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ПЕРЕДМОВА
Сьогодення нашої країни обумовлює необхідність проведення низки реформ. Серед них –
реформа місцевого самоврядування. З огляду на актуальність цього питання зрозумілим є
прагнення поглянути на один із етапів формування інституту місцевого самоврядування та зміни
адміністративно-територіального устрою Херсонщини у 20-х рр. ХХ ст. – створення округ та
функціонування нових місцевих органів влади – окружних (округових) виконавчих комітетів.
Вони мали право видавати нормативно-правові акти (обов’язкові постанови – далі у науководовідковому апараті – ОП), що реалізовували політику держави на місцях та впроваджували ідеї
нової економічної політики.
Відразу ж слід зазначити, що діяльність, у тому числі і нормотворча, окружних (округових)
виконавчих комітетів в Україні, аналіз впливу на адміністративно-господарське життя регіонів,
зокрема Херсонщини, недостатньо вивчені дослідниками. Так, у сучасних енциклопедичних
виданнях з історії України та юридичній енциклопедії статті про функціонування окружних
(округових) виконавчих комітетів та видання ними нормативно-правових актів, зокрема
обов’язкові постанови, відсутні. Подані лише статті про округу як адміністративну одиницю та
загальні відомості про постанови як нормативно-правовий акт1 .
Архівісти Херсонщини в 50-х рр. ХХ ст. підготували збірник документів та матеріалів
“З історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині. 1918–1941 рр.”.
У трьох томах подано тексти документів – циркулярні листи, звіти Херсонського окрвиконкому
про організацію посівних, збирання врожаю, стан та розвиток сільського господарства, хід
колективізації та розкуркулення, розвиток торгівлі та кооперації, виселення куркулів за межі
округи; протоколи нарад при Херсонському окружному земельному управлінні про діяльність
підвідділів управління, доповіді районних земельних управлінь. Проте це видання відобразило
лише один з напрямів діяльності окрвиконкому – сільськогосподарський2 .
Ще одна добірка архівних документів та матеріалів “Культурне будівництво на Херсонщині,
1921–1987”3 подає тексти оглядів Херсонського окрвиконкому про стан народної освіти,
наявність закладів політпросвіти; доповідь завідувача Херсонського окружного відділу охорони
здоров’я про розвиток охорони здоров’я на Херсонщині; доповіді Херсонської окружної
інспектури народної освіти про розвиток піонерського руху, ліквідацію неграмотності,
кінофікацію та радіофікацію населених пунктів.
В академічному виданні “Історія міст і сіл УРСР. Херсонська область” оглядово відзеркалено
основні події 1923–1930 рр. на Херсонщині. Увага акцентована на роботі зі створення
сільськогосподарських артілей, розвитку сільського господарства та промисловості4 .
У публікаціях працівників державного архіву Херсонської області у періодичній пресі
висвітлено хід українізації на Херсонщині та цитовано документи відділів, бюро та інспектур
Херсонського окрвиконкому 5 .
Окрема увага дослідників приділялася втіленню державної політики зі створення
національних районів на Херсонщини. Адже за роки існування Херсонського окрвиконкому на
території округи у 1926–1927 рр. були створені два національні райони – німецький
Вископільский та єврейський Великосейдеминуський (Калініндорфський)6 що проіснували до
1937 р.
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Крім того, при укладанні збірника обов’язкових постанов було здійснено розвідку, що
зосереджувала увагу на біографіях голів Херсонського окружного виконавчого комітету7 .
Проте жодного історичного дослідження або публікації, які б висвітлювали багатогранну
діяльність органу місцевої влади – Херсонського окружного (округового) виконавчого комітету
– не проводилось. Саме тому поданий збірник обов’язкових постанов є першою спробою
висвітлити життя Херсонщини по закінченні революційних подій, громадянської війни,
політики воєнного комунізму через обов’язкові постанови, що регулювали всі сторони життя
новоствореної адміністративно-територіальної одиниці, яка у документах самого окрвиконкому
в основному носить назву окружного, але інколи й – округового, виконавчого комітету.
Формуванню окружних виконавчих комітетів передував початок якісно нового етапу у
розбудові державного апарату УСРР – утворення Союзу PCP на І з’їзді Рад СРСР, що відкрився
30 грудня 1922 p. у Москві. Делегати з’їзду одноголосно затвердили Декларацію та Договір про
утворення СРСР. Їх було покладені в основу першої Конституції СРСР, прийнятої Другою
сесією ЦВК СРСР 6 червня 1923 р. і остаточно затвердженої 31 січня 1924 р. II з’їздом Рад
СРСР. Утворення Союзу PCP й ухвалення у зв’язку з цим Конституції зумовили потребу певної
перебудови державного апарату УСРР, що знайшло своє віддзеркалення в тих змінах і
доповненнях, що вніс до Конституції УСРР 1919 p. в травні 1925 p. IX Всеукраїнський з’їзд Рад.
Зміни стосувалися насамперед компетенції республіканських органів влади та управління щодо
її звуження. Щодо системи органів влади і управління центральної ланки УСРР, то вона
практично залишалася такою ж, як і до утворення СРСР: продовжували функціонувати
Всеукраїнські з’їзди Рад, ВУЦВК, Президія ВУЦВК, РНК УСРР. Вони активно впливали в
межах своєї компетенції на всі складові суспільного життя в республіці.
У ході проведення адміністративно-територіальної реформи вживалися заходи з
удосконалення організації діяльності місцевих органів влади та управління. Другою сесією
ВУЦВК сьомого скликання було прийнято постанову “Про новий адміністративнотериторіальний поділ України”, якою повіти і волості замінено на округи і райони. Одночасно
ВУЦВКом було прийнято Положення про губернські з’їзди Рад і губвиконкоми, Положення про
окружні з’їзди Рад і окрвиконкоми, Положення про районні з’їзди Рад і райвиконкоми,
Положення про сільські Ради регламентували роботу органів та їх повноваження.
Зміни в адміністративно-територіальному устрої, що призвели до появи Херсонської округи,
було затверджено постановою ВУЦВК від 07 березня 1923 р. “Про адміністративнотериторіальний поділ Одещини”8 .
Адміністративно-територіальну реформу було продовжено в УСРР у червні 1925 р.,
з прийняттям Президією ВУЦВКу постанови “Про ліквідацію губерній та перехід на
триступеневу систему управління”. З 1 серпня 1925 р. поділ території УСРР на губернії
скасовувався. Основною адміністративно-територіальною одиницею в УСРР стали округи,
що існували до 1930 р. Черговий етап адміністративно-територіальної реформи на підставі
постанови ВУЦВК від 02 вересня 1930 р. ліквідував округи і встановив дворівневу систему
управління: район – центр. Як наслідок – ліквідовувалась і Херсонська округа9 .
Адміністративно-територіальній реформі передувало офіційне створення вертикалі влади. На
Херсонщині обов’язковою постановою Херсонського окружного виконавчого комітету № 49 від
26 лютого 1923 р.10 відповідно до постанови Одеського губернського виконавчого комітету про
нову адміністративно-територіальну реформу Херсонський повітовий виконком було
перейменовано на Херсонський окружний виконком. Відповідно до тієї ж постанови та
телеграфного розпорядження від 17 лютого 1923 р. № 1018 Дніпровський повіт з 24 лютого
національних районів на Херсонщині у документах Державного архіву Херсонської області // Історія в документах :
зб. наукових доповідей ІІІ архівних читань (Херсон, 20 квітня 2016 року) / Державний архів Херсонської області. –
Херсон : Айлант, 2016. – С. 28-42.
7
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Херсонської області // Історія в документах : зб. наукових доповідей ІІІ архівних читань (Херсон, 20 квітня 2016 року)
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9
Там само. – 1930. – № 25. – С. 255.
10
Держархів Херсонської області, ф. Р-300, оп. 1, спр. 9, арк. 20, 23.
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1923 р. через його злиття з Херсонським було ліквідовано. Усі його повітові відділи припинили
свою діяльність та передали справи та функції відповідним відділам Херсонського окрвиконкому.
Одночасно було ліквідовано волосні виконкоми шляхом їх реорганізації на районні виконавчі
комітети. Усього на території Херсонської округи їх було 12: Березнегуватський, Бериславський,
Великоолександрівський, Голопристанський, Горностаївський, Каховський, Качкарівський,
Олешківський, Скадовський, Снігірівський, Херсонський, Чаплинський11 .
Новостворений Херсонський окружний виконавчий комітет керувався у своїй діяльності
Положенням про окружні (повітові) з’їзди рад і окружні (повітові) виконавчі комітети
(затверджене постановою ВУЦВКу 30 травня 1923 р.)12 . Відповідно до нього окружний
(повітовий) з’їзд рад обирав з-поміж своїх делегатів окружний виконавчий комітет на термін до
одного року у складі не більше 20 членів і 5 кандидатів. Він був органом влади вищого рівня в
межах своєї компетенції на території округи в період між окружними з’їздами рад. Усі питання
вирішувалися на засіданнях Президії окружного виконавчого комітету.
Окружний виконком для виконання покладених на нього завдань утворював при собі
Окружну економічну нараду й поділявся на шість відділів: управління, фінансово-податковий,
продовольства, військовий, місцевого господарства, охорони здоров’я, земельного управління та
три інспектури (наросвіти, соцзабезу і праці) і статистичне бюро. Крім того, він мав секретаріат з
загальною технічною канцелярією й кошторисною фінансовою частиною13 .
До компетенції окрвиконкому належали: зносини з установами вищого рівня; координація
діяльності всіх органів радянської влади, що функціонували на території округи, а рівно
керівництво й скеровування роботи підлеглих йому установ і урядових осіб і, в передбачених
законом випадках, скасування та заміна постанов і чинностей цих установ, у разі, коли вони
суперечили постановам і розпорядженням вищих органів; було надано право контролювати
діяльність усіх урядових установ і підприємств, підлеглих губерніальним органам; право
приймати й розглядати скарги та протести від усіх підлеглих йому органів і виконавчих
комітетів нижчого рівня, від приватних осіб та товариств на постанови чинності місцевих
органів влади; видавати обов’язкові для населення округи постанови, що не суперечили б
чинним законам; розглядати кошториси прибутків і видатків округи та інші питання, що
стосувалися накладення покарань, усунення з посад та призначення на посади, оголошення
перевиборів у радах нижчого рівня, визначення та збір продуктових планів.
До повноважень органів окрвиконкомів в адміністративній галузі входили:
–
організація й зміцнення радянської влади на місцях, зокрема, проведення виборів до рад
усіх рівнів (див. док. № 246);
–
виконання законів і розпоряджень вищих органів влади;
–
придушення контрреволюційних рухів і проявів;
–
боротьба з контрабандою і нелегальним перетином кордонів. Зокрема, регулювався процес
накладання адмінстягнень за несвоєчасне внесення штрафів, накладених за контрабанду
(ОП № 229). Значний масив документів регулював перебування, транзитний проїзд іноземців на
території округи (№ 242, № 262). В органах ДПУ підлягали реєстрації рибалки (№ 25);
–
охорона революційного ладу. Детально прописано механізм роботи міліціонерів та
неозброєних вартових (№ 67). Сільвиконавців зобов’язували здійснювати охорону кас
райвиконкомів (№ 232). Пильній охороні підлягали залізничні та телеграфні споруди (№ 64),
межові знаки (№ 39). Було відрегульовано торгівлю вогнепальною зброєю та її облік (№ 157,
№ 192), заборонялося носіння форменого одягу особам, що не мали на це права (№ 191). Обліку
підлягали також приватні радіостанції (№ 290);
–
облік та реєстрація актів цивільного стану (№ 95, № 248);
–
облік та реєстрація іноземних громадян (№ 4, № 6, № 128, № 271, № 289);
–
видавання дозволів на торгівлю (№ 165, № 303, № 317). Деякі ОП носили разовий
характер, зокрема, установлювались оціночні одиниці ваги (№ 282) або запроваджувалася
обов’язкова реєстрація угод, укладених поза біржею (№ 197). Улітку 1923 р. було заборонено
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вести комерційні справи з іноземцями (№ 43). Окрема увага надавалася запровадженню
метричної системи мір та ваги (№ 127) та клеймуванню гир та ваг (№ 178). Для налагодження
роботи торговельних установ та закладів запроваджувалося обов’язкове ведення торговельних
книг (№ 127), вивішування цін у крамницях (№ 154) та графіка їх роботи (№ 198);
–
проведення статистичної роботи. Майже щороку відбувалось анкетування радянських
установ (№ 63, № 82), промислових підприємств № 75, № 81, № 97, № 204); культурно-освітніх
установ (№ 205). Окремому обліку підлягали велика рогата худоба та коні (№ 184, № 237).
Неодноразово зустрічаються обов’язкові постанови, що прописують механізм проведення
перепису та обліку населення міста (№ 202, № 210, № 245, № 278), а також обліку домоволодінь
(№ 102). Значна частина обов’язкових постанов стосувалась обліку спеціалістів різних
спеціальностей: заготівельників сировини, техніків, сільськогосподарських працівників,
медичного персоналу (№ 231, № 285, № 341).
У галузі культурної роботи окрвиконком вирішував завдання з поліпшення освітнього рівня
населення округи. Зокрема, проводилася робота з ліквідації неписьменності населення округи
(№ 181, № 328) та неписьменності серед призовників до лав армії (№ 319). Окрвиконком відав і
відкриттям шкіл, дитячих садків та наглядав за роботою наявних (№ 165, № 253, № 265, № 280),
забезпечував освітні установи потрібним обладнанням та матеріалами. Він також керував і
видавничою діяльністю. Так, окрема обов’язкова постанова регламентувала публікацію та
розміщення оголошень та афіш у громадських місцях (№ 177); прописувалася робота друкарень
та фотографічних підприємств (№ 93, № 207, № 221, № 222); низка обов’язкових постанов
зобов’язували провадити обов’язкову передплату місцевих друкованих органів (газет) та різних
“Вісників” (№ 65, № 105, № 138, № 305). Окремо регулювалися дозволи на продаж друкованих
творів з благодійною метою (№ 190) та заборонялося продавати та поширювати зображення
В. Леніна без дозволу Центральної комісії з увічнення його пам’яті (№ 195). Крім того,
окрвиконком здійснював охорону культурних цінностей – забороняв проводити приватні
археологічні розкопки (№ 217), здійснив процедуру впорядкування архівних документів та
організовував їх зберігання (№ 247). Надавалася увага організації та здійсненню догляду за
санітарним станом міста (№ 5, № 37, № 130, № 206); детально прописувалася робота двірників
(№ 3) та ін.
Значна кількість обов’язкових постанов регулювала питання працевлаштування та охорони
праці. Для всіх працівників запроваджувалася обов’язкова видача трудових книжок (№ 7, № 38).
Наймання на роботу мало відбуватись тільки через біржу праці (№ 15, № 27). Детально
прописувався механізм роботи та захист найманих працівників (№ 2, № 29, № 140, № 260) та ін.
У фінансово-податковій галузі окрвиконком керував справами місцевих фінансів (№ 77);
виконанням бюджету; доглядав за стяганням податків – прибутково-майнового (№ 24, № 126),
місцевого (№ 30, № 32, № 44, № 47, № 69, № 84, № 90, № 101, № 103, № 107-108, № 113, № 117,
№ 125, № 155, № 164, № 169, № 187, № 226, № 277, № 316, № 339), єдиного
сільськогосподарського (№ 35, № 74, № 76, № 91, № 121, № 159-№ 161, № 227, № 265, № 270
№ 321, № 345); торгівельних зборів (№ 52, № 92), податку з будівель та будівельних зборів
(№ 66, № 73, № 188); квартирної платні та квартирного податку (№ 118, № 233), трудового
гужового податку (№ 2, № 14, № 22, № 307, № 330); контролював складання списків платників
податків та звільнених від них (№ 119). Крім того, цей орган влади активно впроваджував
обов’язкове державне страхування рухомого і нерухомого майна, сільськогосподарських рослин
(№ 185, № 239, № 240, № 286).
У земельній і сільськогосподарській галузі:
–
здійснювалась державна агрокультурна економічна допомога хліборобському населенню. У
1923 р. на баланс сільських рад було передане гідротехнічне обладнання, що залишилось від
земських установ (№ 45). Запроваджувався облік хлібних запасів (№ 98); регулювався хід
проведення хлібозаготівельної кампанії (№ 272, № 332, № 347, № 349); установлювалися
граничні ціни за перемел селянського зерна (№ 281, № 299, № 304, № 326, № 336, № 338);
–
упроваджувалися заходи щодо розвитку всіх галузей сільського господарства. Проводилась
постійна реєстрація тютюнових плантацій та виноградників (№ 56);
–
проводилася колективізація сільського господарства;
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–
організовувалася боротьба з хворобами тварин (№ 137, № 322); регулювався процес забою
тварин, облаштування скотомогильників (№ 88, № 129, № 273, № 335, № 163); проводилися
щорічні огляди жеребців та племінної худоби (№ 122, № 186); установлювався обов’язковий збір
за ветеринарно-санітарний огляд худоби та продуктів тваринництва (№ 201, № 334);
–
активно велась боротьба зі шкідниками сільського господарства (№ 213, № 263, № 288,
№ 343). Зокрема, винищенню ховрахів присвячувалось шість обов’язкових постанов (№ 8).
Окремі обов’язкові постанови регулювали процеси боротьби з прусом (№ 94) та лучним
метеликом (№ 323), унормовували проведення знезараження складських приміщень для
зберігання зерна (№ 158).
У галузі місцевого господарства:
–
організація, завідування й порядкування місцевим господарством. У житловій сфері було
створено будинкові трійки (№ 151) та обліково-розподільне квартирне бюро (№ 173); на початку
1926 р. було проведено облік вільної житлової площі (№ 250). Окремому регулюванню
підлягали місцеві промисли: видобування солі (№ 153), грязьове та ропне лікування (№ 295),
перевізний промисел (№ 292, № 312). Значна частина обов’язкових постанов регулювала процес
відкриття, реєстрації та роботи млинів і маслобійок (№ 26, № 180, № 315); торгово-промислових
підприємств, трудових артілей, позичково-ощадних товариств та ін. (№ 80, № 136, № 276,
№ 318); культурно-просвітницьких та розважальних закладів (№ 116, 225, № 255, № 268) та ін. У
будівельній галузі запроваджувалася обов’язкова реєстрація будівельних організацій (№ 50),
прописувався порядок отримання дозвільних документів для провадження будівельних робіт та
будівництва (№ 228, № 293, № 337, № 340). Активно розвивався транспорт. Запроваджувалося
використання номерних знаків на засобах пересування та їх обов’язкова реєстрація (№ 183,
№ 194), установлювалися правила дорожнього руху (№ 320);
–
керування комунальними підприємствами. Обов’язковими постановами запроваджувалися
пільги для оплати комунальних послуг (№ 78, № 189); було розроблено порядок сплати коштів
за використану воду та електроенергію (№ 230). Значна увага також надавалася проживанню в
багатоквартирних будинках: від правил у здавання в найм житлових приміщень до зобов’язань
вивішувати списки мешканців, установлювати двірні дзвінки та електричні ліхтарі (№ 147,
№ 182, № 212, № 216). Для комунальних підприємств та власників (орендарів) будинків
обов’язкові постанови прописували алгоритм їх ремонту (№ 11, № 261). Було визначено
механізм боротьби із сніжними заносами, наслідками відлиги та повеней (№ 109, № 112, № 124).
Досить часто зустрічаються обов’язкові постанови, що регулювали правила поведінки на
вулицях міста (№ 34), проводили боротьбу з палінням тютюну та пияцтвом (№ 33, № 114).
Значний масив обов’язкових постанов стосувався регулювання процесу водокористування
(№ 55, № 70);
–
протипожежна охорона (№ 5, № 120, № 133, № 162) та ін.
Значну увагу окрвиконком надавав природоохоронній діяльності. Так, охороні підпадали
лісові насадження (№ 86, № 199), дерева (№ 131, № 324), плавні (№ 85, № 87, № 203), пташині
гнізда (№ 223) та риба (№ 220). Обов’язковими постановами встановлювалися правила
полювання (№ 257), регулювалась діяльність Качкарівського мисливського заказника (№ 279) та
Рибальського заповідника (№ 309). Проводилась боротьба з браконьєрством (№ 301).
У сфері охорони здоров’я підлягали обов’язковій реєстрації аптеки та медичні установи
(№ 20); прописувалися правила приватної медичної практики (№ 267); заборонялася медична
практика знахарів, ворожбитів та осіб без медичної освіти (№ 40, № 146); запроваджувався
продаж окулярів лише за рецептами лікарів (№ 235). 1926 р. розпочалося обов’язкове щеплення
проти віспи (№ 259). Крім того, лікарі були зобов’язані надавати відомості про виникнення та
поширення заразних хвороб (№ 238).
У військовій галузі окрвиконком слідкував за доглядом та точним виконанням усіх
законоположень, що належать до військового відомства; керував постачанням Червоної Армії
квартирами; проведенням військової мобілізації та періодичних призовів (№ 241, № 258, № 291);
надавав допомогу військовим організаціям, частинам, командуванню. Так, для потреб оборони
країни заохочувався розвиток поштового голубництва та псарництва (№ 324), стрілецьких тирів
(№ 287).
7

Серед наведених у збірнику обов’язкових постанов є такі, що були реакцією на гострі
тогочасні події. Так, під час ліквідації наслідків голоду 1921–1922 р. активну допомогу тим, хто
голодував, надавала недержавна організація Американська адміністрація допомоги (АРА).
1923 р. з’являється обов’язкова постанова (№ 89), що зобов’язувала школи, інтернати, лікарні та
всі установи, яким надавалась їжа від АРА, повернути спустошену тару на склади. Про хід
українізації свідчить обов’язкова постанова, що прописувала механізм виготовлення та
розміщення вивісок та назв установ та організацій українською мовою (№ 275). Траплялись і
зовсім цікаві: у 1923 р. обліку в обов’язковому порядку підлягали усі клавішні музичні
інструменти, меблі та телефонні апарати (№ 13, № 48, № 49).
У пропонованому виданні архівних документів наведено обов’язкові постанови Херсонського
окружного виконавчого комітету, що було, як зазначено вище, основним напрямом
адміністративної діяльності місцевих органів управління. Їх видання спиралось на Положення
про видання обов’язкових постанов та накладання за їх порушення покарання в
адміністративному порядку (затверджене постановою ВУЦВКу 30 вересня 1922 р.)14 .
Відповідно до цього Положення губернські та повітові (окружні) виконкоми та президії
уповноважувалися видавати для населення підпорядкованих їм місцевостей у межах
компетенції, зазначеної в постановах Всеукраїнських з’їздів рад про радянське будівництво15 ,
обов’язкові постанови з питань управління та охорони порядку, а також у розвиток чинних
декретів та положень, а саме: з питань громадської безпеки та порядку, охорони здоров’я,
правил, що регулюють торгівлю, збір податків, боротьбу зі стихійним лихом, будівельні статути
тощо, з включенням до них указівок про відповідальність, що накладалася в адміністративному
порядку.
Як правило, чинність обов’язкових постанов не перевищувала року. Якщо постанови не
змінювались, то термін їх дії подовжувався ще на один рік (див. № 134, № 15, № 176, № 254,
№ 284). Право підпису обов’язкових постанов мав голова виконкому або його заступник з
обов’язковим опублікуванням їх для загального ознайомлення.
За порушення обов’язкових постанов передбачались адміністративні покарання: штраф,
примусові роботи або арешт. Про порушення складався протокол (міліцією або уповноваженими
особами), у якому викладались обставини справи та детально формулювалось звинувачення.
Протокол про порушення передавався до відповідного відділу управління, де протягом 3-х днів
виносилася постанова про накладання на порушника адміністративного покарання. Воно набувало
чинності після затвердження завідувачем губернського або окружного (районного) відділу
управління або їхніми заступниками. У тих випадках, коли порушення вимагало розгляду в
судовому порядку, справа передавалася до відповідного суду за підсудністю. Проте, прокурор мав
право оскаржити в двотижневий термін постанову про накладення адмінпокарання перед
президією виконкому, причому покарання призупинялось аж до розгляду справи. Адміністративні
покарання на осіб, які несли військову службу, накладалися через відповідних військових
начальників, що слідкували за їх виконанням. Налагодження порядку в частині накладання
адміністративних покарань також регулювалось обов’язковими постановами. На початку 1925 р.
райвиконкомам було надано дозвіл самостійно накладати штрафи, проводити арешти і примусові
роботи за порушення обов’язкових постанов (№ 208).
Досить часто в процесі роботи виникала нагальна потреба змінити або доповнити тексти
обов’язкових постанов. Часто це стосувалося зміни певної частини обов’язкової постанови, що
містила процедуру накладення адміністративного покарання (№ 21, № 23, № 36, № 41, № 83,
№ 99, № 200, № 234, № 310, № 333).
Відділи виконкомів та інші місцеві установи не мали права самостійно видавати обов’язкові
постанови, а свої пропозиції мали вносити відповідно до президій губернських та окружних
виконкомів. Усі видані обов’язкових постанов окружний відділ управління повинен був
надсилати до губернського відділу управління, який усі обов’язкові постанови по губернії
надсилав до НКВС. У місцевостях, що перебували на військовому положенні, обов’язкові
постанови видавались відповідно до Положення про нього.
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Важливим моментом при виданні обов’язкових постанов було те, що вони в жодному разі не
могли суперечити чинним законам та розпорядженням центральної влади, а також обов’язковим
постановам виконкому вищого рівня (у нашому разі – губернського). Вони також не могли
містити питання, що підпадали під юрисдикцію Карного кодексу або встановлювати
адміністративну відповідальність замість кримінальної. Нерідко Генеральна прокуратура
Республіки скеровувала протести на окремі обов’язкові постанови Херсонського окружного
виконавчого комітету. Так, у червні 1926 р. за протестом прокурати було скасовано обов’язкову
постанову № 69 від 25 травня 1926 р. “Про проведення ремонту будинків у час будівельного
сезону 1926 р.”. Основна мотивація протесту базувалася на тому, що її зміст порушував норми
Цивільного кодексу та Житлового закону УРСР. Було також скасовано аналогічні обов’язкові
постанови Харківського, Катеринославського та Одеського губвиконкомів16 .
Першою було видано обов’язкову постанову Херсонського окрвиконкому під № 49 від
26 лютого 1923 р. (нумерація обов’язкових постанов Херсонського окрвиконкому продовжила
нумерацію обов’язкових постанов Херсонського повітвиконкому)17 . Власне ця постанова і
повідомляла про створення Херсонської округи та нових районів.
Упродовж 1923–1924 рр. Херсонський окрвиконком видав понад 350 обов’язкових постанов.
Вони не містили назв, а видавалися за напрямами роботи підпорядкованих відділів: “По відділу
управління”, “По відділу фінансів”, “По інспектурі праці” та ін.
Особливістю цих років було видання обов’язкових постанов під грифами “наказ” та
“циркулярно”. У супровідних листах відділу управління Херсонського окружного виконавчого
комітету до Одеського губернського відділу управління за листопад 1923 р. повідомлялось, що
обов’язкові постанови № 221, 222, 223, 224, 227 у періодичній пресі не публікувались, а
розсилались до райвиконкомів округи циркулярами18 .
Частина постанов за 1923 р. іменувалась як обов’язкові постанови Херсонського повітового
виконавчого комітету, з посиланням в тексті на повітові відділи та інспектури 19 . Причому, таке
недбале ставлення друкарок до виконання своїх обов’язків мало місце і у наступні роки. Так, у
листуванні Херсонського адмінвідділу з місцевою газетою “Херсонський комунар” за 1926 р.
зберігається записка на ім’я секретаря окрвиконкому Савченка, що дає можливість уявити
процес підготовки документів до друку. Документ повідомляє про відмову набирача готувати
“настільки звірськи виправлений матеріал”. І справді, часто до друку надсилалися настільки
виправлені, перекреслені та замальовані тексти обов’язкових постанов, що зрозуміти їх було
неможливо. У названому документі повідомлялося, що в подальшому такі матеріали не будуть
прийматись до друку20 .
Незважаючи на обов’язковість офіційного видання обов’язкових постанов періодичною
місцевою пресою (газети “Херсонський комунар”, “Робочий” та “Наддніпрянська правда”), деякі з
них так і не були оприлюднені через різні обставини. На початку березня 1927 р. Херсонський
адміністративний відділ започаткував офіційне видання “Систематичний збірних діючих
обов’язкових постанов Херсонського окружного виконавчого комітету та Херсонської міської
ради. 20 лютого 1926 р.–20 лютого 1927 р.” під редакцією начальника відділу І. М. Шварцгорна,
накладом 1 100 примірників. Передмову підготував прокурор Херсонської округи
Й. Я. Штейнберзький, який раніше обіймав посаду голови окружного виконавчого комітету. У ній
стисло обґрунтовано потребу видання збірника, визначено коло питань для висвітлення та перелік
установ, організацій, на яких його розраховано.
Зокрема, Штейнберзький зазначав: “Абсолютно необхідно, аби працівники адміністративних
органів отримали систематичний збірник обов’язкових постанов. Це допоможе їм вивчить останні,
встановити правильну лінію та чуткий класовий підхід у царині накладання штрафів та інших
адміністративних визисків, що і буде практичним здійсненням основ революційної законності та
припиненням адміністративного свавілля. У збірнику вміщені обов’язкові постанови, корті
регулюють питання квартирної платні, про користування світлом, водою, про санітарні заходи.
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Таким чином для жилкоопів, домоуправлінь, орендаторів будинків, цей збірник буде також досить
цінним. Кооперативні та господарські організації знайдуть у збірнику ряд постанов, котрі
регулюють торгівельну діяльність, а тому і тут він знайде, безперечно, широке поширення.
Основним недоліком системи адміністративної творчості до сих пір є слабке поширення і
недостатнє опублікування обов’язкових постанов. Особливо погано це питання йшло на селі.
Цей збірник повинен допомогти всьому населенню ознайомитись з правилами регулювання
життя, котрі встановлюються Окрвиконкомом, і тим самим зменшити кількість
адміністративних порушень, які часто виникають через незнання. Ось чому бажано, аби збірник
став не тільки настильною книгою кожного робітника міліції та інших адміністративних органів,
але і щоб він мався у кожній сільраді, райвиконкомі, у кожній установі, тісно пов’язаній по
роботі з населенням”21 .
Одним з основних критеріїв ефективності видання обов’язкових постанов було їх реальне
дотримання. Зокрема, про це свідчать відомості про адміністративні штрафи, накладені
окружним адміністративним відділом за порушення обов’язкових постанов. Так, протягом
липня–серпня 1924 р. було притягнуто до відповідальності 120 осіб, що сплатили штрафів на
суму 2715 крб. Серед них – торговці, які не сплатили кошти за прибирання базарів та торгівлю у
недозволений час; адміністратор кінотеатру, який не зареєстрував кінокартину; мешканці міста,
котрі порушували громадський порядок; домовласники, котрі не прибрали сухостій або
неправильно вели домові книги; орендатор млина, який вийшов на роботу у нетверезому стані;
безробітні громадяни, котрі виготовляли та продавали самогон; а також громадяни, які не
з’явились на облік для складання списків платників податків22 .
Обов’язкові постанови Херсонського окружного виконавчого комітету, що вміщені у
представленому збірнику, окреслюють картину щоденного життя населення Херсонщини від
організації роботи установ, підприємств та організацій різних форм власності до встановлення
чітких місцевих податків. Штрафи за неналежне виконання цих нормативно-правових актів були
одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів.
Реалізацією політики нової влади займався реформований адміністративно-командний
апарат. Основним джерелом інформації про керівників окрвиконкому є документи з кадрових
питань, протоколи засідань президії та документи архівних установ України. Особові справи
голів окрвиконкому на зберігання до державного архіву області не надходили, не повним
обсягом представлені вони і в ЦДАВО. У документах партійного комітету Херсонського
окрвиконкому та державних архівів Миколаївської та Одеської областей особові справи голів
Херсонського окрвиконкому віднайти не вдалось. Тому основним джерелом інформації про них
є різноманітні списки, таблиці, окремі анкети. Здебільшого всі ці документи дублюються з
документами, представленими у держархіві Херсонської області. Документи ЦДАВО, зокрема
протоколи засідань ВУЦВКу та засідань Малої Президії ВУЦВКу, дали змогу прослідкувати
подальшу трудову діяльність деяких осіб, які впродовж 1923–1930 рр. працювали на керівних
посадах у Херсонському окрвиконкомі.
Першими очільниками новоствореного органу у 1923 р. стали голова, заступник та секретар
Херсонського повітового виконавчого комітету – Радченко Григорій Павлович, Гебель та
Агронов Давид Адольфович. Через кілька місяців усіх їх було переведено на відповідні посади
до Зінов’ївського окрвиконкому Одеської губернії.
Усього ж упродовж 1923–1930 рр. у Херсонській окрузі змінилося 7 її очільників. Усі вони
були достатньо молодими, у віці 30-40 років, пройшли Першу світову війну та службу у
Червоній Армії, були членами єдиної, на той час, партії більшовиків від часу її створення.
Шестеро з них мали вищу освіту і вільно володіли кількома мовами. Одна вражаюча
закономірність – жоден із голів Херсонського окружного виконавчого комітету не був
уродженцем Херсонщини. Внесок цих осіб у налагодження мирного життя Херсонщини у
1920-х роках важко переоцінити, а от з’ясування того, як склалася їх подальша доля – завдання
для наступних досліджень.
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За роки свого існування Херсонський окружний виконавчий комітет видав значну кількість
обов’язкових постанов: 1923 р. – 252, 1924 р. – 154, 1925 р. – 99, 1926 р. – 103, 1927 р. – 48,
1928 р. – 47, 1929 р. – 42, 1930 р. – 30. Скорочення кількості виданих ОП, починаючи з 1927 р.,
пояснюється тим, що окрвиконком увів практику подовження дії раніш виданих нормативноправових актів.
Основний масив виявлених документів зберігається у державному архіві Херсонської області.
Зокрема, їх зосереджено в архівних фондах Р-2 Херсонський окружний виконавчий комітет та Р445 Херсонський окружний адміністративний відділ. У названих фондах в окремих справах
міститься основна частина обов’язкових постанов за 1924–1930 рр., проте склад їх неповний.
Поодинокі примірники обов’язкових постанов окрвиконкому розпорошено між архівними
фондами виконавчих комітетів міських, сільських, районних рад та адмінвідділу Херсонського
району.
У науково-довідковій бібліотеці архіву зберігаються окремі видання – “Офіційні збірники
розпоряджень та постанов окрвиконкому” за 1927 та 1928 рр. У періодичній пресі, зокрема в
газетах “Херсонський комунар” за 1923–1925 рр., “Робочий” за 1926 р., “Червоний селянин” за
1925 р. та “Наддніпрянській правді” за 1928–1930 рр. також оприлюднена частина постанов.
Аналіз документів державних архівів Миколаївської та Одеської областей засвідчує, що в них
на зберіганні є дублетні обов’язкові постанови Херсонського окрвиконкому. Так, у держархіві
Одеської області в архівному фонді Р-99 Одеський губернський виконавчий комітет
виокремлено справу за 1923 р., де зібрані усі обов’язкові постанови, у тому числі й ті, що
видавав Херсонський повітовий виконком. Частина з них відсутня на зберіганні у держархіві
Херсонської області. Такі ж дублетні примірники обов’язкових постанов окружкому за
1925–1927 рр. зберігаються у ЦДАВО у фонді 1 Верховна Рада України.
Загалом, під час підготовки збірника архівних документів співробітниками держархіву
Херсонської області було переглянуто документи 133 архівних фондів, 16434 одиниці
зберігання.
Усього виявлено 577 документів, у збірнику розміщено 349 документів, що систематизовано
за хронологічним принципом.
Археографічне опрацювання документів здійснено упорядниками відповідно до усталених в
археографічній практиці сучасної України правил передавання текстів ХІХ – ХХ ст., що
спираються на методичні рекомендації “Правил издания исторических документов в СССР”
(1990). Тексти російськомовних документів передані з дотриманням норм сучасного правопису
при збереженні їх стилістичних та мовних особливостей. Документи українською мовою подано
згідно оригіналу, з максимальним відтворенням їх мовної специфіки (за винятком очевидних
помилок, описок, котрі виправлені беззастережно). Аналогічним чином передано тексти
російськомовних документів з використанням українізмів. Розділові знаки проставлені згідно
правил сучасної пунктуації.
У заголовках документів вказано порядковий номер постанови, час створення, назва.
При цьому неоднозначними і найбільш складними для опрацювання виявились документи
1923 р., оскільки значна частина виявлених обов’язкових постанов у своїх текстах взагалі не
містила дат. Датування подано за протоколами засідань президії Херсонського окрвиконкому 23 .
Проте, затвердження обов’язкових постанов на президії окрвиконкому вперше було виявлено у
протоколі № 24 від 31 травня. До цього часу в жодному протоколі, що надійшов на зберігання до
державного архіву Херсонської області, розгляду та/або затвердження обов’язкових постанов
Херсонським повітовим та/або окружним виконавчими комітетами не здійснювалось, з огляду
на це частину обов’язкових постанов за 1923 р. датовано за проміжними датами.
Датування обов’язкових постанов за 1924 р. подано за списком обов’язкових постанов
Херсонського окрвиконкому 24 , а також за датами, вказаними у самих документах та протоколах
засідань президії Херсонського окрвиконкому.
Назви обов’язкових постанов за 1923–1924 рр. дані упорядниками.
23
24

Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 31, 33, 35, 36.
Там само, спр. 75, арк. 1-6зв.
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Датування обов’язкових постанов за 1925 р. в основному подано за датами документів, або
відповідно до затвердження їх на засіданнях президії Херсонського окрвиконкому25 . Назви
обов’язкових постанов подані за назвами у документах.
Датування та назви обов’язкових постанов за 1926–1930 рр. подано за документами, а
датування обов’язкових постанов за протоколами президії окрвиконкому подано у квадратних
дужках.
Пропущені обов’язкових постанов не було виявлено в справах зазначених вище архівних
фондів.
Усі документи публікуються вперше. В архівній легенді, вказується місце знаходження
документа, ступінь автентичності та спосіб відтворення.
Більшість документів публікується повністю. У разі частого повторення тематики
обов’язкових постанов або внесення до неї змін, друкується перша за часом створення
обов’язкова постанова, а всі зміни та повтори обумовлені у коментарях. Пропущені
упорядниками місця позначено трьома крапками в квадратних дужках, про що зазначається в
текстуальних примітках. Пропуски та пошкодження тексту документу позначено трьома
крапками в квадратних дужках, про що також ідеться в текстуальних примітках. У квадратних
дужках відтворено нетипові скорочення слів, пропуски дат і назв, що ускладнюють сприйняття
змісту документа. Розшифровані підписи зазначаються в документах поряд із посадою через
прізвища, а нерозбірливі – словом “підпис” у квадратних дужках. Дати, цифри, скорочення, міри
ваги та довжини, власні назви (у тому числі – Херсонський окружний, або округовий
виконавчий комітет) подано відповідно до їх написання у документах.
Науково-довідковий апарат видання включає передмову, текстуальні примітки, коментарі,
покажчик імен, покажчик географічних назв, хронологічний покажчик документів, перелік
скорочень.
Текстуальні примітки розміщені у посторінкових виносках та стосуються стану документів.
Коментарі, позначені арабськими цифрами у межах кожного документа, стосуються змісту
документа і подають роз’яснення, уточнення певних подій, фактів та процесів. Зокрема, увагу
зосереджено на дублетності обов’язкових постанов та відмінностях в них, що з’являлись у різні
роки.
Покажчик імен містить прізвища, імена, по батькові осіб, згаданих у тексті документів.
У круглих дужках вказано чинні варіанти написання прізвищ, їх передавання мовою оригіналу.
Нерозшифровані ініціали подано мовою оригіналу документа. Відсутність ініціалів зумовлено
неможливістю достовірної ідентифікації особи.
У покажчику географічних назв відбито географічні об’єкти та адміністративно-територіальні
одиниці, згадані в тексті документів. Варіанти назв подано в круглих дужках.
Хронологічний покажчик документів складається з розташованих за роками описових статей
документів, в яких зазначено дати, порядкові номери, заголовки. Крім того, подано інформацію
про архівні фонди (з указівкою на одиниці зберігання), що містять ту чи іншу обов’язкову
постанову. У хронологічному покажчику подано всі виявлені місця зберігання обов’язкових
постанов. Для пошуку документів, вміщені в збірнику обов’язкові постанови у покажчику мають
посилання на сторінку збірника.
У переліку скорочень в алфавітному порядку подано скорочено написані в текстах
документів слова із розкриттям їх повних назв. У круглих дужках названо мову оригіналу
скорочення.
Державний архів Херсонської області висловлює подяку співробітникам Центрального
державного історичного архіву України, м. Київ, а також державних архівів Одеської та
Миколаївської областей за допомогу при підготовці збірника.

25

Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 165, арк. 87, 92; спр. 176, арк. 2, 54, 59, 166, 170зв.
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ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОСТАНОВИ
ХЕРСОНСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
1923–1930
№ 1. ПРО СТВОРЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
№ 49
26 лютого 1923 р.
Согласно Постановления Одесского Губисполкома о новой административной
территориальной реформе, Херсонский Уездный Исполком с сего числа переименовывается в
Херсонский Окружной Исполком.
Согласно того же постановления и телеграфного распоряжения от 17 февраля с/г за № 1018
Днепровский Уезд с 24 февраля 1923 года ввиду слияния его с Херсонским, считается
ликвидированным и Днепровский Уисполком и все уездные его отделы с того же числа
прекращают свою деятельность в Уездном масштабе, передав все дела и функции
соответствующим Херсонским Отделам Окрисполкома.
На основании изложенного Херсонский Окружной Исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛ:
1. Существующие в настоящее время Волисполкомы, как по Херсонскому, так и по
быв[шему] Днепровскому уездам с сего числа реорганизовать в Районных Исполкомов в
следующем составе:
Наименование
райисполкома
1. – Б[ольше]Александровский

2. – Березнеговатский

3. – Бериславский

4. – Качкаровский

Волости, входящие
в состав райисполкома
1. Б[ольше]Александровская
2. Архангельская
3. Давидо-Бродская
4. Кочубеевская
1. Березнеговатская
2. Калужская
3. Висунская
4. Любомировская
5. НовоСевастопольская
1. Бериславская
2. Казацкая
3. Старо-Шведская
4. Тягинская
1. Качкаровская
2. Ново-Каменская
3. Трифоновская
4. Дудчанская
5. Ново-Воронцовская
6. Ново-Архангельская
7. Золото-Балковская

5. – Снигиревский

6. – Херсонский

7. – Алешковский
8. – Каховский
9. – Голо-Пристанский

10. – Чаплынский

11. – Скадовский
12. – Горностаевский

1. Снигиревская
2. Бармашевская
3. Отбедо-Васильевская
4. Галагановская
5. Седеминухская
6. Вавиловская
1. Станиславская
2. Посадо-Покровская
3. Белозерская
4. Музыковская
1. Алешковская
2. Копанская
1. Каховская
2. Маячковская
1. Голо-Пристанская
2. Збурьевская
3. Бехтерская
4. Покровская
1. Чаплынская
2. ПервоКонстантиновская
3. Каланчакская
1. Скадовская
2. Краснянская
3. Челбасская
1. Горностаевская
2. Благовещенская

Всем советским органам, как административным, так и хозяйственным, и общественным
организациям по всякого рода делам надлежит обращаться в райисполком нового наименования.
Настоящее постановление входит в силу с момента опубликования в местной печати.
Подлинный за надлежащими подписями.
Держархів Херсонської області, ф. Р-300, оп. 1, спр. 9, арк. 20, 23. Копія, машинопис.
№ 2. ПРО ГРОШОВУ ЗАМІНУ ТРУДОВОГО ГУЖОВОГО ПОДАТКУ
28 лютого 1923 р.
№ 50
Согласно постановления Одесского Губисполкома за № 54, основанного на постановлении
Совета Труда и Обороны от 5 января с. г. Херсонский Окрисполком объявляет о следующем
положении по введению в г. Херсоне и его уезде полной денежной замены трудгужналога:
13

1) Трудналогу подлежат все граждане обоего пола мужчины от 18 до 50 лет и женщины от
18 до 40 лет за указанными ниже исключениями, а гужналогу все владельцы рабочего скота
независимо от возраста владельца, по расчету за 4 трудодня и гужналог за 4 конедня. Возраст,
социальное положение и физическое состояние определяется на первое января 1923 года.
2) Из числа граждан подлежащих по возрасту обложению, освобождаются:
а) лица, страдающие болезнями и телесными недостатками, совершенно освобождающими от
натурального выполнения трудналога, и б) утратившие трудоспособность в размере 30 и более
процентов – по удостоверению врачебно-контрольной комиссией, в) лица, находящиеся на
иждивении собеса или заменяющих его органов, согласно выданным документам собеса,
г) женщины, имеющие при себе детей до 4-х летнего возраста, при отсутствии другого лица,
ухаживающего за ними по удостоверению об этом милиции или сельсовета, д) военнослужащие
и милиционеры – по предъявлении документов соответствующих учреждений, е) единственные
работники в семьях милиционеров, красноармейцев и лиц, принадлежащих к ком[андному] и
адмхозсоставу Красной Армии и Флота, – по удостоверениям милиции или сельсоветов,
ж) рабочие и служащие государственных учреждений, предприятий, хозяйств, партийных,
профессиональных организаций, кооперативных центров, их местных городских отделений и
кооперативов, состоящих при госорганах, – по представлении документов соответствующих
учреждений, з) жены, перечисленных в предыдущем пункте (п. “ж”) рабочих и служащих, а
также военнослужащих и милиционеров, если ни один из супругов не имеет земельного надела в
самом месте жительства или промысла, облагаемого государственным промысловым налогом. И
при наличии, такого же условия рабочие и служащие кооперативных предприятий и хозяйств, не
подходящих под действие п. “ж” настоящей статьи, и рабочие и служащие частных предприятий
и хозяйств, включая и домовых служащих (дворники, швейцарцы, кучера и пр.) по
представлении копий листка исполнения биржи труда, а также их жены – по предъявлении
удостоверений милиции, к) учащиеся в государственных учебных заведениях – по спискам и
документам, выдаваемым соответствующими учебными заведениями, л) зарегистрированные на
бирже труда безработные члены профсоюзов – по удостоверению биржи труда (льготных
карточек), м) жены учащихся и указанных в предыдущем пункте “л” безработных – при наличии
условий, указанных в п. “з” и по предъявлении удостоверений милиции.
3) От денежной замены гужналога освобождаются: а) лошади моложе 3-х лет по учетной
карточке
военного
ведомства,
б) лошади,
страдающие
болезнями,
совершенно
освобождающими от выполнения натурального гужналога, согласно инструкции наркомзема
ветперсоналу от 23 января [19]22 г. – по удостоверению ветеринарного пункта, в) лошади,
утратившие трудоспособность в размере 40 и более процентов – по удостоверению
ветеринарного пункта, г) лошади, принадлежащие государственным учреждениям,
предприятиям и хозяйственным центросоюзам, вукоопспилкам и их местным городским
отделениям, в тех случаях, когда эти лошади непосредственно и исключительно обслуживают
нужды тех органов, за коими они числятся – по удостоверениям соответствующих учреждений,
д) лошади, принадлежащие тем семьям милиционеров, красноармейцев и лицам ком. и
адмхозсоставу Красной Армии и Флота, в которых имеется один лишь работник – по
удостоверениям милиции или сельсоветов, е) лошади по одной на каждое хозяйство,
принадлежащие милиционерам в сельских местностях, лесообъездчикам, председателям советов
и членам волисполкомов, уездным финансовым инспекторам, волфинагентам и сборщикам
налогов и сборов в сельских местностях, по удостоверениям сельсоветов и волисполкомов.
Примечание: Те же основания служат к освобождению от обложения гужналогом и другого
рабочего скота.
5) Составленные списки представляются в городах финансовым инспекторам к 10 марта, а в
сельских местностях в волисполкомы к 15 марта.
6) К спискам прилагается все документы, обосновывающие права отдельных граждан и
принадлежащего им скота на освобождение от труд и гужналога.
7) Все граждане, подлежащие освобождению от налога, а также владельцы скота не
подлежащего оплате гужналогом должны до составления домоуправлениями и сельсоветами


Так у документі.
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списков озаботиться получением документов, подтверждающих основания для их
освобождения, и представить таковые в домоуправления и сельсоветы. Примечание: Все
государственные учреждения и предприятия, а также частные лица, организации, предприятия
обязаны по просьбе своих служащих и учащихся выдавать им удостоверения о нахождении их
1 января 1923 года на службе или обучении в учебном заведении и т. п., милиция же должна в
соответственных случаях (п. п. 2 и 3) приказа свидетельствовать правильность заявлений без
всякого замедления. Удостоверения эти оплате гербовым сборами не подлежат.
8) За неподачу списков или несвоевременное их представление, равно как и за помещение у
них неверных сведений домоуправления или лица их заменяющие подлежат штрафу в размере
до 200 рублей золотом, а должностные лица сельсоветов и волисполкомов несут
ответственность в порядке ст. 10 постановления СНК 28 дек[абря] [19]22 г. об ответственности
за невыполнение трудгужналога, т. е. подвергаются аресту сроком до 2 недель или
привлекаются к суду. Примечание 1. Наложение штрафов на домоуправления и лиц их
заменяющих возлагается на губфинотделы по представлению фининспекторов, а наложение
взыскания с сельсоветов и волисполкомов на губ. и уисполкомы по представлению финотделов.
Примечание 2. Наложенный губфинотделом штраф вносится в кассы НКФ в недельный срок со
времени объявления постановления губфинотдела. При невзносе штрафа в указанный срок
таковой взыскивается принудительным порядком.
9) Жалобы на неправильное привлечение к налогу и ходатайство о сложении его по
несостоятельности подаются в городах не позже 15 марта т. г., а в сельских местностях не позже
20 марта т. г. через местных фининспекторов в губернские налоговые комиссии постановления
которых считаются окончательными и дальнейшему обжалованию не подлежат.
10) Труд и гужналог уплачиваются в городских местностях 15 марта полностью, а в сельских
местностях 25 марта, 15 мая и 15 июня. Примечание 1. В сельских местностях к 25 марта
уплачивается не менее половины оклада, к 15 мая и 15 июня по расчету за 1 труддень и
1 конодень, по нормам, установленным на эти сроки губэконом совещанием. Примечание 2.
Плательщики в сельских местностях, уплатившие к 25 марта с. г. денежные взносы полностью
за 4 дня 1923 г., никакому дополнительному обложению трудгужналогом не подлежат даже в
случае повышения рыночных цен на хлебофуражные продукты.
11) Граждане не уплатившие в сроки причитающихся с них налогов, уплачивают таковые с
пеней по расчету 25 процентов за каждые 15 дней просрочки считают неполные 15 дней за
полные и недоимка с пеней с них немедленно взыскивается принудительным порядком –
продажей имущества и пр.
12) Уплата денежных взносов производится в городах по платежным объявлениям в кассы
НКФ или списками плательщиков непосредственно или по поручениям домоуправлением,
также по платежному объявлению (общему) с указанием в нем поименно перечня
плательщиков. В сельских местностях налог взыскивается председателем сельсоветов или
лицами ими на то уполномоченными. Взысканные суммы вносятся ими непосредственно в
кассы НКФ или в кассы волисполкомов.
13) Квитанции в уплате налога плательщиками в городах должны предоставляться в
домоуправления для отметки их в списках.
14) Все государственные и коммунальные учреждения и предприятия, а также частные лица,
организации и предприятия должны давать фининспекторам или лицам ими командированными
по их требованию всевозможные сведения клонящиеся к выяснению плательщиков
тружгужналога.
15) Оклады трудналога и оклады гужналога (за каждую лошадь, за каждую голову рабочего
скота), установлены в дензнаках 1923 года следующие: 1. Для крестьян, домохозяев и других лиц,
занимающихся самостоятельно земледелием и сельскими промыслами оклад трудналога – 14 руб.,
гужналога – 56 руб. 2. Для ремесленников, кустарей и прочих мелких промышленников, не
пользующихся наемным трудом, оклад трудналога – 30 руб., гужналога 120 руб. 3. Для владельцев
торговых и промышленных предприятий, подлежащих выборке промысловых патентов 1-го и
2-го разрядов, оклад трудналога – 40 руб., гужналога – 160 руб. 4. Для владельцев торговых
предприятий 3-го и 4-го разрядов, промышленных предприятий от 3-го до 7-го разрядов
включительно, для лиц, входящих в состав правлений и советов, а также директоров,
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распорядителей и уполномоченных в союзах, кооперативов, трестов, синдикатов, акционерных
обществ, новых товариществах, обществах взаимного кредита и банков, всякого рода
посредников, агентов, комиссионеров, экспедиторов, маклеров на базарах и т. п., работающих без
содержания служащих и контор, а также для инспекторов и агентов частных кредитных и
страховых учреждений и для странствующих приказчиков, торгующих по образцам – оклад
трудналога – 120 руб., гужналога – 480 руб. 5. Для владельцев торговых предприятий 5 разряда и
промышленных 8-12 разрядов и для граждан, живущих эксплуатацией строений – трудналога –
300 руб., гужналога – 1200 руб. 6. Для граждан свободных профессий, вольнопрактикующих
врачей, дантистов, членов коллегий, защитников, литераторов, художников, артистов, служителей
культа, техников, инженеров и пр. оклад трудналога – 40 руб., гужналога – 160 руб. 7. Для
остальных граждан – оклад трудналога – 30 руб., гужналога – 120 руб.
16) Натуральные выполнения трудгужналога в Херсонском уезде с 1-го января с. г.
отменяется, почему все выданные наряды на 1923 г. на пользование рабгужсилой в натуре в
порядке плановых заявок аннулируются.
Предокрисполкома
Радченко
Завокрфинотделом
Касперовский
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Херсонської області, ф. Р-228, оп. 1, спр. 1, арк. 91. Оригінал, типограф. друк.
№ 3. ПРО ІНСТИТУТ ДВІРНИКІВ 1
№ 51/16
01 березня 1923 р.
На основании Декрета Совнаркома и обязательного постановления Наркомвнудел о введении
института дворников на Украине, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Каждое городское домовладение в г. Херсоне, насчитывающее 50 жильцов, должно иметь
дворника для непосредственного выполнения всех нужд по владению в смысле охранения
чистоты как на самой площади владения, так и на относящемся к владению участку улицы.
Примечание: Домовладения, имеющие меньше 50-ти жильцов, могут иметь общего дворника с
тем однако расчетом, чтобы общее количество жильцов, обслуживаемое одним дворником, не
превышало 100 человек. Примечание: Обязанности дворников на окраинах города возлагаются
на домовладельцев, каковые и несут ответственность за невыполнение всех работ, входящих в
круг обязанностей дворников.
2. Дворники содержаться за счет жильцов, каковые оплачивают его содержание
пропорционально взимаемой с них квартирной платы. Примечание: Раскладка на оплату
содержания дворника производится в домах денационализированных владельцами таковых, а в
домах национализированных управдомами.
3. Дворники принимаются на службу в домах денационализированных домовладельцами, в
домах национализированных управдомами, каковые должны следить за аккуратным
выполнением своих обязанностей дворником.
4. Домовладельцам и управдомам вменяется в обязанность при назначении дворника и его
увольнении своевременно сообщать об этом в горрайон милиции.
5. Дворники обязаны следить за санитарным состоянием владений, соблюдать чистоту и
порядок, своевременно убирать дворы, лестницы, дворовые уборные, отходящие под владение
участки улиц и тротуары, а также следить за ведением домовых книг, согласно всех
установленных правил (своевременная выписка и приписка убывающих и прибывающих
граждан и проч.).
6. Дворники обязаны беспрекословно исполнять все распоряжения и приказания горрайона
милиции, относящиеся к делу внешнего надзора за порядком или общественной безопасностью.
7. При всяких происшествиях, несчастных случаях на улице, когда является необходимость
отправить кого либо в местный район милиции или приемный покой, – дворник обязан принять
от постового милиционера означенное лицо и самолично представить его по месту нахождения.
8. За неисполнение распоряжения милиции дворники несут ответственность в
административном порядке и подвергаются взысканию в виде штрафа, а при повторных случаях
по требованию милиции подлежат административному взысканию и увольнению.
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9. Ответственность за своевременное введение, предусмотренное сим постановлением,
института дворников возлагается на домовладельцев и управдомами.
10. Настоящее обязательное постановление должно быть проведено в жизнь в двухнедельный
срок со дня опубликования.
11. Виновные в неисполнении сего обязательного постановления будут подвергнуты в
административном порядке взысканию – штрафу до 300 рублей золотом.
Предокрисполкома
Радченко
Зав. Окротуправ
Гебель
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 9-9зв. Копія, машинопис.
№ 4. ПРО ОБЛІК ОСІБ, КОТРІ ПРИБУЛИ З-ЗА КОРДОНУ
01 березня 1923 р.
№ 52/17
В целях учета лиц, прибывающих из заграницы, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Обязать всех лиц, прибывающих из заграницы в г. Херсон, являться для регистрации в отдел
управления Херсонского Окрисполкома (комната № 7), не позже суток со дня прибытия.
Примечание: Члены и представители иностранных миссий, какого бы то ни было характера, за
исключением дипломатических, от явки в отдел управления для регистрации не освобождаются.
Предокрисполкома
Радченко
Зав. Окротуправ
Гебель
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 11. Копія, машинопис.
№ 5. ПРО ПРИВЕДЕННЯ МІСТА У САНІТАРНИЙ СТАН 1
№ 53/18
02 березня 1923 р.
Ввиду наступления весны, когда в связи с загрязнением города не исключается возможность
возникновения и распространения эпидемических заболеваний, Окрисполком для приведения
города в санитарное состояние ПОСТАНОВИЛ:
1. Всем домовладельцам, Управдомам, Администрации и арендаторам увеселительных и
общественных учреждений, владельцам промышленных и торговых предприятий и проч. под
личную ответственность принять все меры к очистке дворов и тротуаров от мусора и нечистот.
2. Всем домовладельцам и Управдомам озаботиться приведением в порядок помойных ям,
уборных и мусорных ящиков, в случае отсутствия мусорных ящиков, таковые должны быть
немедленно устроены.
Помойные ямы, уборные и мусорные ящики должны содержаться в надлежащей чистоте, а
скопившийся мусор и нечистоты своевременно вывозится.
3. Ежедневно от 6-ти час. до 8-ми час. утра должна производиться уборка прилегающих к
дому тротуаров и части мостовой.
Весь собранный мусор складывать в кучи на боковой части мостовой, откуда он будет
убираться средствами Коммунального Санобоза.
Расходы по очистке должны взыскиваться пропорционально взимаемой с соответствующего
жильца квартирной платы.
4. За получением нарядов на бочки и подводы на предмет вывоза мусора и нечистот надлежит
обращаться в Коммунальный Отдел (Санинспекцию).
Вывозка мусора разрешается также своими средствами.
5. Строго воспрещается сваливать мусор и нечистоты в подвальные этажи разрушенных
домов, а также на площади, как в Центре, так и на окраинах.
6. Весь мусор сваливать в валах в районе крепости, а нечистоты вывозить в балку за
городскими бойнями.
7. Администрации и арендаторам увеселительных и общественных учреждений привести в
порядок уборные, находящиеся внутри учреждений и устроить таковые там, где они
отсутствуют.
8. Настоящее обязательное постановление должно проводиться в жизнь немедленно со дня
опубликования сего.
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9. За нарушение сего обязательного постановления виновные (Управдомы, домовладельцы,
администрация и арендаторы увеселительных и общественных учреждений) будут подвергнуты
административному взыскиванию – штрафу до 300 рублей золотом.
Начокрмилиции проследить за исполнением сего обязательного постановления.
Подлинный за надлежащими подписями.
Держархів Херсонської області, ф. Р-186, оп. 1, спр. 3, арк. 15. Копія, машинопис.
№ 6. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ГРОМАДЯН, КОТРІ СЛУЖИЛИ У БІЛИХ АРМІЯХ
№ 55
[березень 1923 р.]
§ 1. В развитие приказа Одесского Губотдела ГПУ от 15 февраля с. г. № 83 и в дополнение
приказа № 72 от 15 сентября 1922 года Херсонского Уисполкома и ХУПОГО ГПУ объявляется
на территории Херсонского Округа и города Херсона регистрация нижеследующих категорий
лиц, служивших в свое время в белых армиях, а также только проживающих в свое время на
территориях, занимаемыми антисоветскими армиями:
1) Все бывшие офицеры старой армии. 2) Все бывшие чиновники военного времени старой
армии. 3) Все бывшие чиновники старой армии. 4) Все бывшие юнкера старой армии. 5) Все
вольноопределяющиеся старой армии. 6) Лица рядового и унтер-офицерского звания старой
армии, но занимающие командные и административные должности в белых армиях. 7) Лица
командного и административного состава старой армии, служившие в антисоветских армиях
или проживающие на территории, занятой белыми, а также возвращающиеся ныне из
заграницы. 8) Лица командного и административного состава Красной Армии, попавшие в плен
к белым и вернувшиеся из плена (за исключением интернированных в Германии в последнюю
Польскую кампанию и пленных в Польше). 9) Вольноопределяющиеся и лица командного и
административного состава антисоветских армий независимо от службы в старой армии.
Примечание: РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ: а) лица, члены и кандидаты РКП, прошедшие
последнюю партийную чистку и не исключенные таковой из партии; б) лица рядового звания
старой армии, кроме перечисленных выше в п. 6; в) бывшие подпрапорщики, фельдфебеля,
унтер-офицеры, кроме перечисленных в п. п. 5 и 6; г) офицеры, военные чиновники и чиновники
военного времени бывших армий – Азербайджанской, Армянской, Грузинской –
Демократических Республик, не участвовавших в боях против РСФСР; д) лица оптировавшие
свое иностранное подданство, по утверждению такового в порядке приказа РВСР № 1598 от
1921 г.; е) мед. ветврачи и лекпомы.
§ 2. Регистрации подлежат все лица, перечисленные выше с п. 1 по п. 9-й вне зависимости от
занимаемой должности и места службы. Примечание: Лица, перечисленные в п. п. с 1 по 4-й
включительно, зарегистрированные согласно приказа ХУПОГО ГПУ № 83 от 15 февраля 1922 г.
подлежат перерегистрации.
§ 3. При явке на регистрацию, лица перечисленные в п. п. с 1 по 9-й обязаны иметь при себе:
документы, удостоверяющие их местожительство (город, улицу, квартиру), место службы, три
фотографии [нерозб.]. документы о прохождении. Примечание: Лица, указанные в […]* имеют
справку ХУПОГО ГПУ [...] фотографическую карточку, справку о месте службы, справку о
месте жительства.
§ 4. С момента зарегистрирования в местном ГПУ и получения соответствующей справки, все
упомянутые в п. п. с 1 по 9-й настоящего приказа, при перемене места службы, должности и
места жительства (город, улица и квартира), должны обязательно получать на то разрешения
ХУПОГО ГПУ.
§ 5. Все лица, коих касается настоящий приказ, в случае не исполнения его будут
подвергаться самому суровому преследованию и наказанию.
§ 6. Ответственность за неисполнение п. 4, а также за неявку на регистрацию лиц,
перечисленных в п. п. с 1 по 9-й сего приказа возлагается на соответствующих начальников
учреждений, частей, комендантов домов, управлений, владельцев денационализированных
домов, начальник Раймилиции, а равно и на лиц, подлежащих регистрации.


Нерозбірливий текст в документі.
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§ 7. Регистрация будет производиться в Херсонском погранотделении Одесского Губотдела
ГПУ, помещающимся по Ломоносовской улице угол Потемкинской.
Первым днем явки объявляется 11 марта сего года.
ПОРЯДОК ЯВКИ СЛЕДУЮЩИЙ:
Проживающим в городе Херсоне ………..
Херсонском районе ………………..
Алешковском районе ……………..
Голо-Пристанском районе ………..
Каховском районе …………………
Снигиревском районе ……………..
Бериславском районе ……………...

11 марта
12
13
14
15
16
17

Чаплынском районе ……………..... 18
Скадовском районе ……………....... 19
Горностаевском районе …………... 20
Березнеговатском районе ………… 21
Качкаровском районе ……………... 22
В[елико]-Александровском районе 23

Распределение районов считать согласно обязательного постановления Херсонского Уездного
Исполкома № 49 от 26/2–1923 г.
Зам. Председателя Херсонского окружного исполкома
(Гебель)
Начальник ХУПОГО ГПУ
(Неуронов)
Секретарь Херс. Окрисполкома
(Агронов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-307, оп. 1, спр.2, арк. 18-18зв. Копія, машинопис.
№ 7. ПРО ВИДАЧУ РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК ПРАЦЮЮЧИМ
№ 62
[березень 1923 р.]
На основании постановления СНК УСРР от 5-го декабря 1922 г. и УпНКТ от 25 декабря,
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем рабочим и служащим по найму во всех предприятиях и учреждениях и хозяйствах,
кроме лиц, принадлежащих к администрации, должны выдаваться расчетные книжки,
независимо от количества занятых в них по найму рабочих и служащих.
2. Расчетные книжки, указанного в 1-м образца, выдаются местным отделом труда и
скрепляются круглой печатью Губоттруда, без которой книжки считаются недействительными.
3. Все раннее приобретенные предприятиями и учреждениями расчетные книжки, считаются
не действительными.
4. Всем, указанным в 1-м сего постановления, предприятиям и учреждениям, предлагается не
позже 15 марта внести в кассу отдела труда аванс из расчета по 3 рубля деньзнаками 1923 г. за
расчетную книжку на каждого рабочего и служащего, занятого в предприятии и учреждении.
5. Руководители этих, указанных в пункте 1 сего постановления предприятий и учреждений,
которые до 15 марта не внесут авансов, подлежат ответственности, согласно ст. 132 Уголовного
Кодекса.
Предокрисполкома
Предокрпрофбюро
[підпис]
Завокоттруда
[підпис]
Секретарь
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 25. Копія, машинопис.
№ 8. ПРО БОРОТЬБУ З ХОВРАШКАМИ 1
№ 1088
13 березня 1923 р.
Вызванный внешней и гражданской войной – огромный недосев полей, вместе с засухой
последних 2-х лет, породили большое одичание наших полей и переход их в состояние перелога.
Благодаря этому появилось много сорных трав, забивающих наши хлеба, а также большое
количество разных вредителей, наносящих громаднейший вред нашим полям.
На это обстоятельство нам нужно своевременно обратить самое серьезное внимание, так как
сорняки и вредители в сельском хозяйстве могут свести наш урожай к нулю. Залог же будущего
благополучия Республики, есть урожай 1923 г.
На основании наблюдений прошлого года нужно предполагать – возможность проявлений
нынешней весной в большом количестве одного из опаснейших врагов сельского хозяйства
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сусликов (овражков), которые могут причинить большие повреждения нашим полям, а тем
самым громаднейший убыток Государству.
На основании этого Президиум Окрисполкома ПОСТАНОВИЛ:
Объявить овражковую повинность и предлагать всем Райисполкомам немедленно с
наступлением теплой погоды под руководством местного агронома, организовать борьбу с
сусликами путем выливания сусликов водою, а также, где будет возможность, устройством
капканов (пастки). Вылитые суслики должны убиваться, а отрезанные от них четыре лапки
доставлять в Сельсовет для составления акта о числе уничтоженных сусликов в каждом селении.
Примечание 1. Лапки при актах должны доставляться в Райземотдел для уничтожения.
Уполномоченные Райземуправления должны уничтожать лапки при помощи сжигания или
зарытия их не менее 2 арш. глубины. 2. На каждой десятине должно быть уничтожено не менее
четырех сусликов (овражков). Овражковой повинности подлежат, кроме пахотной земли, также
земля усадебная, сенокосная и выгонная. 3. Граждане, не выполнившие овражковой повинности,
привлекаются к ответственности и денежному штрафу – 2 рублей. 4. Овражковой повинности
подлежат все артели, коллективы, советские трестированные хозяйства, Государственные
учреждения, занимающиеся сельским хозяйством и учебные заведения. 5. Райисполкомы, не
проявившие достаточной энергии в деле борьбы с сусликами, будут привлечены к
ответственности. 6. О степени появления сусликов и о мерах, принятых по борьбе с ними,
еженедельно сообщать Оземуправлению. 7. Сводные ведомости об истреблении сусликов
Райземуправления обязаны еженедельно направлять в Оземуправление.
Зампредокрисполкома
Гебель
Зав. Окрземуправлением
Осадчий
Зав. Канцелярией
М. Матковский
Держархів Херсонської області, ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 19. Копія, машинопис.
№ 9. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ РЕЄСТРАЦІЮ СТАТУТІВ
ПРОМИСЛОВО-КУСТАРНИХ АРТІЛЕЙ
№ 65
[березень 1923 р.]
Многие предприниматели с целью замаскировать несоответствующие декретам оплату и
условия труда наемных рабочих называют свое предприятие кустарно-промышленной артелью
и не регистрируют таковой, чем лишают инспекцию труда возможности проверить эти
предприятия, а кустари-одиночки избегают регистрации с целью уклониться от уплаты налога,
Окрисполком поэтому ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Всем кустарно-промышленным артелям, в том числе и рыболовным, в г. Херсоне и
Херсонском районе зарегистрировать свои уставы в отделе труда до 15-го марта с. г.
2. Кустарно-промышленные артели, находящиеся в остальных районах Херсонского округа,
зарегистрировать свои уставы в сельсоветах до 1-го апреля.
3. Всем кустарям одиночкам гор. Херсона, зарегистрироваться в отделе труда до 15-го марта с. г.
4. Всем кустарям-одиночкам, жительствующим в районе, зарегистрироваться в своих
сельсоветах до 1-го апреля с. г. Примечание: От регистрации освобождаются раньше
зарегистрированные в отделе труда, если имеются у них удостоверения о регистрации.
За неисполнение настоящего обязательного постановления виновные подвергнуты будут в
административном порядке штрафу до 300 рублей золотом или аресту до 3-х месяцев.
Сельсоветам при регистрации означать фамилию, имя, отчество, где живет и чем занимается
регистрируемый.
Сельсоветам списки зарегистрированных по окончании срока регистрации первой почтой
выслать в Херсон в отдел труда через райисполкомы, коим проследить за исполнением
настоящего постановления.
Предокрисполкома
(Гебель)
Зав. Окротуправ
(Герасимчук)
Зав. Отделом труда
(Терентьев)
Секретарь Окрика
(Агронов)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 22. Копія, машинопис.
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№ 10. ПРО НАКЛАДАННЯ ПОДАТКУ НА ОСІБ, КОТРІ ОТРИМУЮТЬ
ВИСОКУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
№ 67
[березень 1923 р.]
На основании права наложения налогов с лиц, получающих высокую заработную плату,
утвержденных ВУЦВКом от 14 февраля с/г и инструкции наркомфина от 16 февраля с. г
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Взимание налога с лиц, получающих высокую заработную плату ввести на территории
Херсонского Округа, согласно распоряжения уполнаркомфина за № 06/4902 с первого марта с. г,
причем в марте месяце подлежит обложению заработная плата и натуральное довольствие,
полученное служащими и рабочими в феврале месяце, а в последующем установить за каждый
предыдущий месяц.
2) Установить согласно телеграфному распоряжению уполнаркомфина № 05/5814
необлагаемый минимум зарплаты в феврале месяце в 1200 рублей для учреждений и предприятий.
3) Распространить согласно распоряжения уполнаркомфина за № 06/7044 налог с высокой
заработной платы на рабочих и служащих в частных предприятиях всякого рода.
4) Во исполнение п. 12 инструкции государственным учреждениям и предприятиям,
партийным и профессиональным, а также обществам, компаниям, союзам, товариществам,
кооперативным, кредитным, банковым, ссудо-сберегательным и иным учреждениям и
объединениям и частным торгово-промышленным предприятиям в течении 5-ти дней с момента
опубликования настоящего приказа зарегистрироваться у фининспектора в районе которого
находится означенные учреждения и предприятия, производящие выплату вознаграждений
своим служащим и рабочим путем подачи о том заявления с указанием подробного адреса
учреждения и предприятий.
5) Во исполнение того же п. 12 инструкции, указанным учреждениям и предприятиям
надлежит не позже 20 сего марта доставить окринспектору списки всех служащих и рабочих
занятых в их предприятиях и учреждениях, с указанием их фамилии, отчества, адресов их
местожительства и размеров полученного ими в феврале денежного и натурального содержания.
6) Всем, указанным учреждениям и предприятиям строго исполнять касающиеся их пункты
инструкции при производстве взимания налога, а также все распоряжения Херсонского
Окрфинотдела и районных финансовых инспекторов по делам взимания налога с высокой
зарплаты. При этом предлагается точно держаться указанной ниже формы списков.
7) Всем лицам, работающим по совместительству в нескольких учреждениях, представить
после 20 сего месяца в то же учреждение, в котором они получают наивысший оклад в 2-х
экземплярах декларации о сумме полученного денежного и натурального вознаграждения по
каждому месту службы по форме, указанной ниже. В последующие месяцы декларации должны
подаваться не позднее 10 числа каждого месяца.
8) Согласно телеграфному распоряжению уполнаркомфина за № 06/9016 из месячного
заработка исключаются вычеты в профессиональные и партийные организации и взносы в кассы
взаимопомощи; поэтому вычеты в последгол на содержание детдома, шефства и
проч. благотворительные пожертвования надлежит включать в облагаемую сумму заработка.
9) За неисполнение в точности правил взимания налога инструкции и налогового
постановления Окрисполкома, виновные подвергаются ответственности в порядке п. 5 и 6
Правил и § 17 инструкции.
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ:
Наименование учреждения, куда подается декларация. В ……………………………………..………..
1) Фамилия ………….. 2) Имя ………….. 3) Отчество ………….. 4) Место жительства ………..
5) Работа,
занятие,
служба
……………………………………………………………………..…..
(подробное наименование учреждения или предприятия, в котором производится работа плательщика),
6) Получил …… за …… месяц, года …… (подробно перечислить отдельно сколько получено в каждом
учреждении, деньзнаками, натурального продовольствия и на какую сумму получено последнего
довольствия) 7) Всего получил за …… месяц …… руб. в переводе на деньзнаки 1923 г.
Подпись плательщика ………………………..., дата подачи декларации ……………………….…..,
отметка учреждения и предприятия об удержании налога ……….., отметка фининспектора ………..
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ФОРМА СПИСКА (см. п. 6 настоящего постановления)

Оклад полученного
содержания за
................... месяц
.................... года

Список служащих и робочих (предприятия или учреждения) ……………………………..
помещающегося по ул. ……………………………………………… дом № …..
1
№ по порядку
2
Должность, служба, работа
3
Фамилия, имя и отчество
4
Разряд по тарифной сетке
5
Деньгами в р. и к. др. учреждениях
6
Натурой в переводе на деньги
7
Итого
8
Деньгами в р. и к. др. учреждениях
9
Натурой в переводе на деньги
10 Итого
11 Всего
12 Отметка о даче декларации прилаг. при сем
13 Сумма, подлежащая обложению, за вычетом необлаг. миним.
14 Разряд оклада налога
15 Отметка фининспектора

Предокрисполкома
Заворкфинотделом [підпис] Касперовский
Секретарь Окрика
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 29-29зв. Копія, машинопис, рукопис.
№ 11. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РЕМОНТ ДОМОБУДІВЕЛЬ
№ 72
[20 березня 1923 р.]
1. В целях восстановления и сохранения домостроений, вменяется в обязанность всем
домовладельцам, государственным учреждениям и профсоюзам, закрепившим за собой
домостроения не позднее 15 июля 1923 года произвести следующий ремонт в находящихся в их
пользовании домостроениях:
1. Исправить железные, черепичные и другие крыши.
2. Исправить все водосточные трубы по улице.
3. Остеклить все выходящие на улицу окна.
4. Исправить обвалившуюся штукатурку стен, выходящих на улицу и побелить таковые.
5. Привести в должное состояние все ограждения при входе в подвалы с улицы и исправить
зонтики (навесы на подвалы).
6. Привести в должный порядок тротуары в пределах домовладений.
7. За неисполнение одного из пунктов настоящего обязательного постановления в срок до
10 июля 1923 года лица и учреждения, на коих возлагается обязанность произвести ремонт в
домостроении по составлении на них надлежащих протоколов, будут подвергнуты взысканию в
административном порядке денежному штрафу до 500 руб. золотом или принудительным
работам до 3 месяцев.
Предисполкома
Гебель
Завокроткомхоза
Новак
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 73. Копія, машинопис, рукопис.
№ 12. ПРО ПОЯСНЕННЯ ДО НАКАЗУ № 65
№ 76
[22 березня 1923 р.]
Окрисполком настоящим разъясняет, что работникам театра (актерам, билетерам,
административному составу и т. д.), занятым по служебной обязанности в день постановки, а
также инспекторам Окружного политпросвета ОНО, допускается право беспрепятственного
входа во все театры, кино и др. увеселительные места по удостоверениям, выданным
надлежащими учреждениями.
Игумнов
Зам. Предокрисполкома Гебель
Зав. Окр. П. П.
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 48. Копія, машинопис.
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№ 13. ПРО ОБЛІК МУЗИЧНИХ КЛАВІШНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 1
№ 77
22 березня 1923 р.
На основании обязательного постановления Губисполкома по Губполитпросвету за № 47, в
целях сохранения и рационального использования клавишных музыкальных инструментов
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Все клавишные музыкальные инструменты реквизированные, конфискованные,
национализированные, а также бесхозяйственные, в чьем бы пользовании они не находились, –
являются собственностью государства и находятся в ведении и распоряжении
Окр. Политпросвета.
2. Указанные в п. 1 инструменты, находящиеся в пользовании государственных, в том числе
военных, профессиональных и партийных учреждений и организаций, остаются в их
пользовании по соглашению с Окр. Политпросветом.
3. Окр. Политпросвету предписывается все клавишные инструменты, принадлежащие
государству, взять на учет, образовав государственный фонд таковых.
4. Всем государственным, военным, партийным, профессиональным и прочим организациям,
просветительным и учебным учреждениям, не находящимся в ведении ОкрПП, – предлагается в
течении двух недель со дня издания настоящего постановления, предъявить в Окрполитпросвет
(Преображенская ул. уг. Ришельевской, Окрнаробраз, комната Окрполитпросвета) подробные
сведения о находящихся в их пользовании клавишных инструментах, указанных в п. 1
настоящего постановления.
5. Домоуправлениям, арендаторам и управляющим домами в тот же срок представить в
Окрполитпросвет сведения об имеющихся инструментах, указанных в п. 1, а лицам, в
пользовании коих таковые находятся, являться в ОкрПП для заключения договоров на предмет
пользования таковыми.
6. Всем вывозящим из города клавишные музыкальные инструменты, необходимо иметь
соответствующие разрешение от ОкрПП на вывоз таковых.
Администрации железнодорожной станции Херсон и пристани Херсон не принимать к
погрузке инструментов, на вывоз коих не предъявляется соответствующего разрешения ОкрПП.
Милиции следить, чтобы инструменты не вывозились гужевым путем.
7. За неисполнение настоящего постановления виновных привлекать к законной
ответственности.
Зам. Пред. Окрисполкома
Зав. Окр ПП
Секретарь Окрика

Гебель
Игумнов
Агронов

Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 50-50зв. Копія, машинопис.
№ 14. ПРО ПЕРЕВІРКУ СПЛАТИ ГРОМАДЯНАМИ
2-го ЗАГАЛЬНОГРОМАДЯНСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ГУЖОВОГО ПОДАТКІВ
№ 78
[22 березня 1923 р.]
25 марта с/г с 10 час. утра Окружным финансовым отделом будет произведена массовая
проверка уплаты гражданами 2-го общегражданского и трудгужналога 1922 и 1923 г.
На основании чего Окрисполком предлагает всем гражданам к этому дню иметь на руках
квитанции об уплате или удостоверения об освобождении их от вышеназванных налогов.
Учреждениям и предприятиям выдать сотрудникам и рабочим удостоверения об их службе в
данном учреждении или предприятии на 1 января 1923 года.
Предокрисполкома
Завокрфинотделом
Секретарь Окрика

Радченко
Касперовский
Агронов

Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 53. Копія, машинопис.
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№ 15. ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ У ВИСТАВАХ ТА СПЕКТАКЛЯХ
БЕЗРОБІТНИХ ЧЛЕНІВ СОЮЗУ РОБОЧИХ ПРИ СЕКЦІЇ БІРЖІ ПРАЦІ
№ 79
[22 березня 1923 р.]
На основании ст. 7 Кодекса Законов о Труде 1923 г. Окрисполком предлагает:
Всем учреждениям как государственным, так и частным, организациям, частным лицам,
устраивающим спектакли, концерты и проч., набирать как художественную, так и рабочую силу
из безработных членов Союза Рабочих при секции Биржи Труда.
За неисполнение настоящего постановления виновные будут преданы суду по 132 ст.
Уголовного Кодекса.
Предокрисполкома
Предокрпрофбюро
[підпис]
Завокрстаттруда
[підпис]
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, арк. 54. Копія, машинопис, рукопис.
№ 16. ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ КОРИСТУВАННЯМ
ДЕРЖАВНИМ ЗЕМЕЛЬНИМ ФОНДОМ
24 березня 1923 р.
№ 80
Не взирая на приказ Губисполкома за № 296 и распоряжения, которые своевременно были
сделаны Уполномоченным Губуправления Госземель и Имуществ по Волисполкомам и
Сельсоветам с указанием порядка пользования землями Госфонда, все таки наблюдается, что
отдельные лица, сельскохозяйственные объединения и прочие граждане, самостоятельно
занимают участки на Государственных Земельных Фондах и продолжают тем наносить
Республике двойной вред: утаивая свои незаконные посевы, они не платят продналога и аренды.
В виду этого и в целях пресечения дальнейших захватов земель Государства и бесправного
пользования ими Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Все сельскохозяйственные объединения или другие какие либо организации, а также
отдельные лица, самовольно занимающие в данное время землю на Госфондах без договоров до
15 мая должны заключить договоры на право эксплуатации занятой Государственной земли с
Окружным Уполномоченным Управления Госземель и Имуществ в г. Херсоне.
2. Организации и прочие граждане, незаконно без договора занимающие землю на Госфондах,
не заявившие об этом властям и не заключавшие в течение упомянутого срока договора на право
эксплуатации земли с Окружным Уполномоченным Губугзема в г. Херсоне, будут подвергнуты,
кроме взыскания арендной платы, штрафу в троекратном размере ее, в административном
порядке, как за нарушение обязательных постановлений согласно постановления ВУЦИКа от
2 августа 1922 года, в случае же не обнаружения личности захватчиков или неизвестного
исчезновения их участков, захваченные ими самовольно без договоров на земле Госфонда,
целиком будут сданы в аренду другими лицами.
3. Райисполкомам и Сельсоветам под строгой ответственностью предписывается выяснить
участки самовольно захваченной кем либо земли на Госфондах и списки выявленных
захватчиков представить в г. Херсон Окружному Уполномоченному Губ[ернского]
Упр[авления] Гос[ударственными] Зем[лями] и Имуществ[ами].
Зав. Окрисполкома
Радченко
Зав.Окрземуправлением
Осадчий
Уполномоч. Губуправ. Гос. Зем. Им. по Херс. Округу
Бабич
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Херсонської області, ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 22. Типограф. друк.
№ 17. ПРО ДОЗВІЛ НАЙМАТИ МІЛІЦІОНЕРІВ НА ОХОРОНУ ВАНТАЖІВ НА СКЛАДАХ
№ 81/21
24 березня 1923 р.
Декретом СНК от 31 марта 1922 года разрешено ведомствам, учреждениям и
промпредприятиям для окарауливания грузов, складов и помещений организовать такую охрану
из милиционеров по найму предприятия, по оглашению с начмилиции. Поэтому все разрешения,
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выданные до сего числа на право иметь оружие сторожам и др. частным лицам, несущим охрану
имущества с 27 марта аннулировать.
Разрешения на право иметь оружие и винтовки сдать до 29 марта в милицию.
За неисполнение настоящего постановления виновные подвергнуты будут в
административном порядке штрафу до 300 рублей золотом или аресту до одного месяца.
Радченко
Предокрисполкома
Зам. Завотуправ
Герасимчук
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 57. Копія, машинопис.
№ 18. ПРО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ЗЕМЕЛЬНИМИ ТОВАРИСТВАМИ
ПІД ЧАС ПОСІВНОЇ КОМПАНІЇ
[№ 82]
[24 березня 1923 р.]
В целях успешного, спокойного и планомерного проведения посевной кампании
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Земельным объединениям и отдельным землепользователям производить обработку земли
только в пределах границ посельных отводов и участках законно им представленных.
2. Административное объединение населенных пунктов ни в коем случае не влечет за собой
земельное объединение обществ.
3. Сельсоветам вменяется в обязанность следить за правильным пользованием землею в
представленных границах каждого отдельного общества и пресекать всякое вторжение, захват
земли и запахивание межников, как вносящее хаос и запутанность в земельные отношения, так и
вызывающих нарушение прав и имущественные потери землепользователей, каковые
рассматривать как подрыв соввласти и преследовать по закону.
4. Земельным обществам в целях содействия коллективизации и немедленного перехода к
товарищеским формам землепользования, беспрепятственно предоставлять участки во
временное пользование (на посевной период всем сорганизовавшимся и зарегистрированным
коллективам коммунам, артелям, товариществам) с тем, однако, что дальнейшее пользование
участками может быть изменено при землеустройстве таковых.
5. Всем земельным объединениям, в отводы которых начислены земли для надобностей
Госучреждений (лечебницам, школам, ветлечебницам, детдомам, агроцентрам, показательные
поля, волсемучастки и пр.) немедленно выделить таковые в местах удобного и надлежащего их
расположения, где до сего времени они не выделены.
Зам Предисполкома
Гебель
Зав Окрземуправлением
Осадчий
Держархів Херсонської області, ф. Р-961, оп. 1, спр. 22, арк. 45. Копія, машинопис.
№ 19. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СТАТУТІВ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 1
№ 83
30 березня 1923 р.
На основании декрета ВУЦИКа от 1-го октября 1922 г. Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Учредители всех обществ, не преследующих целей извлечения прибыли, а также группы
верующих, желающие именовать свои объединения религиозными общинами, т.е.
организациями, существующими и базирующими свою деятельность на примерном уставе, как
заключившие договоры с Уликвидкомом о передаче им в бесплатное пользование зданий и
молитвенных домов, так и не заключившие таковых, обязаны через местный Окротуправ
возбуждать ходатайства перед Губотуправом о регистрации их уставов, соблюдая при этом
нижеследующую формальность:
а) через местный Окротуправ от имени учредителей данного общества или общины
полагается заявление, подписанное данной группой учредителей, числом не менее 20 человек,
собственноручные подписи коих в городах должны быть заверены нотариальным порядком, а
в волостях и селах, где отсутствуют нотариальные конторы, Райисполкомами.
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б) к заявлению надлежит приложить: 1) протокол общего собрания учредителей с
изъявлением желания организовать данное общество или общину; 2) 5 экземпляров устава за
подписями учредителей, причем на 3-х экземплярах устава собственноручные подписи
учредителей заверяются в порядке, указанном в п. а; 3) 3 экземпляра именного списка
учредителей по форме: а) фамилия, имя и отчество; б) возраст; в) социальное положение и род
занятий; г) адрес местожительства каждого и д) адрес местонахождения общины.
Каждая из вышеперечисленных бумаг, за исключением 3-х экземпляров устава, подписи на
коих заверены в нотариальном порядке, оплачиваются гербовым сбором в 10 руб.
Райисполкомам при заверке подписи учредителей взимать 10 руб. гербового сбора за каждый
экземпляр устава и заявления.
2. Лица, состоявшие под судом за какие бы то ни было преступления, не могут быть
учредителями вышеуказанных обществ.
3. Только при соблюдении указанных формальностей и регистрации уставов в Губотуправе
данная организация считается легально существующей и имеющей право проводить свою
деятельность в рамках зарегистрированного в Губотуправе устава со всеми вытекающими
отсюда последствиями, т.е. ей предоставляется право созыва Общих собраний и проч., если
это предусмотрено и оговорено соответствующими параграфами устава данной организации.
4. Общества, действующие в губернском масштабе, устав коих зарегистрирован в
Губотуправе в губернском масштабе, от регистрации освобождаются, но должны предоставить
в Окротуправ к 2-му апреля: 1) адрес (местонахождение) общины; 2) список членов Правления
по форме, указанной в п. 1 п. б; 3) копию официальной справки о регистрации устава в
губернском масштабе, заверенную в нотариальном порядке или Райисполкомом; 4) один
экземпляр устава.
5. Рекомендуется организовать религиозные общества в районном масштабе, т. е.
распространением деятельности данной общины на территорию всего района (обнимающуюся
местным Райисполкомом), что должно быть оговорено соответствующим § устава,
определяющим район деятельности возникающей организации.
Для вышеуказанной цели представителям религиозных общин одного вероучения,
существующих на территории данного района, разрешается собраться в районном центре
20 апреля для внесения поправки в нормальный устав, в смысле действия данной общины в
районном масштабе и выполнения формальностей, указанных в п. 1.
На вышеуказанное собрание должен быть приглашен представитель Райисполкома.
6. Для города Херсона собрание представителей одного вероучения разрешается Отделом
Управления по ходатайству какой-либо общины.
7. Проекты уставов со всеми упомянутыми выше приложениями и деньгами на публикацию
в размере 60-ти руб. должны быть представлены в Отдел управления через Райисполком не
позже 25-го апреля.
8. Все сектантские общины (евангелисты, баптисты и проч.) обязаны представить в местный
Райисполком, а в городе – в Отдел Управления сведения о количестве последователей
соответствующего вероучения (от 18-ти лет) к 20-му апреля сего года.
9. Всем религиозным общинам, без исключения, предоставить сведения: 1) наименование
церкви, синагоги или молитвенного дома; 2) адрес (местонахождения) молитвенного дома;
3) когда и кем заключен договор (губ[ернским], уезд[ным] или Райисполкомом), 4) фамилии,
имена и отчества, священно и церковнослужителей, обслуживающих данное религиозное
здание. В уезде сведения должны быть представлены в Райисполком, в городе – в Отдел
Управления к 25-му апреля.
10. Молитвенные помещения религиозных общин, не исполнивших в срок настоящего
постановления, будут опечатаны и заключенные договора расторгнуты.
Радченко
Предокрисполкома
Замзавокротуправ
Герасимчук
Секретарь ОКРИКа
Агронов
Держархів Херсонської області, ф. Р-221, оп. 1, спр. 1, арк. 2-2зв. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 20. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗАКЛАДІВ ТА ОСІБ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ
МЕДИЧНІ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
№ 87
25 березня 1923 р.
Объявляется на основании приказа НКЗ № 194 от 25 марта 1922 г. § 4:
Уисполком предлагает всем учреждениям и лицам, занимающимся производством
медикаментов, химико-фармацевтических и галеных препаратов, в течении двухнедельного
срока со дня опубликования сего приказа явиться в Херсонский уздравотдел с
соответствующими документами для регистрации и получения в том удостоверения и
ознакомления со специальной инструкцией.
Предуисполкома Радченко
Завуздрав
Сахно
Секретарь
Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 68. Копія, машинопис.
№ 21. ПРО ЗМІНУ ОБОВЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 86
[04 квітня 1923 р.]
№ 89
Во изменение пункта третьего приказа Окрисполкома за № 86 от 32 марта с. г., Окрисполком
предлагает всем лицам и учреждениям, поименованным в означенном пункте к 5 апреля сего
года внести в кассу Комвнудела арендные деньги следуемые деньги с них с 1 апреля 1923 года –
за 1-ю четверть года.
Последующие за тем платежи они обязаны вносить ежемесячно аккуратно за каждый месяц
вперед, согласно договорам.
Предокрисполкома
Завокроткомхозом [підпис]
Секретарь Окрисполкома
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 69. Копія, машинопис.
№ 22. ПРО ТЕРМІНИ ОПЛАТИ ТРУДОВОГО ГУЖОВОГО ПОДАТКУ
04 квітня 1923 р.
№ 90
На основании постановления Одесского Губисполкома, основанного на постановлении
Наркомфина от 16 марта с. г., во изменение приказа своего от 28 февраля 1923 г. за № 50
ПОСТАНОВИЛ:
1. Предельный срок уплаты деньзамены трудгужналога в сельских местностях установить
вместо 15 июня–31 мая. Таким образом, сроки уплаты трудгужналога в сельских местностях
следующие: 25 марта (первая половина оклада), 15 мая (одна четверть оклада) и 31 мая
(последняя четверть оклада).
2. Начисление пени за просрочку в сельских местностях производить с 26 марта с. г. с первой
половины оклада, с 16 мая с первой четверти оклада и с 1 июня с. г. последней четверти оклада.
Отменяется:
1. Сбор за регистрацию крестьянских семейных разделов.
2. Сбор с велосипедов.
3. Исключить исчисление и приостановить взимание налога с промышленных садов и
огородов за 1-е полугодие текущего года впредь до издания нового постановления.
Предокрисполкома
Радченко
Завокрфинотделом
Касперовский
Держархів Херсонської області, ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 18. Копія, машинопис.
№ 23. ПРО ЗМІНУ ТА ДОПОВНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ
ПОВІТОВОГО ВИКОНКОМУ № 12
№ 91
03 квітня 1923 р.
В изменение и дополнение постановления Херсонского Уисполкома от 20 января 1923 г. за
№ 12 на основании постановления Одесского Губисполкома за № 156, основанного на
постановлении ВУЦИКа от 17 и 31 января с. г., Херсонский Окрисполком ОБЪЯВЛЯЕТ:


Так у документі.
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Ст. 1. Отменяются:
1) процентные надбавки к крепостным пошлинам, 2) сбор с потребителей кушаний и напитков
в кафе, паштетных и т. п. заведениях после 7 часов вечера, 3) сбор за регистрацию крестьянских
семейных разделов, 4) сбор с витрин, 5) сбор с велосипедов.
Ст. 2. Повышаются ставки:
Разового сбора за право подвижной торговли с лиц, производящих изъятую от обложения
государственным промысловым налогом разносную торговлю в г. Херсоне до 2 руб. 25 коп. и в
прочих городских поселениях до 1 руб. 25 коп. и развозную торговлю в г. Херсоне до 3 руб.
75 коп., а в прочих городских поселениях до 2 руб. 25 коп.
Ст. 3. На применение 3-й ст. 1 лит. в постановлении Херсонского Уисполкома от 20 января
№ 12 исключить нижеследующие слова: “а также помещения, отведенные под фабричнозаводские больницы, приемные покои, амбулатории, школы, библиотеки и другие культурнопросветительные учреждения для рабочих и крестьян”.
Ст. 4. Налог с отпускаемой с лесных дач древесины на корню устанавливается в размере:
а) с частных потребителей, в том числе и кооперативных организаций – 5 % взимаемой в
данной местности таксовой стоимости древесины на корню и б) со всех прочих потребителей, в
том числе с государственных предприятий и их объединений – 2 % взимаемой в данной
местности таксовой стоимости древесины на корню.
Ст. 5. Исключить исчисление и приостановить взимание налога с промышленных садов и
огородов за 1-е полугодие текущего года впредь до издания нового постановления.
Предуисполкома
Радченко
Завуфинотделом
Касперовский
Секретарь УИКа
Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 71. Копія, машинопис.
№ 24. ПРО СКЛАДАННЯ СПИСКІВ МЕШКАНЦІВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРИБУТКОВО-МАЙНОВОГО ПОДАТКУ 1
№ 92
10 квітня 1923 р.
Для проведения подоходно-поимущественного налога за второе полугодие введенного в
Херсонском уезде приказом Херсонского Уисполкома от 27 января с/г за № 16, Херсонский
Уисполком предписывает всем домовладельцам, домоуправлениям и заменяющим их лицам в
городских поселениях к 15 апреля составить под ближайшим наблюдением и ответственности в
г. Херсоне заведующих УГНИ, а в г. Алешках, Бериславе и Каховке председателей
райисполкомов списки всех постоянно проживающих (хотя бы и находящихся в момент
составления списка в временной отлучке) в доме лиц и представить к указанному сроку их
фининспекторам соответствующих районов. Заведующие УГНИ обязаны понуждать
домоуправления к составлению списков к сроку и проверить их. Примечание: О лицах,
переселившихся после составления списков в другой город или выбывших в участок другого
фининспектора, домоуправления обязаны доставлять в 2-х дневный срок с момента их выезда
дополнительные сведения о новом месте пребывания этих лиц.
ФОРМА
Список, представляемый домоуправлением, проживающих или занимающих квартиры в
домовладении, находящемся по улице …………… № … и принадлежащем ………………………….……
Фамилия, имя и
Занятие, профессия или указание
№ № квартиры или
Отношение
отчество (или
дохода, от которого получает средства
помещения по порядку
к главе семьи
наименование)
для жизни
Подпись (домовладельца или управдомами)

Предуисполкома
[підпис]
Радченко
Завуфинотделом
[підпис]
Касперовский
Завкоммунотделом
[підпис]
Секретар УИКа
[підпис]
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 72. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 25. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ РЕЄСТРАЦІЮ РИБАЛОК-ПРОФЕСІОНАЛІВ
У ОРГАНАХ ДПУ
№ 94
11 квітня 1923 р.
1. В развитие и исполнение циркулярного распоряжения Губфинотдела ГПУ от 24-го марта
1923 года за № 180 все рыбаки-профессионалы должны зарегистрироваться в местных органах
Госполитуправления.
2. Рыбаки-профессионалы, проживающие в Александровке-Штихово, Станиславе, Широкой
Балке, Софиевке, Кизем Мысе, Касперово, Арнаутке, Херсоне, Антоновке, Никольском,
Понятовке, Токаревке, Новоселевке, Тягинке, Львово, Ольговке, Николаевке, Казацком и
Бериславе, а также по левому берегу Днепра и его притокам от сел. Рыбальчье включительно до
Каховки включительно, а равно и проживающие в плавнях и на островах в указанном районе –
должны явиться в Херсонское Погранотделение ГПУ.
3. Проживающие по Черноморскому побережью и его заливам, а также производящие улов в
море и его заливах от Свободного Порта включительно до Преображенки включительно –
явиться в Скадовский Погранособпост.
4. При явке на регистрацию лицам, указанным в § 2, необходимо иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность, документы, удостоверяющие место производства ими рыбной
ловли, какими снастями и две фотографические карточки.
5. Лицам, указанным в § 3 необходимо иметь все перечисленные в § 4 документы и три
фотографические карточки.
6. Порядок явки в Херсонское погранотделение ГПУ (Херсон, Потемкинская
уг. Ломоносовской) следующий:
проживающим от Станислава включительно до Херсона и от Рыбальчьего включительно до
Алешек включительно, а равно и всем проживающим в плавнях в данном районе – 19 апреля.
Проживающим в г. Херсоне – 20 апреля.
Проживающим от Херсона до Берислава включительно – 23 апреля.
Проживающим от Алешек до Каховки включительно 24 апреля.
7. Порядок явки в Скадовский Погранособпост следующий:
проживающим от Свободного Порта включительно до с. Красное – Второе Приморское –
23 апреля.
Проживающим в с. Красном и в г. Скадовске – 24 апреля. Проживающим от гор. Скадовска до
г. Херсона включительно – 25 апреля.
Проживающим от Хорлов до Преображенки включительно – 26 апреля.
8. По отношению к лицам, не явившимся на регистрацию, будут применены судебные
взыскания вплоть до наложения запрета производить улов все время.
Предокрисполкома
(Радченко)
Нач. Херс. Погранотделения ГПУ
(Семенов)
За Секретаря Окрисполкома
(Березюк)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 76. Копія, машинопис.
№ 26. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МЛИНІВ ТА МАСЛОБІЙОК
№ 96
14 квітня 1923 р.
Для ликвидации помолпромналоговой кампании в целях установления правильного
обложения механических мукомольно-крупяных и маслобойных предприятий в точном
соответствии с их аппаратурой, Херсонский Окрисполком ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Всем арендаторам и владельцам, находящимся в Херсонском Округе предприятий
мукомольно-крупяных с механическими двигателями и маслобойных со всякого рода
двигателями механическими и прочими не позже 1-го мая явится в Окрпродком, имея на руках
подробные описи оборудования принадлежащего им или арендуемого ими предприятия с
точным указанием размеров. Для вальцевых и дробильных станков – длины и диаметры валов в
дюймах. Для жерновых поставов – диаметров в четвертях аршина, а для маслобоек – № пресса и
емкость ступы, а также иметь окладные листы и квитанции Заготконторы об уплате налога.
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За неправильную дачу требуемых письменных сведений об оборудовании предприятий,
владелец или арендатор такового несет предусмотренную законоположением уголовную
ответственность по суду как за утайку объектов обложения по ст. 80 Уголовного Кодекса.
Виновные в несвоевременном исполнении настоящего постановления будут подвергнуты в
административном порядке аресту до одного месяца.
Райисполкомам и Раймилиции следить за исполнением настоящего обязательного
постановления и о лицах, уклонившихся от выполнения его составлять протоколы, которые
первой почтой высылать в Окрпродком для наложения административного взыскания.
Предокрисполкома
Радченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-961, оп. 1, спр. 5, арк. 92. Копія, машинопис.
№ 27. ПРО ПРИЙМАННЯ НА РОБОТУ ЧЕРЕЗ БІРЖУ ПРАЦІ 1
№ 97
16 квітня 1923 р.
В виду того, что наблюдаются случаи приема рабочих и служащих учреждениями и
предприятиями, а также частными лицами, помимо Биржи Труда ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Всем учреждениям, предприятиям и частным лицам производить прием рабочей силы через
Биржу Труда.
Виновные в нарушении настоящего постановления подвергаются административному
взысканию в размере до 200 руб. золотом.
Подлинный подписали:
Предокрисполкома
Радченко
Предокрпрофбюро
Лимоне
Замзавокроттруда
Иванов
Секретарь
Агронов
Держархів Херсонської області, ф. Р-233, оп. 1, спр. 2, арк. 89. Копія, машинопис.
№ 28. ПРО РОБОТУ НАЙМАНОЇ ХАТНЬОЇ ПРИСЛУГИ
№ 98
квітень 1923 р.
Окрисполком предписывает всем заведующим национализированных, коммунальных,
союзных, закрепленных за учреждениями, а также находящихся в ведении жилкооперативов,
жилтовариществ, арендаторам и хозяевам денационализированных домов в течении 3-х дней со
дня опубликования настоящего обязательного постановления проверить, кто из жильцов,
проживающих в домах, пользуется наемным трудом домашних служащих (как живущих в доме,
так и приходящих домашних служащих) и составить списки таковых по следующей форме:
1) Район УГНИ …………………………………
2) Улица ………………………………………..
Дом № ……
квартира № ….....
3) Фамилия и имя пользующегося домашней
прислугой ………………………………………

4) Постоянно живущая или приходящая ………
5) Сколько времени служит у данного лица ……
6) Имя и фамилия служащей ……………………
7) Принят ли через Биржу Труда …….…………
8) Чем служит ………………..…………...............

Списки должны быть представлены в Биржу Труда в секцию союза “НАРПИТ” и в районную
страховую кассу № 8.
Лицам, пользующимся трудом домашних служащих, со дня опубликования настоящего
приказа воспрещается увольнять последних, не уведомив союз “Нарпита”, до зарегистрирования
таких в Бирже Труда, в секции союза “Нарпит”.
За неисполнение настоящего обязательного постановления виновные будут подвергнуты в
административном порядке штрафу до 300 рублей золотом.
Предокрисполкома
Секретарь Окрика
Предокрпрофбюро
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 81. Копія, машинопис.
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№ 29. ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТОК НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКАМ
№ 99
квітень 1923 р.
На основании ст. 114 Кодекса Законов о Труде, Окрисполком предлагает всем учреждениям и
предприятиям, как государственным, кооперативным, частным, так и отдельным лицам,
имеющим наемную рабочую силу, начать предоставлять очередные отпуска с 1-го мая с/г
проработавшим непрерывно не 5 ½ мес., с соблюдением всех статей с 114 по 120 включительно
Кодекса законов о Труде.
Предокрисполкома
Предокрпрофбюро
[підпис]
Зав. Окроттруда
[підпис]
Секретарь
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 82. Копія, машинопис, рукопис.
№ 30 ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ПЛАКАТНОГО,
АФІШНОГО ТА ТЕАТРАЛЬНОГО ЗБОРІВ
№ 105
квітень 1923 р.
На основании постановления губисполкома за № 131 в целях упорядочения поступления
плакатного, афишного и театрального сборов, обращенных на местные нужды и дополнение
постановления своего от 6 февраля с/г за № 32 м в развитие ст. 11 того же постановления,
Херсонский Уисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Сбор с театральных плакатов и афиш взыскивается лишь в том случае, если таковые
выставляются, разносятся и расклеиваются по городу, как в единичном, так и размноженном
виде (с каждой полной или неполной тысячи экземпляров), при чем афиши или плакаты
вывешенные или выставляемые при самом театре, обложению местным сбором не подлежат;
2) Установление отчетности по театральному сбору, заготовление и снабжение книжками
театральных билетов всех театральных предприятий как постоянно действующих, так и равно и
разовых, представить исключительно Уфинотделу.
3) Впредь, обязать ответственных устроителей и арендаторов платных театральных зрелищ и
увеселений вносить авансом причитающуюся, по выбираемым ими из Уфинотдела книжкам
театральных билетов, сумму театрального сбора с последующим расчетом по фактической
продаже таковых и возврата излишка внесенного аванса.
Предуисполкома
Радченко
Завуфинотделом
[підпис]
Касперовский
Секретарь УИКа
(Агронов)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 86. Копія, машинопис, рукопис.
№ 31. ПРО СВЯТКУВАННЯ 1 ТРАВНЯ 1
№ 113
квітень 1923 р.
Настоящим Окрисполком предлагает всем учреждениям, предприятиям и торговопромышленным заведениям как государственным, общественным, кооперативным, так и
частным не производить работу и занятий в день 1-го мая.
Накануне праздника длительность рабочего дня не должна превышать шести часов.
Виновные в нарушении настоящего постановления будут привлечены к ответственности по
ст. 132 Угол[овного] Кодекса.
Предокрисполкома
[підпис]
Предокрпрофбюро
[підпис]
Зав. Окроттруда
[підпис]
Секретарь Окрика
[підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 40, арк. 15б. Копія, машинопис,
рукопис.
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№ 32. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ ЗА ВИДАЧУ ВИПИСОК
З ОРГАНІВ ЗАГС 1
№ 117
05 травня 1923 р.
Херсонский Окрфинотдел согласно постановлению Одесского Губисполкома за № 135,
основанного на постановлении ВУЦИКа от 17 января 1923 г. “Об установлении местного сбора
за выдачу справок и выписей из метрических и регистрационных книг” и циркуляра НКВД
№ 73, постановил ввести в дополнение к гербовому и канцелярским сборам нижеследующие
ставки местных сборов за выдаваемые по ЗАГСу метрические выписи и справки об актах
гражданского состояния в рублях образца 1923 г.
1) За выдачу метрической выписи при регистрации рождения – 25 руб., за выдачу каждой
последующей – 50 руб.
2) За выдачу метрической выписи при регистрации брака – 50 руб., за каждый последующий –
75 руб.
3) За выдачу метрической выписи развода – 75 руб.
4) За выдачу метрической выписи при регистрации безвестного отсутствия – 75 руб.
5) За выдачу метрических выписей при регистрации перемены фамилии – 75 руб.
6) За выдачу всякого рода официальных справок – 50 руб.
7) За выдачу свидетельства о досрочном браке – 50 руб.
8) За выдачу свидетельства о досрочном разводе – 75 руб.
9) За выдачу первичной метрической выписи о смерти сбор не взыскивается; за выдачу
каждой последующей (2 и 3 и т.д.) – 50 руб. Примечание: 1. Пункт 7 применяется только
губзагсами и центрозагсами.
2. Загсы обязаны при выдаче 1, 2, 3 и т. д. выписей в книгах записей делать соответствующую
отметку о выдаче.
Гербовый сбор и канцелярский взыскиваются в установленном порядке. Регистрация всех
актов гражданского состояния производится бесплатно. Означенные выше ставки взыскиваются
лишь за выдачу выписей, удостоверений, справок, за отметку в паспорте или другом документе
о личности в соответствующем акте гражданского состояния.
От уплаты означенного сбора освобождаются неимущие лица по предоставлению ими
соответствующих документов, выданных отделом социального обеспечения и волисколкомами,
профсоюзными членами которых, они состоят, если они получают не менее 15 товарных рублей
в месяц. Члены, получающие от 15 до 25 товарных рублей в месяц по предоставлению
надлежащей справки профсоюза, уплачивают лишь 50 процентов вышеуказанных ставок. Члены
профсоюзов, получающие от 25 до 50 товарных рублей в месяц, уплачивают 75 процентов
вышеозначенных ставок. Члены профсоюзов, получающие свыше 50 товарных рублей в месяц,
уплачивают вышеозначенные ставки полностью.
Предокрисполкома
(Радченко)
Завотделуправлением
(Гебель)
Завокрфинотделом
(Касперовский)
Секретарь Окриполкома
(Агронов)
Держархів області Херсонської області, ф. Р-192, оп. 1, спр. 5, арк. 186 зв. Копія, машинопис,
рукопис.
№ 33. ПРО БОРОТЬБУ З ПИЯТИКОЮ
09 травня 1923 р.
№ 119/28
Развивающееся пьянство требует принятие решительных мер для борьбы с ним. Борьба
должна быть поставлена так, чтобы преследовались не только те установленные случаи
пьянства, но и пресекались всякая возможность его. Окрисполком поэтому ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить появление на улицах или в общественных местах в пьяном виде.
2. Распитие в общественных местах, кафе, столовых, ресторанах и т. п. спиртных напитков
свыше установленной законом крепости.
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3. Распитие спиртных напитков, хотя и установленной крепости, но в общественных
заведениях (кафе, столовых и т. п.), которым не предоставлено права отпуска этих напитков
распивочно.
4. Распитие в каких-либо общественных или частных помещениях суррогатов спиртных
напитков (самогон), причем в случаях, указанных в п. п. 2, 3 и 4, подлежит ответственности как
лица принимающие участие в выпивке, так и владельцев помещений, а спиртные напитки
подлежат конфискации.
За неисполнение настоящего обязательного постановления виновные будут подвергнуты в
административном порядке аресту до месяца или штрафу до 300 рублей золотом.
Пьяных до вытрезвления направлять в Горрайон Милиции.
Предокрисполкома
Радченко
ЗавотделУправления
Гебель
Секретарь Окрисполкома
Нечитайло
Держархів Херсонської області, ф. Р-175, оп. 1, спр. 14, арк. 29. Копія, машинопис.
№ 34. ПРО ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА 1
19 травня 1923 р.
№ 127/31
Наблюдается, что часть гуляющих граждан по примеру старых годов образует шпалеры около
окон и дверей кафе и магазинов, особенно по улице 1-го Мая, быв. Суворовской, позволяет себе
недопустимые и непозволительные шутки и замечания по адресу проходящих, считая подобное
явление недопустимым, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Воспретить становиться шпалерами или группами около окон и магазинов по тротуарам, а
также затрагивать проходящих.
Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, будут подвергнуты в
административном порядке аресту до 1-го месяца или штрафу до 300 руб. золотом.
Зампредокрисполкома и завокротуправ
Гебель
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 88. Копія, машинопис.
№ 35. ПРО СКЛАДАННЯ СПИСКІВ ДЛЯ ОБКЛАДАННЯ
ЄДИНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
№ 129
24 травня 1923 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губернского Исполнительного
Комитета за № 168 в целях подготовки материалов по выявлению субъектов, объектов и
признаков обложения единого сельскохозяйственного налога, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Райисполкомам и сельсоветам за персональной ответственностью их председателей
немедленно приступить к составлению списков по указанию налогинспектуры и под общим
руководством Окрпродкома. Сельсоветам выбрать на сходе двух представителей от
плательщиков и одного от комитета незаможных для присутствия при составлении списков,
предварительно оповестив население о времени составления их и разъяснив на сходе смысл и
значение составления списков, какая земля и скот подлежат учету и обложению, и какая
ответственность ложиться на налогоплательщиков за отказ от дачи или неверное сообщение
сведений об объектах и признаках обложения.
2) На председателей райисполкомов и на выделенных для продналоговой работы членов их,
равно на председателей и секретарей сельсоветов возлагается обязанность и ответственность за
правильное и своевременное составление списков плательщиков, установление размера земли
(облагаемой), числа едоков и количества скота в каждом хозяйстве райисполкомам и
сельсоветам проводить эти работы под общим руководством продорганов.
3) Сельсоветам при составлении списков принять за основание списки протекшей и
выявление производить на основе фактического землепользования, устанавливаемого путем
опроса домохозяев по возможности на сельских сходах; составление списков закончить с таким
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расчетом времени, чтобы они могли быть вполне сверенные и подытоженные представлены в
райисполкомы не позже 15-июня.
4) Райисполкомам широко оповестить население об предоставляемых по налогу льготах и о
том, что документы, дающие право на льготу, должны быть представлены не позже 15-го июня.
5) Райисполкомам проверенные списки со всеми материалами и льготными списками
плательщиков предоставить не позже 25-го июня на утверждение старшего налогового
инспектора.
6) Райисполкомам для успешного и своевременного заполнения списков озаботиться по
указаниям старшего налогового инспектора приглашением достаточного числа переписчиков,
оплачивая их труд средствами продорганов по расчету 20 рублей а 100 хозяйств.
7) Райисполкомам и сельсоветам оказывать продорганам и налоговой инспектуре самое
активное содействие в выявлении ими всех предприятий, связанных с проведением единого
сельскохозяйственного налога.
Предокрисполкома
Окпродкомиссар
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 91. Копія, машинопис.
№ 36. ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 72
№ 130
30 травня 1923 р.
В дополнение к обязательному постановлению Херсонского Окрисполкома № 72/121
“О ремонте зданий”, опубликованному в “Херсонском Коммунаре” от 13-го мая с/г и к № 126
“О регистрации хлебопекарен”, опубликованному в “Херсонском Коммунаре” от 20-го мая с/г
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
За нарушение обязательного постановления № 72/121, виновных подвергать штрафу не до
500 руб., а до 300 руб. золотом и за нарушение обязательного постановления № 126 повергать
виновных штрафу до 300 руб. золотом или аресту до 1-го месяца.
Зампредокрисполкома
(Гебель)
Замзавокротдуправ
(Пономаренко)
Секретарь Окрика
(Агронов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 100. Копія, машинопис.
№ 37. ПРО БЛАГОУСТРІЙ МІСТА 1
26 травня 1923 р.
№ 131
В интересах благоустройства города и обеспечения удобства переходного сообщения,
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Каждое домоуправление г. Херсона обязано принимать меры к устранению на тротуарах
выбоин, мешающих безопасному движению и способствующих застою атмосферных осадков.
2. Для исправления выбоин в пределах ходовых полос должны применяться гладкие породы
камня, лава, асфальт и бетон, а в остальных частях допускается замощение дикарным камнем.
3. Существующие ныне неисправности тротуаров должны быть устранены в соответствии с
вышеуказанными правилами в тоже время, какое указано для производства ремонта домов
(см. обязат. постановление № 72).
4. Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления подвергаются
ответственности в административном порядке штрафу до 300 рублей золотом или аресту до
1 месяца, а не исполненный по их вине ремонт может быть произведен за их счет органами
Уоткомхоза.
Предокрисполкома
Завоткомхозом
[підпис]
Секретарь ОКРИКа
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 111. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 38. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ВИДАЧУ РОБІТНИКАМ РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК
№ 132
29 травня 1923 р.

На основании постановления СНК УССР […] , пользующиеся наемным трудом независимо
от количества занятой к них рабочей силы хотя бы для личных услуг, обязаны в городе до 15-го,
а в округе до 30 июня с/г образца, каковые надлежит получить у старшего инспектора труда
(Дворец Труда) по цене 20 руб. (двадцать руб.) за одну книжку.
Виновные в неисполнении сего как в отношении приобретения книжек, так и в отношении
удержания их стоимости из заработка рабочих и служащих, будут привлечены к строгой
судебной ответственности. Примечание 1: Расчетные книжки без печати Одесского Губотдела
труда не действительны. Примечание 2: На лиц, принадлежащих к администрации, т. е.
пользующихся право найма и увольнения, настоящее постановление не распространяется.
Наблюдение за исполнением сего возлагается на Охрану Труда.
Предокрисполкома
(Радченко)
Ст. Инспектор Труда (Архипов)
Секретарь Окрика
(Агронов)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 99. Копія, машинопис.
№ 39. ПРО ОХОРОНУ МЕЖОВИХ ЗНАКІВ
№ 133
[31 травня 1923 р.]
Не взирая на раннее изданные постановления о сохранении в целости межевых знаков – все
же наблюдается порча и утрата межевых знаков, установленных при производстве землемерных
работ в порядке социалистического землеустройства. Кроме того, наблюдается несознательное
отношение к сохранению в целости грунтовых дорог, запашка и самовольное изменение
таковых. Это есть действие исключительно кулацкого элемента до сих пор не вошедшего в
рамки предоставленного им законом права пользования землей и желающего создать хаос
земельных отношений путем полного уничтожения в натуре законченных землемером работ.
Благодаря таким действиям и отношению к работам, произведенным в порядке земельного
советского законодательства, создается благоприятная почва для самостоятельных захватов
кулацким элементом земель, осложнение контроля за этим Земуправлений и наносится
огромный ущерб середняку, и еще больший – незаможному селянству, не использовавшему до
сих пор в полной мере своих прав на землепользование, будучи экономически ослабленным.
При громаднейших затратах труда и средств Республики произведено межевание земель.
Порча же и уничтожение межевых знаков способствует уничтожению исполненных работ и
возникновению вредно отражающихся на сельском хозяйстве споров о праве пользования
землей. Уничтожение, запашка и изменение направления существующих дорог может
рассматриваться как посягательство на земли, не предоставленные в пользование определенного
сельскохозяйственного объединения, как имеющее общегосударственное значение и
являющееся для обслуживания всех граждан Республики. Уничтожение дорог наносит
громадный вред народному хозяйству и уменьшает мощь Республики.
В виду этого и в целях пресечения в дальнейшем в корне вышеуказанных нарушений
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Вести особое наблюдение за сохранением всех дорог в том направлении и размере, в каком
они существовали как в дореволюционное время, так и относительно дорог установленных или
измененных в период Советской власти по особым о том постановлении подлежащих органов
власти.
2. Все самовольно закрытые или перепаханные дороги немедленно восстановить. О
существующих новых дорогах, формально не установленных, немедленно возбудить
ходатайство перед Окрземуправлением об их утверждении. Работы произвести через
подлежащие Райисполкомы и Сельсоветы.
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3. Вменить в обязанность всем Райисполкомам, Сельсоветам и Милиции под строгой
ответственностью наблюдать за сохранением межевых знаков (межевых столбов, межников,
межевых ям и пр.).
4. В случае обнаружения повреждения либо уничтожения межевых знаков виновных
привлекать в порядке ст. 196 Уголовного Кодекса к ответственности и о каждом таком случае
сообщать в Окрземуправление.
5. Виновные в запашке или изменении дорог подвергнуты будут в административном порядке
аресту до 1-го месяца или штрафу до 300 рублей золотом.
Предокрисполкома
Радченко
Завокрземуправлением
Бабич
Секретарь Окрика
Березнюк
Держархів Херсонської області, ф. Р-961, оп. 1, спр. 22, арк. 62. Копія, машинопис.
№ 40. ПРО ЗАБОРОНУ ПРОВАДИТИ ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ ЗНАХАРЯМ
ТА ПРИВАТНИМ ОСОБАМ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
№ 134
31 травня 1923 р.
В последнее время в различных пунктах округа стало процветать в широких размерах
знахарство и незаконное приготовление лекарств. Различные частные лица, не имеющие
медицинской подготовки, не имеющие права заниматься медицинской практикой, берутся
лечить население, дают советы, готовят лекарства и являются причиной несчастья многих
доверчивых больных. Такие явления нарушают правильный ход лечебно-медицинского дела и
планы борьбы со всеми эпидемиями и приносят непоправимый ущерб государству в деле
охраны здоровья трудящихся масс.
В виду этого Окрисполком предлагает всем Райисполкомам принять самые решительные
меры к искоренению этого зла. Лиц, уличенных в вышеуказанных деяниях, надлежит
привлекать к уголовной ответственности в зависимости от результатов этой преступной
практики. Кроме привлечения лиц к судебной ответственности, необходимо производить через
соответствующие органы обыски и изъятия медикаментов, перевязочных материалов и
инструментария.
Предокрисполкома
Радченко
Завокрздрава
Чепурной
Секретарь Окрисполкома
Березнюк
Держархів Херсонської області, ф. Р-961, оп. 1, спр. 20, арк. 6. Копія, машинопис.
№ 41. ПРО ЗМІНУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 114
№ 135
[31 травня 1923 р.]
В частичное изменение Обязательного Постановления Херсонского Окрисполкома от
30 апреля 1923 года за № 114 (п. 10) “О взимании платы за пользование жилыми помещениями с
членов Коллегии защитников” Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Члены Коллегии защитников по г. Херсону вносят квартирную плату по п. 9 Обязательного
Постановления № 114.
ПредОкрисполкома
Завоткомхоз
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 99. Копія, рукопис.
№ 42. ПРО ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ГЕРБОВИМИ ПЕЧАТКАМИ 1
[06 червня 1923 р.]
№ 136
На основании циркуляра НКВД о порядке пользования печатями для контроля законного
пользования ими, Херсонский Окрик ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все учреждения, организации и лиц, пользующихся печатями с государственным
гербом или круглыми печатями без государственного герба, иметь особое удостоверение
Окрадминотдела о праве пользования такими печатями.
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2. Обязать учреждения, организации и лиц, пользующихся печатями указанного выше типа и
не имеющих на руках удостоверения Админотдела, представить в Херсонский Окрадминотдел
свои печати для снятия с них оттиска и для получения затем удостоверения Админотдела.
Печати представить пребывающим в Херсоне в недельный срок, а находящимся в округе –
в 15-ти дневный срок со дня опубликования настоящего постановления.
3. Учреждениям, организациям и лицам, желающим заказать печати указанного типа,
необходимо предварительно получить из Админотдела разрешение на заказ таковой печати и
получить затем удостоверение о праве пользования ею.
4. Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, а равно резчиков и
граверов печатей, в случае изготовления печати указанного типа без разрешения Админотдела,
подвергать частных лиц в административном порядке штрафу до 300 рублей или аресту
до 3-х месяцев, а должностных лиц – ответственности в дисциплинарном порядке.
За Предокрика (Сахно), Начокрадминотдела (Сафронов), за секретаря Окрика (Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 2, арк. 384, Копія, машинопис.
№ 43. ПРО ЗАБОРОНУ ВЕСТИ КОМЕРЦІЙНІ СПРАВИ З ІНОЗЕМЦЯМИ
[06 червня 1923 р.]
№ 138
На основании обязательного постановления Губисполкома № 176, Херсонский Окружной
Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
В целях правильного распределения средств, отпускаемых несоворганизациями и в целях
ограждения интересов последних от незаконных посягательств некоторых частных лиц, на
основании постановления ВУЦИКа от 15 февраля 1922 года, категорически воспрещается
государственным и общественным учреждениям, а также и частным лицам обращаться к
заграничным организациям с различного рода коммерческими предложениями.
По всем вопросам, касающимся несоворганизаций, надлежит обращаться в Херсонский
Окрпоследгол.
За несоблюдение настоящего постановления виновные будут привлечены к судебной
ответственности.
Предокрисполкома
(Радченко)
Доверенный по Херсонскому округ полпред РСФСР и УССР
при всех загранорганизациях помощи России
(Карпенко)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 103. Копія, машинопис.
№ 44. ПРО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОБКЛАДАННЯ
МІСЦЕВИМИ ПОДАТКАМИ
№ 139
[11 червня 1923 р.]
Для обложения местными налогами и сборами за 2-ю половину 1923 г., Окрисполком
настоящим обязывает домоуправления, уполномоченных жилкооперации и владельцев
городских недвижимых имуществ в Херсоне доставить в Окрфинотдел к 16 числу сего июня в
помещение налоговой части (комната № 1) по прилагаемой при сем форме, сведения о
владельцах нижеследующих объектов обложения:
1) Быков, коров, волов, свиней, овец, коз, верблюдов, собак, ослов, мулов и лошадей, кому бы
они не принадлежали и для чего предназначены ни были.
2) Ручных тележек (тачек) и саней, предназначенных для промысла.
3) Речной посуды всех типов (шаланд, дубивок, каюков, баркасов, моторных лодок, яликов,
яхт и пр.) и грузовых лодок (шхун, бригов, трамбаков, дубов, дубиков и пр.), безотносительно
для чего сии предназначены и спущены ли на воду или нет.
4) Выездных экипажей, принадлежащих частным лицам, обществам, предприятиям,
учреждениям, объединениям и др.
5) Самодвижущихся экипажей всех типов, не исключая и грузовиков.
6) Садов и огородов: в списки должны быть внесены: а) размеров в пользовании одного
хозяина свыше 300 кв[адратных] саж[ень] сады, виноградники, хмельники, ягодники и пр. и
б) свыше 100 кв[адратных] саж[ень] огороды, бахчи и пр.
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7) Общественных весов, т. е. таких, на которых взвешивается чужой груз или товар за плату.
8) Лица, занимающиеся рыбной ловлей единолично или коллективным трудом и крупными
снастями.
9) Лица, занимающиеся охотой.
10) Лица, пользующиеся наемным трудом для домашнего обихода, т. е. имеющие кухарок,
горничных, лакеев, нянь, бон и др.
ФОРМА СПИСКА
Фамилия, имя, отчество владельца
объекта обложения

Адрес
владельца

Наименование объектов
обложения

Количество
последних

Примечание

Домоуправления, уполномоченные жилкоперации и владельцы недвижимых имуществ, не
доставившие к сроку требуемые настоящим постановлением списки, или включившие в таковые
неверные сведения, будут привлечены к ответственности по суду, как за неисполнение
обязательного постановления.
Предокрисполкома
(Радченко)
Завокрфинотделом
[підпис]
(Белорусец)
Секретарь ОкрИКа
(Агронов)
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 104. Копія, машинопис, рукопис.
№ 45. ПРО ПЕРЕДАЧУ ГІДРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
НА БАЛАНС СІЛЬСЬКИХ РАД
№ 140
10 червня 1923 р.
Согласно постановления Украинского Экономического Совещания от 20-го марта 1922 года,
все гидротехническое имущество: буровые, водопроводные трубы, буровой инструмент и пр. и
бывш[ие] собственностью Земства и нетрудовых хозяйств, что находятся в распоряжении
мелиоративной части Земельных органов Республики.
Граждане, имеющие какое-либо гидротехническое имущество, принадлежащее раньше
Земству и нетрудовым хозяйствам (экономиям), должны не позже 1-го июля с. г. сдать
имущество в ближайший сельсовет; лица, не исполнившие этот приказ, подлежат судебной
ответственности как за присвоение государственного имущества.
Райисполкомам и Сельсоветам наблюдать за исполнением приказа и оказывать полное
содействие сотрудникам Земельного Управления по выявлению не сданного имущества и
принятию мер охраны такового, а о сданном имуществе сообщать в Окземуправление.
ПредОкрисполкома
Радченко
Зав. Окрземуправлением
Осадчий
Секретарь Окрисполкома
(печатка)
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 139, арк. 149. Копія, машинопис.
№ 46. ПРО МІСЯЧНИК ПЕРЕВІРКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЗИЧКИ
№ 142
17 червня 1923 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 177 от 30 мая
1923 года, Херсонский Окружной Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
В целях всестороннего обследования продовольственно-ссудной операции, проводимой ЦК
Последголом для оказания помощи населению, объявляется с 15-го июня по 15-е июля с. г.
месячник проверки продссуды. Руководство проверкой в пределах Херсонского округа
возлагается на Комиссию под председательством ПредокрКНС в составе представителей
Окркома, Окрпоследгола и Окррайсельхозсоюза. В районах и отдельных селах проверка
производится Комиссиями в составе председателя райкомнезама или сельсовета, секретаря
ячейки КПУ и представителя сельскохозяйственного товарищества.
Протоколы заседаний надлежит в подлинниках представить Окрпоследголу.
Предокрисполкома
Радченко
За секретаря Окрика
Сахно
Херсонський комунар. – 1923. – 14 червня, № 132.
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№ 47. ПРО ОБЛІК НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ОБКЛАДАННЯ МІСЦЕВИМИ ПОДАТКАМИ
№ 143
10 червня 1923 р.
Для обложения местными налогами и сборами за 2-е полугодие 1923 г. Окрисполком
предписывает Райисполкомам и Райфинагентам Херсонского округа без всякого промедления,
через Сельсоветы, произвести учет и составить по каждому селению в 3-х экземплярах списки
владельцев нижеследующих объектов обложения:
1) Фабрично-заводских, торговых и дачных помещений.
2) Лошадей, занятых исключительно для извозного промысла, и лошадей предназначенных
для сельского хозяйства и в тоже время занятых извозным промыслом.
3) Речной посуды всех типов (шаланд, дубиков, каюков, баркасов, моторных лодок, яликов
и пр.), безотносительно для чего они предназначены и спущены ли на воду или нет.
4) Общественных весов, т. е. таких, на которых взвешивается чужой груз или товар за плату.
5) Самодвижущихся экипажей всех типов, не исключая и грузовиков.
6) Лиц, занимающихся рыбной ловлей единолично и коллективным трудом и крупными снастями.
7) Лиц, занимающихся охотой.
Списки должны быть, в случае необходимости, дополнены и тщательно проверены, причем
вся робота должна быть закончена 1 июля 1923 года, о чем того же числа по телеграфу надлежит
донести за подписями предрайисполкома и райфинагента Херсонскому Окрфинотделу.
Составленные списки должны храниться – один экземпляр в райисполкоме, а другой –
у Райфинагента для того, чтобы по получении от Окрфинотдела ставок обложения за
2-ю половину 1923 года возможно было бы в течении 1-2 дней назначить оклады местных
налогов и сборов и, после льготного срока для добровольной уплаты, немедленно приступить к
принудительному взысканию. Третий список без окладов представить в Окрфинотдел к 1 июля.
1. №№ по порядку…
2. Фамилия, имя и отчество владельца объектов обложения ………………………
3. Адрес (село, деревня, хутор)…………………………………………………………………………………...
4. Наименование объектов обложения………………………………………….… 5. Число последних……
6. Примечание………………………………………………………………………………………….…………

Предокрисполкома
Радченко
Завокрфинотделом Белорусец
За секретаря Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-230, оп. 1, спр. 1, арк. 83. Типограф. друк.
№ 48. ПРО ОБЛІК МЕБЛІВ
12 червня 1923 р.
№ 144
В целях точного учета всей имеющейся по городу Херсону принадлежащей Откомхозу
мебели и домашней обстановки, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Все государственные, партийные, профессиональные, кооперативные и частные учреждения
и организации представить точный список всей мебели и домашней обстановки, полученной от
Коммунотдела или других органов, или принятой вместе с зданиями и помещениями.
2. В список о наличном учете мебели следует поместить всю, когда или кем-либо
полученную, или приобретенную за деньги мебель. В последнем случае необходимо
представить точную выписку из главной и инвентарной книги.
3. Все ответственные партийные и профессиональные работники, а также и частые лица,
пользующиеся коммунальной мебелью, независимо от кого и когда она к ним поступила, также
обязаны представить точный список имеющейся у них в наличии мебели.
4. Вся мебель и домашняя обстановка, не изъятая Откомхозом, по разным причинам, но
принадлежащая бежавшей буржуазии считается собственностью Откомхоза и потому
предлагается всем домовладельцам, арендаторам и уполномоченным представить сведения.
5. Списки с мебелью все обязаны представить в п/о УГНИ Откомхоза не позже 10/IV/ с/г.
6. Невыполнение сего обязательного постановления повлечет за собой наложение на
виновных штрафа до 300 руб. золотом.
Предокрисполкома
Завоткомхозом
[підпис]
Секретарь ОКРИКа
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 90. Копія, машинопис.
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№ 49. ПРО ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ АПАРАТІВ
№ 145
25 червня 1923 р.
Все телефонные аппараты, приборы и принадлежности бывш. херсонской телеф[онной]
станции составляют государственное достояние, а потому Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Все госучреждениям, организациям, предприятиям и частным лицам, у которых находятся
телефонные аппараты и принадлежности бывш[ей] херсонской телефонной сети, не
зарегистрированные у заведующего телефонной сетью, сдать таковые в семидневный срок со
дня опубликования в управление телефонной сетью (Эрдельевская ул., переговорная станция).
Виновные в неисполнении сего будут отвечать по суду.
Врид. Предокрисполкома
Сахно
Херсонський комунар. – 1923. – 30 червня, № 146.
№ 50. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
№ 146
[25 червня1923 р.]
1. Все как государственные, так и частные специальные строительные организации, артели,
предприятия и подрядчики, выполняющие строительные работы в пределах Херсонского Округа
независимо от продолжительности и способа производства этих работ (хозяйственного или
подрядного), обязаны в 7-ми дневный срок со дня опубликования сего постановления
зарегистрироваться в г. Херсоне в камере инспекции труда, а в округе – в Союзе строительных
рабочих и получить установленную регистрационную карточку.
2. Все государственные, военные, общественные, кооперативные и всякие учреждения,
организации и частные лица при необходимости производства каких либо строительных работ
через строительные организации или подрядчиков должны отдавать эти работы только тем,
которые имеют регистрационную карточку инспектора труда. Примечание: При заключении
договора на производство работ должна быть сделана ссылка на регистрационные карточки.
3. Все установленные соответствующими законоположениями процентные отчисления
(соцстрах, культфонд и т. д.) вносятся по принадлежности непосредственно лицами или
организацией, взявшей работу.
4. За невыполнение сего постановления виновные привлекаются к ответственности по 132 ст.
Уг[оловного] Кодекса.
5. Наблюдение за выполнением сего возлагается на инспекцию Охраны труда и Союз
строительных рабочих.
Основание: Постановление Совета Народных Комиссаров от 13 апреля 1923 года.
Предокрисполкома
Радченко
Предокрпрофбюро
Лимоне
Инспектор труда
Архипов
Секретарь
Архипов
Держархів Херсонської області, ф. Р-192, оп. 1, спр. 10, арк. 6зв. Копія, машинопис.
№ 51. ПРО НАЛЕЖНИЙ СТАН ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
№ 147
[25 червня 1923 р.]
В целях предупреждения случаев пожаров и для надлежащего надзора за правильной
установкой и содержанием отопительных приборов, дымовых труб и пр. при Отделе
Коммунального Хозяйства образованы особые технические комиссии.
Всем промышленным предприятиям, заводам, фабрикам и т. п. заведениям, имеющим
отопительные участки, кому бы таковые предприятия не принадлежали и в каком бы объеме не
велось предприятие, приписывается в 7-ми дневный срок зарегистрироваться в пожарном столе
Окроткомхоза на предмет производства комиссией технического осмотра и получения
удостоверения о надлежащем состоянии указанных установок и труб и т. п.
Домоуправления и лица, их заменяющие, обязаны в тот же срок представить в пожарный стол
Окроткомхоза сведения о находящихся в данном доме всякого рода промышленных
предприятиях, заводах, фабриках и пр.
40

Неисполнение настоящего обязательного постановления лицами и учреждениями, на коих
таковое распространяется, повлечет за собой наложение на виновных в административном
порядке штрафа до 300 руб. золотом.
Предокрика
Завокроткомхозом
[підпис]
Секретарь Окрика
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 107. Копія, машинопис, рукопис.
№ 52. ПРО ОПЛАТУ ЗБОРІВ ТОРГОВЦЯМИ НА БАЗАРАХ
№ 149
14 червня 1923 р.
Впредь до введения в действие постановления Совнаркома УССР от 9 марта 1923 года
“О комитетах рыночных торговцев”, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать всех торговцев, как производящих торговлю на самих базарных площадях
г. Херсона, так равно торгующих в магазинах, расположенных вокруг этих площадей, покрывать
расходы Херсонского Окроткомхоза по содержании в благоустроенном и санитарном
состоянии, как указанных площадей, так и строений, временных и постоянных, находящихся на
них, пропорционально плате за помещение и место.
2. Оплата счетов, предъявляемых Окроткомхозом на этот предмет, должна производиться в
трехдневный срок с момента предъявления счетов торговцами, состоящими владельцами или
арендаторами торговых помещений в момент предъявления счетов.
3. Откомхозу надлежит срочно выработать порядок исчисления и взыскания сумм, потребных
на содержание базарных площадей в благоустроенном и санитарном состоянии и представить
таковой на утверждение Окрика.
4. П. 5 обязательного постановления № 136 настоящим отменяется.
Зампредседателя Окрика
Сахно
Завокроткомхозом
Нудненко
Херсонський комунар. – 1923. – 27 червня, № 143.
№ 53. ПРО СТВОРЕННЯ КОНФЛІКТНИХ ЖИТЛОВИХ КОМІСІЙ
14 червня 1923 р.
№ 150
В дополнение к обязательному постановлению № 114, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Для рассмотрения жалоб по поводу:
а) исчисления квартирной платы в жилых помещениях, б) постановлений УГНИ по вопросу
об уплотнении отдельных квартир и отвода помещений и дворов в порядке выдачи ордеров,
в) пользования помещениями, общими службами помещений и дворов, предусмотренного
различными инструкциями и приказами, регулирующими правила общежития, как в домах,
находящихся в непосредственном ведении Окроткомхоза, так и сданных в аренду
учреждениями, кооперативными организациями, товариществами и отдельными лицами, при
Окроткомхозе образовать конфликтную жилищную комиссию. Примечание: Жалобы на отвод и
исчисление платы в торговых и складских помещениях Окроткомхоза ведению комиссии не
подлежат.
2) Конфликтная комиссия (жилищная) состоит из 3 постоянных членов в составе:
представителя Окроткомхоза, Окрпрофбюро и Окрика.
3) Председатель комиссии назначается Окроткомхозом.
4) О всякой жалобе, подаваемой в комиссию, юрисконсульт дает свое заключение
относительно ее подведомственности.
5) Все дела рассматриваются комиссией публично с вызовом участвующих в деле лиц, неявка
коих в заседание, однако, не останавливает рассмотрения дела.
6) В заседании по выслушании сторон, проверке всех представленных доказательств,
комиссия заслушивает мотивированное заключение юрисконсульта Окроткомхоза по правовым
вопросам, после чего комиссия постановляет свое определение.
По каждому делу ведется особый протокол секретарем комиссии.
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7) Постановления свои комиссия основывает как на соображениях и доказательствах,
приведенных сторонами, так и на всех прочих, имеющихся в ее распоряжении данных. С этой
целью комиссия имеет право требовать от спорящих лиц все необходимые по ее мнению
сведения, а также производить через уполномоченных ею лиц осмотр спорного помещения.
8) Постановления комиссии объявляются сторонам публично в самом заседании, а
отсутствующей стороне выдается словесная справка в канцелярии УГНИ.
9) Сторона, недовольная постановлением комиссии, может в недельный срок со дня
объявления означенного постановления оспаривать его правильность путем подачи жалобы
Завокроткомхозом. Примечание: жалобы Завокроткомхозу на постановление комиссии
подаются через комиссию, каковая означенную жалобу со всем производством дела передает
Завокроткомхозу.
10) Делопроизводство комиссии сосредотачивается в канцелярии УГНИ.
Зампредокрисполкома Сахно
Завокроткомхозом Нудненко
Херсонський комунар. – 1923. – 27 червня, № 143.
№ 54. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЗЕМЛЕМІРІВ
25 червня 1923 р.
№ 153
Наблюдается в Округе исполнение не только хозяйственных, но и землеустроительных работ
лицами, совершенно не являющимися по своей профессии и специальности землемерами, либо
лицами из числа не опытных землемеров (без достаточных теоретической и практической
подготовки). Сельское население, желая удешевить работы, заключает с упомянутыми лицами
договоры, совершенно не имея гарантии в правильности исполнения работ, результатом чего
зачастую возникают крупные убытки по исполнению работ, либо работы не достигают
намеченной населением цели и вызывают земельные споры. Все же планы, составленные
лицами, не имеющими права производства работ, являются не действительными и не могут
служить доказательством закономерности происходящего по ним землепользования.
В целях ограждения населения от недобросовестных лиц и от неопытных землемеров,
вовлекающих население им доверившегося, в напрасные и подчас большие расходы, а также в
ограждении интересов земельной политики Советской Власти, проводимой при
землеустройстве, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Землемерно-землеустроительные действия, предусмотренные ст. 169 Земельного Кодекса,
как связанные с установлением границ отдельных землепользований, могут производиться
исключительно Губ[ернским] и Окр[ужным] Земуправлением через Уполномоченных на то
землемеров-землеустроителей.
2. Землемерно-технические работы по хозяйственному устройству землепользований, не
связанных с установлением новых границ (разбивка на поля, севооборота сельскохозяйственные
клетки и широкие полосы) могут исполнятся землемерами и не состоящими на государственной
службе, но обладающими вполне законченной технической подготовкой, имеющих разрешение
на право производства частных землемерных работ, выданные НКЗ и Одесским
Губземуправлением.
3. Лица, не являющиеся по своей профессии и специальности землемерами, не имеют права
производства каких бы то ни было земельных работ.
4. Техники-землемеры, получившие разрешение от НКЗ или Одесского Губземуправления на
право производства работ, указанных в п. 2, обязаны зарегистрироваться в окрземуправлении.
В случае не исполнения сего, они также лишаются права производства работы как и лица,
указанные в п. 5.
5. Виновные в нарушении сего обязательного постановления будут подвергнуты в
административном порядке аресту до 1 месяца или штрафу до 300 рублей золотом.
6. Наблюдение за точным исполнением настоящего обязательного постановления возлагается
на Райземуправление и Сельисполкомы.
Пред. Окрисполкома
Радченко
Зав. Окрземуправлением
Осадчий
Держархів Херсонської області, ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 64. Копія, машинопис.
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№ 55. ПРО КОРИСТУВАННЯ ВОДОЮ
№ 156
[28 червня 1923 р.]
§ 1. С первого июня устанавливается норма отпуска воды, оплачиваемой по нормальному
тарифу соответствующих категорий плательщиков в 90 ведер в месяц, на каждого члена семьи в
течении апреля, мая, июня, июля, августа и сентября и в 60 вед[ер] в мес[яц] на каждого члена
семьи в течении остальных 6 месяцев года.
§ 2. Норма потребления воды домашним скотом устанавливается в размере 4 ведер в сутки
для головы крупного рогатого скота и 1 ведра в сутки для головы мелкого скота и свиней с
оплатой таковой по общегражданскому тарифу, согласно п. 8 установленной ниже тарифной
сетки на воду, причем количество падающей на потребление скотом воды подлежит оплате по
счетам в первую очередь и в полной сумме, о чем водопроводной конторе надлежит делать
соответствующие пометки на всех счетах, рассылаемых абонентам.
§ 3. Расчеты за воду производить по курсу товарного рубля, устанавливаемому Окрэкосо на
15-е число каждого месяца потребления воды.
§4. В отношении тарифа на воду устанавливаются нижеследующие категории плательщиков
(стоимость ведра воды в товарных копейках): 1) Безработные, зарегистрированные в
райстрахкассе, иждивенцы собеса и не имеющие самостоятельного заработка члены их семей
платят 1/60. 2) Рабочие, служащие, милиционеры и красноармейцы, – проживающие по частных
квартирах и получающие содержание по основной тарифной сетке по 10 тов[арных] руб. в
месяц; учащиеся, получающие стипендию не более 10 тов[арных] руб. в месяц и не имеющие
самостоятельного заработка члены их семей перечисленных категорий платят 1/30. 3) Рабочие,
служащие, милиционеры и красноармейцы, проживающие на частных квартирах и получающие
содержание по основной тарифной сетке свыше 10 и до 20 тов[арных] руб. в месяц, и учащиеся,
получающие стипендии свыше 10 тов[арных] руб., и не имеющих самостоятельного заработка
члены семей перечисленных категорий платят 1/20. 4) Рабочие и служащие, получающие
содержание по основной тарифной сетке свыше 20 и до 30 тов[арных] руб. в месяц и не
имеющие самостоятельного заработка члены их семей платят 1/12. 5) Рабочие и служащие,
получающие содержание по основной тарифной сетке свыше 30 и до 40 тов[арных] руб. в месяц
и не имеющие самостоятельного заработка члены их семей платят 1/9. 6) Рабочие и служащие,
получающие содержание по основной тарифной сетке свыше 40 тов[арных] руб. в месяц и не
имеющие самостоятельного заработка члены их семей платят 1/6. 7) Кустари, ремесленникиодиночки, не эксплуатирующие наемный труд, члены коллегии защитников гор. Херсона, и не
имеющие самостоятельного заработка члены семей этих категорий платят ¼. Примечание:
Излишек воды по водомерам, израсходованный трудящимися сверх нормы, оплачивается ими
по общегражданскому тарифу согласно п. 8 настоящей тарифной сетки на воду. 8) Торговцы,
арендаторы, владельцы торгово-промышленных предприятий, лица свободных и
неопределенных занятий, не подходящие не под одну из вышеперечисленных категорий, и
члены их семей платят по общегражданскому тарифу, т. е. 1/3. 9) Частные технические
предприятия платят ¼. 10) Частные торгово-промышленные предприятия, пекарни, кафе,
рестораны и т. п. предприятия платят ½. 11) Государственные учреждения, воинские части и
профессиональные организации платят 1/12. 12) За воду, употребленную для поливки
непромышленных садов и огородов, владельцы их платят ¼.
§ 5. Для категорий лиц, перечисленных в п. п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 тарифной сетки на воду,
желающих пользоваться водой не из домовых водопроводов, а из водоразборных будок,
устанавливается отпуск таковой по особым контрамаркам в количестве не выше предельной
льготной нормы ведер воды на 1 чел. по цене, установленной для данной категории
плательщиков по курсу товарного рубля на 15-е число месяца, предшествующего месяцу, на
который выдаются контрамарки, с 30 % надбавкой к этой цене в виде поправки на курс
товарного рубля. Контрамарки, будут выдаваться указанными категориями потребителей воды
по коллективным спискам, предоставленным на сей предмет союзами, собесом и
райстрахкассой, с указанием в них количества товарных рублей, полученных каждым из
участников списков в виде содержания или пособия за 2-ю половину месяца, предшествующего
месяцу потребления воды, и числа членов смей их, желающих пользоваться из водоразборных
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будок. Списки должны предоставляться к 25-му числу каждого месяца. Выдаваемые
Окроткомхозом контрамарки на сей предмет действительны в течении одного месяца
(с 1-го по 30-е), причем за неиспользованные не по вине Откомхоза контрамарки деньги не
подлежат возвращению, но при дальнейшем использовании таковых контрамарок держателями
их контрамарки эти подлежат обмену на контрамарки следующего месяца со взысканием
разницы в стоимости их.
Члены союзов и прочие категории лиц, имеющих право на получение льготных контрамарок,
но не озаботившиеся своевременным получением таковых, а равно все остальные граждане –
получают воду из водоразборных будок за наличный расчет по общегражданскому тарифу по
1
/3 тов[арных] коп. за ведро.
§ 6. В целях создания условий, отвечающих правильному учету потребления воды,
перечисленным в п. п. 9, 10, 11 тарифной сетки на воду категориям плательщиков в недельный
срок установить у себя за свой счет отдельные водомеры.
Предокрисполкома
Радченко
Заворкоткомхозом
Нудненко
Херсонський комунар. – 1923. – 12 липня, № 156.
№ 56. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТАБАЧНИХ ПОСІВІВ 1
№ 161
12 липня 1923 р.
На основании распоряжения Одесского Губфинотдела:
1. Все лица и учреждения, сделавшие посевы табаку, независимо от размера имеющихся у них
табачных плантаций, обязаны не позже 25-го сего июля заявить об этом в местные сельсоветы
или райисполкомы с указанием: 1) места нахождения, 2) имени, отчества и фамилии, 3) сколько
занимается посевом табака; 4) остатка табака прежних урожаев в пудах и 5) пространство земли
под посевом табака, с указанием породы в кв[адратных] саж[енях].
2. Все лица, ведущие виноградно-винные хозяйства, независимо от того кому они
принадлежат: частным лицам, государственным или кооперативным учреждениям и проч.
обязаны к 25-му июля с/г заявить об этом местным сельсоветам или райисполкому, с указанием
имени, отчества и фамилии виноградаря, местонахождения виноградника и площади такового.
3. Сельсоветы на основании этих заявлений, составляют отдельные списки табачных
плантаторов и виноградарей и отсылают их не позже 25 июля в райисполком, оставляя второй
экземпляр их у себя.
4. Райисполкомы обязаны эти списки передать агентам Госинспекции по их требованию.
5. Все сельсоветы и райисполкомы обязаны оказывать всяческое содействие агентам
Госинспекции при заполнении анкет и собирании разного рода сведений о табачных плантациях
и виноградно-винных хозяйствах, предъявляя им имеющиеся у них списки таковых, сообщая
сведения об имеющихся плантациях и виноградниках, еще не заявленных, и отсылая им
дополнительно такие сведения по поступившим впоследствии заявлениям другим оказавшимся
данным.
6. Лица, не выполнившие настоящего обязательного постановления будут подвергнуты
штрафу в размере 300 руб. золотом.
Держархів Херсонської області, ф. Р-230, оп. 1, спр. 2, арк. 300. Копія, машинопис.
№ 57. ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 1923 РОКУ 1
№ 162
12 липня 1923 р.
На основании постановления Одесского Губисполкома за № 208, Херсонский Окрисполком, в
дополнение и изменение постановления своего от 6 февраля 1923 г. за № 32 (“Херсонский
коммунар” № 32), объявляет об установлении следующих местных налогов и сборов на
2-е полугодие текущего года и ставки их:
1.
1) Надбавки к нотариальному сбору и крепостным пошлинам в размере 100 % их.
2) Надбавки к основным и дополнительным к ним на предметы роскоши патентам, а также к
уравнительному сбору – 100 %.
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А. В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Налог со строений – 0,5 % валового дохода.
Ст. 2. Разовый сбор на право подвижной торговли с каждого лица, производящего торговлю,
свободную от обложения патентным сбором с рук, ручных корзин, мешков и пр. – по 4 рубля; с
каждого же лица, производящего торговлю с ручных тележек, с возов, лодок и пр. – 6 руб. за
каждый день.
Ст. 3. Сбор с заведений для потребления всякого рода кушаний и напитков сверх указанных
выше надбавок еще 100 % стоимости патентов и 50 % оклада уравнительного сбора.
Ст. 4. Сбор с патентов на право продажи питей и табачных изделий – 100 %.
Ст. 5. Сбор с грузов, привозимых и увозимых по железным дорогам и водными путями, кроме
подлежащего освобождению, в размере пятикратной, а с прохладительных и алкогольных напитков
тридцатикратной попудной, повагонной начальной тарифной ставки за одну версту пробега.
Ст. 6. Сбор со скота, за исключением лошадей, в полугодие 30 рублей с головы крупного и
5 рублей мелкого скота и других домашних животных.
Ст. 7. Сбор с извозного промысла в размере 60 руб. в полугодие с каждой работающей в
извозе лошади.
Ст. 8. Сбор с перевозочного и перевозного промысла в полугодие в размере: а) 50 руб. с
ручной тележки; б) 100 руб. с каждой лодки или ялика, предназначенных для перевозки людей,
в) 300 руб. с каждого парома или грузовой лодки.
Ст. 9. Сбор с лодок или яликов, предназначенных для спорта по 20 руб. и предназначенных
для катания по 40 руб. в сезон.
Ст. 10. Сбор с лошадей, кроме подлежащих освобождению, в размере 500 руб. в полугодие,
как с каждой лошади, так и с каждого выездного экипажа отдельно.
Ст. 11. Сбор с самодвижущихся экипажей, яхт и моторных лодок, принадлежащих как
частным лицам, так и правительственным учреждениям и предприятиям, кроме находящихся на
госбюджете, в размере 125 руб. в полугодие с каждой яхты и с каждой силы самодвижущегося
экипажа, предназначенного для перевозки пассажиров и 30 руб. для перевозки груза.
Ст. 12. Сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота 15 руб. с головы крупного и 3 руб.
мелкого безразлично, будет ли продан таковой или нет.
Ст. 13. Налог с актов об отчуждении строений или права застройки в размере 4 % продажной
или оценочной стоимости.
Ст. 14. Сбор с публичных зрелищ и увеселений, в размере, указанном в постановлении
Херсонского Окрисполкома 6 февраля № 32.
Ст. 15. Сбор за пользование общественными весами в размере 30 коп. с пуда взвешиваемого
груза.
Ст. 16. Сбор с биржевых сделок в размере 0,2 % от суммы каждой сделки.
Ст. 17. Сбор с плакатов, афиш и объявлений, имеющих рекламный характер за каждый
квадратн[ый] вершок полной или не полной тысячи экземпляров, с указанием предстоящей или
текущей программы на срок не свыше одного дня по 30 коп., не свыше как на один цикл –
60 коп. и постоянного характера – 1 руб. 20 коп. и с световых реклам – 3 руб.
Ст. 18. Прописочный сбор в размере 6 рублей с каждой прописки, отдельно как на въезд, так и
на выезд.
Ст. 19. Сбор за право рыбной ловли и охоты в полугодие в размере 6 рублей с каждого
выдаваемого билета свидетельства на право единоличной ловли и охоты и 25 руб. на право
рыбной ловли и охоты коллективным трудом и крупными снастями.
Ст. 20. Налог на лиц, пользующихся наемным трудом для домашнего обихода, при одном
наемном лице – 100 руб., а свыше одного – по 300 рублей за каждое лицо в полугодие.
Ст. 21. Местный квартирный налог. Все означенные налоги, кроме указанных в ст. 1 или 21
лит. А., срок уплаты которых будет объявлен особо, подлежат уплате не позже 31 июля с. г.
Б. ВНЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
1. Налог с фабрично-заводских, торговых и дачных помещений в год в размере 1 % валового
дохода.
2. Сбор с отпускаемой древесины частным и кооперативным учреждениям – 5 % и всем
прочим потребителям – 2 % стоимости.
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3. Сбор с грузов, привозимых и увозимых по железной дороге и водным путем, кроме
неподлежащих обложению по ставкам для городских поселений.
4. Сбор с заведений для потребления на месте всякого рода кушаний и напитков – по ставкам
для городских поселений.
5. Сбор с патентов – по ставкам для городских поселений.
6. Сбор с извозного промысла в размере 42 руб. в полугодие с каждой работающей в
промысле лошади.
7. Сбор с перевозного промысла в размере: 70 руб. с каждой лодки или ялика, предназначенных
для перевозки людей и 210 руб. с каждого парома или грузовой лодки в полугодие.
8. Сбор с лодок или яликов, предназначенных для катания или спорта: 1 руб. с каждой
спортивной лодки или ялика и 2 руб. с каждой лодки или ялика, предназначенного для катания.
9. Сбор за пользование общественными весами по 30 коп. с каждого взвешиваемого пуда.
10. Сбор с самодвижущихся экипажей, яхт и моторных лодок, предназначенных для
перевозки людей, с каждой яхты, а также с каждой силы по 87 руб. 50 коп. и с предназначенной
для перевозки грузов и силы 21 руб. в полугодие.
11. Сбор с лодок или яликов, предназначенных для спорта, по 1 руб. и для катания по 2 руб.
12. Сбор со зрелищ и увеселений – по ставкам для городских поселений.
13. Сбор с плакатов и афиш, выставляемых в дачных местностях или полосе отчуждения
ж[елезной] д[ороги] с указанием предстоящей или текущей программы на срок не свыше одного
дня разового характера 21 коп., на срок свыше одного дня, но не более как на один цикл –
42 коп., с имеющих же постоянный характер – 84 коп. с каждого квадр. вершка полной или
неполной тысячи экземпляров.
14. Сбор за право рыбной ловли и охоты в полугодие в размере 4 руб. 20 коп. с каждого
выдаваемого билета на право производства единоличной ловли или охоты и в размере 17 руб.
50 коп. – коллективным трудом и крупными снастями.
Все названные сборы подлежат во вне городских поселениях уплате не позже 10 августа
1923 г. Примечание: На неуплаченную к сроку сумму налога начисляется пеня в размере
трех процентов в день и недоимки взыскиваются принудительным порядком.
Предокрисполкома
Радченко
Замзавокрфинотделом
Протопопов
Держархів Херсонської області, ф. Р-354, оп. 1, спр. 4, арк. 294. Оригінал, типограф. друк.
№ 58. ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ РОБОТИ ХЕРСОНСЬКОГО АГЕНТСТВА “ГУБТРАНСА”
№ 163
[12 липня 1923 р.]
В целях налаживания и упорядочения гужевого транспорта и концентрации работ погрузочноразгрузочного и экспедиционного характера, в руках госоргана Херсонского Агентства
“Губтранса” Окрисполком предлагает всем госорганам, учреждениям, кооперативным
организациям, выполнять всю вышеуказанную работу исключительно по нарядам Херсонского
А[гентст]ва “Губтранса”, не вступая ни в какие соглашения с отдельными рабочими.
Исполнение сего приказа возлагается под ответственностью заведывающих учреждениями.
Предокрисполкома
Радченко
Секретарь Окрика
Сахно
Херсонський комунар. – 1923. – 19 липня, № 162.
№ 59. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ВАНТАЖНИКІВ
[12 липня 1923 р.]
№ 164
На основании приказа Губисполкома № 118 от 4-го апреля и в целях рационального
использования рабочей силы транспортников на погрузочно-разгрузочных операциях, а также
своевременного освобождения от накопления груза жел[езных] дорог, водного и местного
транспорта, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Все государственные, кооперативные и частные предприятия, а также отдельные лица,
нуждающиеся в производстве при помощи грузчиков погрузочно-разгрузочных операций в
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порту, на ст[анциях] жел[езных] дорог и в городе, должны обращаться за рабочей силой
грузчиков в местные отделения биржи труда секции местного транспорта, каковые надлежит
Окружной Инспекции Труда совместно с Окротделением союза транспортных рабочих
(местного транспорта) организовать на местах производства погрузочно-разгрузочных
операций, т. е. в Херсоне, Каховке, Бериславе, Качкаровке, Нововоронцовке, Снигиревке,
Хорлах, Скадовске, Голой Пристани и Алешках на пристанях и станциях железных дорог.
2. Все работодатели, коим необходимо произвести погрузочно-разгрузочные операции,
обращаться в местное отделение грузчиков секции транспортных рабочих (пар. 5) за потребной
рабочей силой с заявкой следующей формы:
Биржа Труда
Местный Отдел
Секция Транспортников
№…
………………дня 192... г.
ЗАЯВКА
1. Наименование предприятия………………
4. Род упаковки……………………………………
2. Род груза…………………………..…
5. Род операции……………………………………
3. Вес…..
6. Место производства работ……………………..
Подпись………….…

Примечание: Указанные бланки приобретаются бесплатно в местном отделении и могут там же
заполняться. На предъявленную заявку местное отделение грузчиков секции местрана обязано
послать в день заявки рабочую силу, если заявка поступила от 8 часов утра до 4 час. дня, а в
экстренных случаях заявки принимаются до 6 часов вечера.
3. По получении заявки местное отделение грузчиков посылает необходимое число грузчиков,
вручая старосте исполнение по прилагаемой ниже форме, из коих одна половина остается у
работодателя, а корешок по заполнении возвращается работодателем обратно в местное
отделение через старосту посланных рабочих для составления ему счета.
Исполнение имеет следующую форму:
Исполнение №…
Работодателю……………………………………………………………………………………………….
Согласно вашей заявки от……………… №… для производства …….. операции, род груза………..……
Вес.… количество мест….. местное отделение грузчиков секции местрана посылает в ваше
распоряжение рабочих за № № ….. при старосте № …..
Дата посылки……………..…
Подпись Завместотделением

Примечание: Эта половина заполняется местным отделением и остается у работодателя.
Корешок
К исполнению № ……..…
Число переработанных пудов………………..…
Число работавших людей..………………………...
Род груза………………………...………………
Количество проработанных часов..……………….
Число мест………………………………………
Заработная плата…………………………………...
Примечание:…………………………………..………………………………..………………………………..
Подпись старосты………………….……………
Подпись представителя работодателя…………….

Примечание: Корешок заполняется работодателем, заверяется старостой посланных рабочих и
возвращается обратно в местотделение для составления счета.
4. Местные отделения устанавливают порядковые номера всех рабочих своего района и
посылают на работу в порядке очередных номеров. Примечание: а) для рабочих высокой
квалификации, требующей высокой специальности, как-то: формана, винчмана, спецы по
тяжести, устанавливается особый учет. б) в тех случаях, когда отсутствуют очередные номера,
местное отделение фиксирует их отсутствие и, если на то была причина уважительная, рабочий
посылается в первую очередь, если не уважительная, рабочий теряет свою очередь.
5. Местные отделения грузчиков секции местного транспорта биржи труда помещаются в
следующих местах: в Херсоне, Каховке, Бериславе, Качкаровке, Нововоронцовке, Хорлах,
Скадовске, Голой Пристани, Алешках и Снигиревке.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замокринспектор труда
Сиренко
Зампредокрпрофбюро
Позин
Предокротделения союза рабочих местного транспорта
Серов
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 8 серпня, № 179.
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№ 60. ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРИБУТКІВ НЕ ПОДАТКОВОГО ХАРАКТЕРУ
№ 165
24 липня 1923 р.
В виду незначительного и неаккуратного поступления доходов неналогового характера,
имеющих весьма важное значение в борьбе за бездефицитный бюджет, Окрисполком,
руководствуясь постановлениями ВУЦИКа от 3 января и 16 июня с. г. и Одесского
губисполкома от 18 июля с. г., ПОСТАНОВИЛ:
Обязать учреждения, как состоящие на госбюджете, так и финансируемые из местных
средств, под личную ответственность заведующих принять все необходимые меры к
увеличению доходов, строго следить за тем, чтобы эти доходы взыскивались своевременно и без
промедления, в установленные сроки, поступали в кассы НКФ полностью.
Наблюдение за исполнением настоящего постановления возлагается на Окрфинотдел.
Виновные в нарушении сего постановления будут привлекаться к ответственности по ст. 107
Уголовного Кодекса.
Замзавокрфинотделом
Мирский
Зампредокрисполкома Гебель
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 26 липня, № 168.
№ 61. ПРО ОХОРОНУ ВОДОЙМ
№ 166
[24 липня 1923 р.]
Принимая во внимание наблюдающееся за последнее время массовое загрязнение рек и
прибрежной полосы разного рода отбросами и продуктами химической переработки,
отражающейся самым вредным образом на здоровье вблизи проживающего населения,
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить свалку мусора и отбросов, помоев и продуктов химической переработки как в
воды рек, водоемов, откуда берется вода для питья, так и в местностях прибрежной полосы.
2. Воспретить мочку льна, конопли и т. д., равно стирку белья в прудах, ставках и
др. водоемах, откуда берется населением вода.
3. Виновные в нарушении настоящего постановления подвергаются штрафу до 300 руб.
золотом или аресту до одного месяца в административном порядке.
4. Предоставить право райисполкомам подвергать лиц, виновных в нарушении настоящего
постановления, административным взысканиям в виде штрафа до 10 руб. золотом или аресту до
3-х суток.
Зампредокрисполкома Гебель
Замзавокротуправа Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 174.
№ 62. ПРО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ ВИДІВ НА ПРОЖИВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ ВЕТЕРИНАРНОГО ПЕРСОНАЛУ 1
№ 167
[24 липня 1923 р.]
Согласно обязательного постановления Губисполкома, основанного на приказе РВСР,
Окрисполком объявляет перерегистрацию видов на жительство лиц ветперсонала (ветеринарных
врачей и ветеринарных лекпомов), проживающих на территории Херсонского округа:
1. Ведение означенной перерегистрации возлагается на органы Окрмилиции, которым
проводить таковую одновременно с переучетом ветперсонала.
2. При перерегистрации видов на жительство требовать обязательно предъявления учетновоинского билета.
3. Для лиц, не имеющих учетно-воинского билета, документ на жительство может быть выдан
лишь по предъявлении от Окрвоенкомата справки о том, что данное лицо действительно состоит
на учете с указанием, с какого времени и почему именно не имеет учетно-воинского билета.
4. Милиции предписывается на документах о жительстве делать четкие и ясные пометки –
на учете какого Окрвоенкомата состоит лицо, с какого числа и № учетного билета.
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5. Перерегистрацию видов на жительство закончить к 20 августа.
6. В г. Херсоне перерегистрация видов на жительство производиться при управлении
Окрмилиции, а в округе (в районах) у районных начальников милиции.
7. Виды на жительство без отметки об учете считаются недействительными.
8. За неисполнение настоящего постановления виновные будут привлечены к законной
ответственности.
Зампредокрисполкома Гебель
Замзавокротуправа Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 174.
№ 63. ПРО АНКЕТУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ УСТАНОВ
№ 168
[24 липня 1923 р.]
В целях учета численности и состава служащих совучреждений Губотделу Управления
поручено Губисполкомом при участии Губстабюро произвести анкетное обследование всех
совучреждений. Обследованию должны быть подвергнуты все учреждения, находящиеся на
государственном и местном бюджете, а также переведенные частично или полностью на
хозрасчет. Обследованию подлежат как сами учреждения, так и находящиеся в их ведении
отдельные ведомственные единицы, организационно и сметно связанные с ними, как-то:
культурно-просветительные, агрономические и т. п.
Для проведения исчерпывающего учета, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Всем вышеуказанным учреждениям в 5-ти дневный срок зарегистрироваться в Окружном
Отделе Управления.
2. Анкеты получаются и возвращаются учреждениями в сроки, по указанию Губотуправа.
3. Анкеты заполняются в учреждениях под наблюдением администрации и согласно
инструкции, выработанной Губотуправом.
4. За нарушение обязательного постановления руководители соответствующих учреждений
подлежат привлечению к законной ответственности.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замзавокротуправа
Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 174.
№ 64. ПРО ОХОРОНУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТА ТЕЛЕГРАФНИХ СПОРУД 1
№ 170
[31 липня 1923 р.]
В виду непрекращающихся разрушений железнодорожных и телеграфных сооружений и
принимая во внимание громадный вред, причиняемый такими действиями делу восстановления
транспорта, Окрисполком, на основании ст. 545 Собр[ания] Узак[онений] 1922 г. и
обязательного постановления Губисполкома, ПОСТАНОВИЛ:
Возложить ответственность за сохранность железнодорожных и телеграфных сооружений на
население местностей, прилегающих к линиям железной дороги в 15-ти верстовом радиусе, облагая
указанное население штрафом в 10-ти кратном размере стоимости разрушенного сооружения.
Виновных же в разрушении привлекать к ответственности по ст. 197 Угол[овного] Кодекса.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замзавокротуправа
Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 01 серпня, № 173.
№ 65. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ПІДПИСКУ НА ГАЗЕТУ “ХЕРСОНСЬКИЙ КОМУНАР”
№ 171
[31 липня 1923 р.]
В целях ознакомления Государственных и частных торговых и промышленных предприятий с
декретами и распоряжениями Советской власти, Херсонский Окрисполком, на основании
постановления Губисполкома, ПОСТАНОВИЛ:
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Обязать все государственные, кооперативные и частные торговые и промышленные предприятия,
находящиеся в городе Херсоне, выписывать с 1 августа газету “Херсонский коммунар”.
Виновные в неисполнении настоящего постановления подлежат ответственности в
административном порядке штрафу до 300 руб. золотом.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замзавокротуправа
Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 01 серпня, № 173.
№ 66. ПРО ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ З БУДІВЕЛЬ
У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ БЮДЖЕТНОГО РОКУ 1
11 серпня 1923 р.
№ 175
На основании постановления Одесского Губисполкома за № 227 Херсонский Окрисполком во
изменение ст. 1 § А обязательного постановления своего от 12 июля 1923 года за № 162 […]
постановил на 2-е полугодие текущего бюджетного года установить исчисление взимания
налога со строений, находящихся в городских поселениях, и налога с фабрично-заводских
торговых, промышленных и дачных помещений находящихся вне городских поселений, на
следующих основаниях:
А) В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Налог со строений, находящихся в пользовании и владении как частных лиц, обществ,
объединений и предприятий, так и государственных правительственных учреждений и
предприятий на второе полугодие текущего бюджетного года, определяется в размере
1 процента годового валового дохода.
Ст. 2. Исчисление и взимание налога со строений возлагается на органы Финотдела.
Ст. 3. Налогом со строений, находящихся в пользовании частных лиц, обществ объединений и
т. п., облагаются строения как не национализированные, так и национализированные.
Ст. 4. Освобождению от налога со строений подлежат:
а) находящиеся в пользовании или владении частей войск и финансируемые в сметном
порядке по общегосударственному бюджету государственных правительственных учреждений,
строения или части их занятые непосредственно частями войск и учреждениями или
предназначенные исключительно для их обслуживания; б) по сношению с НКВД строения или
части их, занятые иностранными дипломатическими учреждениями при условии
предоставления данным государством на основании взаимности тех же прав соответственным
российским учреждениям за границей; в) строения или части их, взятые под дома коммун, дома
рабочих и не приносящие дохода культурно-просветительные учреждения рабочих организаций;
г) строения, приведенные в негодное для эксплуатации состояние, на время их перестройки для
капитального ремонта.
Ст. 5. Основанием обложения является валовой доход со строений.
Ст. 6. Определение размера валового дохода в исчислении оклада налога производиться
фининспекторами.
Ст. 7. Исчисление валового дохода производиться по оценочным материалам бывших
городских и земских управлений за 1914 г. и последующие года причем для перевода довоенных
рублей на советские денежные знаки надлежит считать для второго полугодия текущего
бюджетного года довоенный рубль равным 60 рублям советским, образца 1923 г.
Ст. 8. Плательщиками налога со строений являются:
а) для строений не национализированных – владельцы их; б) для строений
национализированных и сданных в аренду частным лицам, учреждениям, объединениям и т. п. –
арендаторы их; в) для строений национализированных, взятых в хозяйственное распоряжение
коммунотдела – коммунотделы; г) для строений национализированных, закрепленных за
учреждениями и организациями – учреждения и организации, за которыми строения закреплены
и д) для строений национализированных, но не принятых в хозяйственное распоряжение
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коммунотделов – лица, занимающие строение или отдельные части строений. Примечание: На
основании статьи 3 постановления Губисполкома № 123, опубликованного в “Известиях”
7 апреля 1923 г. № 1002 налог, со строений включен в квартирную плату, раскладка означенного
налога среди жильцов в домостроений не допускается и налог уплачивается указанными в ст. 8
плательщиками из сумм квартирной платы.
Ст. 9. Фининспектора определяют оклады налога по отдельныем домовладениям (вся группа
строений составляющая одно недвижимое имущество) и посылают домоуправлениям извещения
о размере обложения.
Ст. 10. О времени окончания рассылки извещений фининспекторами об исчисленных окладах
налога финотделами публикуется во всеобщее сведение способом наиболее удобным по
местным условиям. В течении двухнедельного срока со времени публикации, указанные в ст. 8
плательщики, а также поименованные в ст. 4 учреждения, имеют право подачи жалоб районным
фининспекторам на исчисление оклада налога.
Ст. 11. Фининспектора жалобы со своим заключением направляют в Окрфинотделы по
принадлежности; постановления Окрфинотдела в двухнедельных срок могут быть обжалованы в
Губфинотдел.
Ст. 12. Подача жалоб не приостанавливает уплаты налога и начисление пени.
Ст. 13. Налог за второе полугодие текущего бюджетного года уплачивается не позже
20 августа сего года в кассу финотдела по извещениям фининспекторов.
Ст. 14. Неуплаченная в срок сумма налога независимо от того, было ли своевременно
получено плательщиками извещение фининспектора или не было получено, исчисляется в
недоимку и взыскивается принудительным порядком с начислением пени в размере
1 ½ проц[ента] за каждый просроченный день.
Б) ВНЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Ст. 1. Налог с фабрично-заводских, торговых, промышленных и дачных помещений на второе
полугодие текущего бюджетного года определяется в размере 1 процента годового валового дохода.
Ст. 2. Налогу с фабрично-заводских, торговых, промышленных и дачных помещений
подлежат за исключениями, указанными ниже в следующей статье, все находящиеся вне
городских поселений помещения, здания и сооружения, приспособленные исключительно для
заводской, фабричной промышленной или торговой деятельности, а также жилые строения
дачного характера, расположенные в дачных поселениях.
Ст. 3. От уплаты налога освобождаются помещения взятые государственными
промышленными предприятиями, состоящими на госбюджете, а также помещения, отведенные
под фабрично-заводские больницы, приемные покои амбулатории, школы, библиотеки и другие
культурно-просветительные учреждения для рабочих и крестьян.
Ст. 4. При обложении упомянутых в ст. 2 фабрично-заводских торговых, промышленных и
дачных помещений надлежит принимать в расчет ценность или доходность только самих
помещений, не вводя в оценку ни машин и вообще всего внутреннего устройства и сооружений,
составляющих принадлежность указанных помещений, ни находящихся в них предметов и
изделий торга или промысла, ни торговых и промышленных оборотов.
Ст. 5. Исчисление и взимание настоящего налога вне городских поселений производится в
порядке ст. ст. от 5-12 и 14 лит. А настоящего постановления, причем последним сроком уплаты
без начисления пени устанавливается 31 августа 1923 года.
Зампредокрисполкома Гебель
Завокрфинотделом Белорусец
Секретарь Окрика
Агронов
Держархів Херсонської області, ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 90. Оригінал, типограф. друк.
№ 67. ПРО НЕОЗБРОЄНИХ ВАРТОВИХ 1
№ 176
13 серпня 1923 р.
1. В целях правильной постановки охраны, как государственного, так и общественного и
частного имущества, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Подчинить институт невооруженных сторожей Управлению Херсонской Окружной
Советской Рабоче-Крестьянской милиции по отделу Промышленной милиции.
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2. Все учреждения, предприятия и лица, имеющие сторожевую охрану принадлежащего им
имущества, обязаны в 7-ми дневный срок с сего числа зарегистрировать таковую в Херсонской
Окружной Милиции, представив точные сведенья: 1) в числе сторожей по именному списку в
2-х экземплярах; 2) об охраняемом имуществе и 3) местонахождении охраняемого.
3. Не вооруженная охрана в отношении несения охранной службы подчиняется, помимо тех
учреждений и лиц, имущество коих она охраняет, также и Окрмилиции.
4. Прием на службу сторожей производится распоряжением учреждений и лиц, нуждающихся
в охране, с соблюдением действующих на сей предмет узаконений и с обязательной
регистрацией в 2-х дневный срок в Херс[онской] Окрмил[иции] и окончательно зачисляются на
службу по утверждении милицией принимаемого лица.
5. По утверждении в должности сторож получает в районе милиции за счет учреждений и
предприятий нагрудный отличительный знак, сигнальный свисток, постовую книжку и прочие
принадлежности службы.
6. Увольнение сторожей со службы и перемещение их с одного поста на другой или из одного
учреждения в другое, производится после предварительного уведомления о том начальника
района милиции.
7. На обязанности не вооруженной охраны проммилиции лежит, сверх непосредственного
охранения вверенного ей имущества, также оказание в необходимых случаях помощи наружной
и вооруженной промышленной милиции в деле охраны общей имущественной и личной
безопасности учреждений и граждан.
8. Учреждения, предприятия и лица, у которых состоят на службе сторожа, содержат последних
на всех видах довольствия, согласно существующим ставкам, обеспечивают необходимыми
сторожевыми будками и снабжают их постовой одеждой соответственно временам года.
9. Руководители учреждений и частные лица, виновные в невыполнении настоящего
обязательного постановления, подлежат ответственности в административном порядке, а
именно штрафу до 300 руб. золотом или аресту до 1-го месяца.
Зам. Предокрисполкома
Гебель
Начокрмилиции
Войтовецкий
Секретар Окрисполкома
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 17 серпня, № 186.
№ 68. ПРО НЕРОБОЧИЙ ДЕНЬ 15 СЕРПНЯ
13 серпня 1923 р.
№ 177
На основании ст. 112 разд. ХІ-го Кодекса Законов о Труде, Окрисполком объявляет, что
15-го сего августа (Успение) считается днем не рабочим.
Работа в означенный день по всех предприятиях и учреждениях не должна производиться.
В учреждениях и предприятиях, работа коих носит общественный характер, разрешается
производить работу с оплатой труда в двойном размере.
Зам. Предокрисполкома Гебель
Старший инспектор труда [підпис]
Предокрпрофбюро
Кривицкий
Секретарь Окрисполкома Агронов
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 127. Копія, машинопис, рукопис.
№ 69. ПРО МІСЦЕВИЙ ЗБІР З ПРОМИСЛОВИХ САДІВ ТА ГОРОДІВ
НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ БЮДЖЕТНОГО РОКУ 1
№ 178
15 серпня 1923 р.
На основании постановления Одесского Губисполкома за № 228 от 9/VIII с./г., Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в Херсонском Округе на второе полугодие текущего бюджетного года местные
сборы с промышленных садов и огородов на нижеследующих основаниях:
ВНЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
1) Сбор с промышленных садов в размере 60 коп. за кв[адратный] сажень.
2) Сбор с промышленных огородов 50 коп. за кв[адратный] саж[ень].
3) Промышленными считаются:
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а) плодовые сады, за исключением яблоневых и грушевых, виноградники, хмельники и
ягодники общей площадью свыше 600 кв[адратных] саж[ень] в пользовании одного хозяина;
б) яблоневые и грушевые сады с числом плодоносящих корней около 60-ти, огороды и бахчи
(баштаны) общей площадью в пользовании одного хозяина свыше 1200 кв[адратных]
саж[ень], но обрабатываемые при помощи наемного труда и имеющие парники и
производящие сбыт продуктов на сторону.
4) От налога освобождаются:
а) сады и огороды, предоставленные в коллективное пользование служащим и рабочим
государственных учреждений и предприятий, если на каждого из участников коллектива
приходится менее 60-ти кв[адратных] саж[ень] и б) огороды или части их обращенные на
зерновые культуры, в) новые плодовые насаждения в возрасте менее 15 лет и г) хозяйства,
ведущие исключительно учебно-показательную или племенную культуру и не продающие
своих продуктов на сторону.
5) Налог взимается как с государственных учреждений и организаций, так и с
кооперативных и частных объединений и частных лиц в распоряжении которых поступают
продукты садоводства и огородничества, независимо от того, представлен ли их сад или
огород в постоянное пользование или эксплуатируется временно на праве аренды и т. п.
6) Исчисления и взимание налога возлагается на райисполкомы при участии
райфинотделов и под общим надзором Окрфинотдела и фининспекторов.
Налог как в городских, так вне городских поселений вносится в один срок не позже
1 сентября 1923 года и уплачивается в срок. Сумма сбора начисляется в недоимку и
взыскивается принудительным порядком с начислением пени по полтора процента в день.
Зампредокрисполкома
(Гебель)
Завокрфинотдела
(Белорусец)
Секретарь Окрика
(Агронов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-310, оп. 1, спр. 5, арк. 106. Копія, машинопис.
№ 70. ПРО ВОДОВОЗІВ
№ 179
[20 серпня 1923 р.]
В целях предохранения населения от эпидемических заболеваний, желудочно-кишечных,
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Лица, занимающиеся подвозом воды для питья (водовозы), должны брать воду из водоемов,
годных для питья, и возить воду в чистых бочках, окрашенных снаружи в красный цвет.
2. Органы санэпида периодически производят анализ воды в открытых водоемах, публикуя
результаты в “Херсонском коммунаре”.
Надзор за выполнением сего возлагается на райисполкомы, сельсоветы и милицию.
Виновные в нарушении подлежат в административном порядке штрафу до 300 руб. золотом
или аресту до 1-го месяца.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замзавокродуправ
Терентьев
Секретарь ОКРИКа
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 21 серпня, № 189.
№ 71. ПРО КОРИСТУВАННЯ НЕГЕРБОВИМИ ПЕЧАТКАМИ
[20 серпня 1923 р.]
№ 180
На основании циркулярного распоряжения НКВД за № 255, пользоваться круглыми печатями и
штампами без государственного герба могут только лица, имеющие предварительное разрешение
на это местного Отдела Управления. В виду изложенного, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Профессиональным и общественным организациям, товариществам, артелям,
кооперативным и торгово-промышленным объединениям, а также синдикатам и трестам и
врачам пользование круглыми печатями без госгерба и штампами допускается только с
предварительного разрешения Окружного Отдела Управления.
53

2. Все вышеуказанные учреждения и лица должны в недельный срок со дня опубликования
настоящего постановления озаботиться получением соответствующего разрешения Окротуправа.
3. Все заведения, изготовляющие круглые печати без государственного герба и штампы,
обязаны требовать у заказчика таковых представления разрешения Отдела Управления.
4. За неисполнение настоящего обязательного постановления виновные подлежат в
административном порядке штрафу до 300 руб. золотом.
Зампредокрисполкома
Гебель
Замзавокротуправ
Терентьев
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 24 серпня, № 192.
№ 72. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОРЕНДАРІВ ПРИМІЩЕНЬ
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОГО ХАРАКТЕРУ
№ 181
[20 серпня 1923 р.]
Настоящим Окрисполком приказывает всем совладельцам, арендаторам, заключивших
договоры с Отделом Коммунального Хозяйства на аренду помещений торгово-промышленного
характера, а равно арендаторам, имеющим совладельцев по торговле, в течении недельного
срока со дня опубликования настоящего приказа зарегистрироваться в арендном столе Отдела
Коммунального Хозяйства. При обнаружении лиц, не выполнивших настоящего приказа, против
виновных будут возбуждены уголовные преследования и гражданские иски по истребованию
причитающихся Откомхозу сумм и о расторжении арендных договоров.
Зампредокрисполкома
Агронов
Замзавокроткомхозом
Новак
За секретаря Окрика
Якушев
Херсонський комунар. – 1923. – 19 серпня, № 188.
№ 73. ПРО ОПЛАТУ БУДІВЕЛЬНИХ ЗБОРІВ 1
№ 182
[20 серпня 1923 р.]
В виду необходимости уплаты строительного сбора в Окрфинотдел в порядке постановления
последнего от12/VII с. г. за № 175, Окрисполком предлагает всем гражданам, учреждениям,
предприятиям и пр. организациям, занимающим помещения в национализированных домах,
находящихся в ведении Откомхоза внести в порядке ст. 3 обязательного постановления
Окрисполкома от 3/V с. г. за № 114 причитающиеся с них суммы по сбору со строений в кассу
Коммунального Отдела немедленно по предъявлении им Отделом соответствующих счетов.
Все граждане, учреждения и предприятия, уклонившиеся от выполнения настоящего
обязательного постановления, будут привлечены к законной ответственности со взысканием
причитающихся с них сумм.
Примечание к ст. 8 постановления Финотдела за № 175 аннулируется, как не относящиеся к
г. Херсону.
Зампредокрисполкома
Агронов
Замзавокроткомхозом
Новак
За секретаря Окрика
Якушев
Херсонський комунар. – 1923. – 19 серпня, № 188.
№ 74. ПРО ЄДИНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
21 серпня 1923 р.
№ 183
Во исполнение обязательных постановлений Одесского Губисполкома за № 231, 232а, 234 и
согласно от. 8 Декрета ВУЦИКа и Совнаркома от 14/V–[19]23 г., § 62 Инструкции Наркомпреда
по проведению единого с[ельско]х[озяйственного] налога, §§ 72, 73, 74, 75, 76 и 77 той же
Инструкции и Раздела VІ Постановления ВУЦИКа и Совнаркома о взыскании за нарушения
законоположений об едином с[ельско]х[озяйственном] налоге, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
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1. Исходя из денежной емкости крестьянского населения по отдельным районам,
обуславливаемой степенью развития промыслового заработка, близостью рынков и экспортных
пунктов и возможностью более выгодно реализовать сельскохозяйственные продукты.
Установить по районам следующее соотношение денежной и натуральной частей единого
сельскохозяйственного налога:
Б[ольше]-Александровский деньгами 40 % натурою 60 %,
Бериславский деньгами 50 % натурою 50 %,
Березнеговатский деньгами 50 % натурой 50 %,
Снигиревский деньгами 55 % натурой 45 %,
Качкаровский деньгами 45 % натурой 55 %,
Херсонский деньгами 75 % натурой 25 %,
Алешковский деньгами 75 % натурой 25 %,
Горностаевский деньгами 45 % натурой 55 %, Чаплынский деньгами 40 % натурой 60 %,
Голо-Пристанский деньгами 85 % натурой 15 %.
2. Принимая во внимание сельскохозяйственные особенности Херсонского Округа, а также то
обстоятельство, что некоторые районы в целом и отдельные их села в частности до сего времени не
восстановили своего сельского хозяйства после постигшего их неурожая и учитывая продукцию
отдельных районов и сельсоветов, установить следующие разряды по продукции для районов.
Голо-Пристанского района – 1-й разряд по продукции.
Б[ольше]-Александровского, Бериславского, Качкаровского, Херсонского, Алешковского,
Скадовского, Чаплынского – 2-й разряд по продукции.
Березнеговатского, Снигиревского, Горностаевского – 3-й разряд по продукции.
Каховского – 4-й разряд по продукции.
Для Сельсоветов Б[ольше]-Александровского района: Давидо-Бродского, Н[ово]-Петровского,
Старофейнского, Заградовского – 3-й розряд, Федоровского, Натальинского, Каменского,
Григорьевского, Озеровского – 4-й разряд, Кочубеевского – 5-й разряд и для остальных
Сельсоветов – 2-й разряд.
Для Сельсоветов Бериславского района: Н[ово]-Тягинского – 1-й разряд, Отрадо-Каменского,
Тягинского – 3-й разряд, Тараса-Шевченковского, Костомаровского, Красносельского,
Токаревского – 4-й разряд, для остальных Сельсоветов – 2-й разряд.
Для Сельсоветов Березнеговатского района: Мураховского, Павло-Марьяновского,
Романовского, Семеновского – 2-й разряд, Висунского, Калужского, Н[ово]-Павловского –
4-й разряд и для остальных Сельсоветов – 3-й разряд.
Для Сельсоветов Снигиревского района: Константиновского 2-го, Н[ово]-Петровского,
Н[ово]-Николаевского – 1-й разряд, Боброво-Кутского, Вавиловского, Сейдеминухского –
2-й разряд, Елисаветовского – 5-й разряд и для остальных Сельсоветов – 3-й разряд.
Для Сельсоветов Качкаровского района: Качкаровского, Дудчанского, Н[ово]-Воронцовского,
Фирсовского, Н[ово]-Архангельского, Н[ово]-Николаевского – 1-й розряд, Гавриловского,
Н[ово]-Каирского, Украинского, Осокоровского, Леонтьевского, Петропавловского – 3-й разряд,
Ивановского – 4-й разряд, Борозенського – 5-й разряд и для остальных Сельсоветов – 2-й разряд.
Для Сельсоветов Херсонского района: Никольского, Роксандровского – 1-й разряд,
Арнаутского, Антоновского, Киндийского, Музыковского, Понятовского, Посад-Покровского,
Станиславского, Царево-Дарского, Чернобаевского, Шкурино-Загоряновского и по г. Херсону –
3-й разряд, Кисилевского – 4-й разряд и для остальных Сельсоветов – 2-й разряд.
Для Сельсоветов Алешковского района: Костогрызовского, Б[ольше]-Копанского –
3-й разряд, Раденского – 4-й разряд, Подстепненского – 5-й разряд и для остальных Сельсоветов
– 2-й разряд.
Для Сельсоветов Скадовского района: Ново-Николаевского, Михайловского – 2-й разряд,
Тарасовского, Птаховского, Андроновского – 4-й разряд и для остальных Сельсоветов –
2-й разряд.
Для Сельсоветов Каховского района: Софиевского, Б[ольше]-Каховского, НовоМаячковского, М[ало]-Каховского – 3-й разряд, Федоровского, Любимо-Павловского,
Натальинского, Дмитриевского, Любимовского – 5-й разряд и для остальных Сельсоветов –
4-й разряд.
Для Сельсоветов Голо-Пристанского района: Долматовского, Старо-Збурьевского,
Кардашинского, Красно-Знамянского, Прогнойского, Рыбальченского – 2-й разряд,
Алексеевского – 3-й разряд и для остальных Сельсоветов – 1-й разряд.
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Для Сельсоветов Чаплынского района: Старо-Александровского, Хорловского – 1-й разряд,
Белозерского, Н[ово]-Киевского, Натальевского – 3-й разряд, Крестовского, Преображенского –
4-й разряд.
Для Сельсоветов Горностаевского района: Завадовского – 1-й разряд, Горностаевского, НовоАлександровского, Зап[адно]-Каирского – 2-й разряд, С[еверно]-Каирского, Н[ово]Благовещенского – 4-й разряд, Марьинского, Б[ольше]-Благовещенского – 5-й разряд,
Константиновского – 6-й разряд и для остальных Сельсоветов – 3-й разряд.
3. Райисполкомам и Сельсоветам немедленно широко оповестить население о том, что оно
должно начать сдачу причитающегося с него налога с момента вручения плательщикам
окладных листов в строгом соответствии с календарным планом, установленным
Окрисполкомом, каковой является общим для районов и Сельсоветов, причем Райисполкомам и
Сельсоветам в пределах означенного календарного плана установить предельные сроки для
отдельных плательщиков.
Предельными сроками для сдачи натуральной части в целом для районов устанавливаются:
Для Б[ольше]-Александровского, Березнеговатского, Снигиревского, Качкаровского и
Каховского 1 декабря, при чем в означенных районах 70 % всей причитающейся натуральной
части должно быть внесено к 1-му октября и 30 % к 1-му декабря.
Для районов Херсонского, Алешковского, Скадовского, Голо-Пристанского, Чаплынского,
Горностаевского и Бериславского предельный срок 1-ое января, при чем 70 % всей натуральной
части должно быть внесено 1-го декабря и 30 % 1-го января.
Для денежной части для всех районов установить предельными сроками 25 % не позже
1-го ноября 1923 года, 25 % не позже 1-го января 1924 г., 25 % не позже 1-го марта 1924 года,
25 % не позже 1-го апреля 1924 г., предоставив Окрпродкому право по соглашению с
Окрфинотделом в случае необходимости сократить сроки.
4. Сдачу продуктов, причитающихся с плательщиков, производить в каждый установленный
срок полностью, а не по частям.
5. Натуральную часть налога сдавать на ссыппункты заготконтор средствами и за счет
налогоплательщиков, денежную часть в установленные для приемки налога постоянные и
временные кассы НКО.
6. Сдаваемые по налогу продукты должны быть вполне добросовестны и удовлетворять всем
кондиционным требованиям, а именно: пшеница, рожь, ячмень и овес допускаются сорностью
не свыше 3 % и влажностью не свыше 14 %, кукуруза сорностью не свыше 2 % и влажностью не
свыше 13 %. Натура для пшеницы не ниже 136; ржи 119; ячменя 97; овса 72; кукурузы 123.
7. Продуктов сорностью и влажностью выше указанных в § 7 в уплату налога совершенно не
принимать.
8. На недоимку начислять пени в размере 1 % в месяц, причем просрочку до 15 дней в расчет
не принимать, а свыше 15 дней считать за полный месяц.
9. За не взнос налога в срок в первый раз виновных в том лиц подвергать штрафу
постановлением Окрпродкомиссара в размере не свыше половины невнесенной части налога
(ст. 43 Раздела VI Постановления ВУЦИКа и СНК об организации аппарата от 19 мая).
10. За повторный не платеж, а также за разного рода нарушения о едином
с[ельско]х[озяйственном] налоге виновных в том лиц привлекать к судебной ответственности по
ст. ст. 62/69, 76, 79, 80, 106, 107, 108, 110, 116, 118 Угол[овного] Кодекса согласно Раздела VI
Постановления ВУЦИКа и СНК об организации аппарата по обложению и взиманию единого
с[ельско]х[озяйственного] налога.
11. Обязанность неуклонного наблюдения за точным выполнением налогоплательщиками их
обязательств, а также принятие мер понуждения возложить на продорганы, Райисполкомы и
Сельсоветы, кои несут ответственность за успешное проведение налоговой кампании.
12. Окрпродкому по соглашению с Окрфинотделом предоставляется право в развитие
настоящего постановления издавать дополнительные распоряжения и инструкции.
13. Об эквивалентах замены и пропорции сдачи культур Окрпродкому в течении пяти дней
разработать имеющиеся материалы для опубликования в порядке обязательного постановления.
Подлинный за надлежащими подписями.
Держархів Херсонської області, ф. Р-186, оп. 1, спр. 1, арк. 39-40. Копія, машинопис.
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№ 75. ПРО ТЕРМІН НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ
ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
№ 184
[21 серпня 1923 р.]
Замечается изменение местными органами срока отчетности промзаведений перед
Госстатистикой, а посему Президиум Окрисполкома вторично ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Формы и сроки отчетности промзаведений перед госстатистикой точно установлены
положением о государственной статистике промышленности и труда (утверждено СНК УССР
7/Х–[19]21 г.) и не могут быть изменены, ни расширяемы местными органами.
Зампредокрисполкома
Гебель
Сутуло
Завокрстатбюро
Секретарь Окрика
Агронов
Херсонський комунар. – 1923. – 24 серпня, № 192.
№ 76. ПРО ПРИЙМАННЯ НАТУРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ
№ 186
22 серпня 1923 р.
1. а) В уплату натуральной части единого сельскохозяйственного налога принимать от
плательщиков следующие культуры: зерно-хлеб (рожь, суржик и пшеницы), зерно-фураж
(ячмень и овес) и кроме того кукурузу только в тех районах, где площадь засева кукурузы
составляет не менее 10 % всей посевной площади.
Другие продукты и культуры в уплату налога не принимать.
б) Установить следующие процентные соотношения культур, подлежащих сдаче по налогу по
районам:
рожь пшеница ячмень и овес
Херсонскому 35 % 40 %
35 %
в) В уплату натуральной части налога принимать облигации хлебного займа по расчету пуд за
пуд, а также деньги в Советских деньзнаках по устанавливаемых ежемесячно эквивалентам.
Если облигациями покрывается не вся натуральная часть налога, то остаток должен быть внесен
натурой в установленной пропорции или деньгами.
При предоставлении скидки остающаяся натуральная часть налога вносится в установленной
пропорции.
В виду того, что оклад налога, согласно декрета ВУЦИКа и СНК от 19/V–[19]23 г.
исчисляется в единой весовой мере – пуд ржи, установить следующие эквиваленты замена пуда
ржи другими культурами по округу:
рожь
40 ф[унтов]
за пуд ржи овес
55 ф.
пшеница
30 ф.
кукуруза
60 ф.
ячмень
55 ф.
суржик
35 ф.
Примечание: За суржик считать пшеницу с примесью ржи от 6 % до 20 %.
2: Пшеницу с примесью ржи до 5 % считать пшеницей.
3: При примеси к пшенице свыше 20 % ржи считать ее рожью.
Эти эквиваленты обязательны для всех районов.
г) При сдаче налога допустить замену низших культур высокими. Например: ячмень и овес
могут быть заменены рожью и пшеницей, кукуруза – рожью, пшеницей, ячменем и овсом.
Ячмень и овес свободно заменяют друг друга.
Держархів Херсонської області, ф. Р-175, оп. 1, спр. 8, арк. 71. Копія, машинопис.
№ 77. ПРО СКЛАДАННЯ ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИХ КОШТОРИСІВ
НА 1923–1924 ФІНАНСОВИЙ РІК (ЖОВТЕНЬ 1923 р.–ЖОВТЕНЬ 1924 р.)
№ 188

23 серпня 1923 р.

На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 240, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
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1) Всем отделам Окрисполкома и учреждениям, находящимся на местном бюджете, а также
райисполкомам немедленно приступить к составлению приходно-расходных смет на
1923–[19]24 финансовый год (октябрь 1923 г.–октябрь 1924 г.).
2) Сметы должны быть составлены отдельно Окружные, по г. Херсону и по каждому району
Херсонского округа.
3) Сметы надлежит строить на принципе покрытия местных расходов местными же
средствами, т. е. без дефицита, а в основу их должен быть положен существующий
производственно-операционный план отделов, прокорректированный ОКСО и утвержденный
Окрисполкомом.
4) Все бюджеты, как окружные, так и районные, должны быть построены на данных с мест,
т. е. каждая школа, каждая больница и прочие самостоятельные административные и
хозяйственные ячейки должны представить в надлежащий отдел Окрисполкома свои доходные
и расходные сметы.
5) Райисполкомам надлежит составить самостоятельные районные бюджеты.
6) Для более успешного и своевременного проведения работ по составлению бюджета в
районах, выделить временно одного из членов райисполкома, возложив на него ответственность
за успешность и правильность составления и своевременность предоставления районных
бюджетов в Окрфинотдел.
7) Вся работа по составлению смет должна быть проведена с таким расчетом, чтобы все
районные бюджеты, были представлены в Окрфинотдел не позже 30 текущего месяца.
8) Предварительное составление смет строго надлежит разграничить районные, городские и
окружные расходы с параллельным прикреплением определенных доходных источников к
соответствующей бюджетной единице, т. к. в основу распределения расходов в общем
положении территориальный признак, напр. находящиеся в районах трудовые школы, имеющие
районное значение, должны быть отнесены на районный бюджет; те же школы, которые имеют
не районное значение, как сельскохозяйственные и др., должны быть отнесены на окружной
бюджет, причем подтверждается, что находящиеся в пределах района больницы, народные
суды, а также ветеринарный и агрономический персонал и милиция должны быть отнесены на
окружные средства, а в городах – на городские.
9) Принимая во внимание крайнюю ограниченность доходных возможностей и на будущий
бюджетный год в связи с отменой целого ряда внегородских и унификаций (объединение)
городских налогов, а также незначительность предполагаемых отчислений на местные нужды от
единого сельскохозяйственного налога, предлагается: а) принять все меры к немедленному в
течении текущего 4-го квартала действительному сокращению штатов, доводя последние во
всех учреждениях до минимума, особенно имея в виду, что с будущего 1923–1924 финансового
года на окружные средства передаются все расходы, имеющие окружное значение. б) обратить
максимум внимания на выявление и включение в сметы всех неналоговых доходов, как-то:
доходов от имуществ, земель, лугов, садов, огородов, строений и пр., а также о предприятий,
мастерских и т. п., должнествующих в будущем бюджетном году стать основным источником
для удовлетворения местных нужд.
10) Констатируя, что составлявшиеся до сего времени отделами сметы в большинстве своем
не отвечали требованиям сметных правил, помимо преподанных ранее инструкций и правил о
порядке составления смет предлагается принять к неуклонному руководству нижеследующие
указания: а) все исчисления как доходов, так и расходов должны быть обязательно подкреплены
вполне обоснованными данными т. е против каждой исчисленной по смете сумме, в графе
“основание назначения”, должны быть указанны данные, послужившие основанием для
включения их в смету, напр., “расход включается в смету согласно постановления ВУЦИКа от
16 августа [19]22 г., или штаты, утвержденные Президиумом Окрисполкома 10 июня [19]23 г.
и т. д.”, а также приводить подробные расчеты, подтверждающие размер исчисления; те же
расчеты, которые основаны не на твердых планах, ставках и ценах, должны быть подкреплены
статистическими выводами из среднего расчета за истекшие три квартала
1922–[19]23 бюджетного года. В случае обширности расчетов в указанной графе должна быть
сделана ссылка на объяснительную записку или отдельные приложения, в которых дается более
подробный материал доказательства правильности исчисления испрашиваемых по смете сумм;
б) в сметах должны быть исчислены со всей возможной полнотой все ожидаемые в
1923–1924 бюджетном году местные доходы и предусмотрены все потребности во избежание
58

дополнительных смет в течении бюджетного года, причем исчисление требуемых к отпуску по
смете сумм должно быть ограничено пределами безусловно и особо неотложной необходимости
с доведением потребностей до возможного минимума; в) в сметы никоим образом не подлежат
включению расходы на учреждения и мероприятия, подлежащие отнесению на
общегосударственные средства, а также на оплату какой бы то ни было задолженности за
истекший бюджетный год, каковая задолженность обязательно должна быть ликвидирована в
4 квартале текущего 1922–1923 бюджетного года за счет отпущенных кредитов; г) сметы
должны состоять из следующих частей: 1) перечня расходов и доходов, 2) подробных смет
доходов и расходов и 3) объяснительной записки – общей для всех смет или для доходов и
расходов – отдельно. Объяснительные записки должны представлять собой обзор деятельности
отдела и основания, положенных в исчисление необходимых ему кредитов для выполнения его
деятельности, а также обзор деятельности, состоящих в его ведении предприятий, дающих
доходы, и кроме того, основания по тем статьям сметы, по которых подробных объяснений не
сделано в самой смете или отдельных приложениях, где кроме расчета, утверждающего
правильность исчислений, испрашиваемых по смете сумм, необходимо указывать отчетные и
разного рода статистические данные, относящиеся к тому или иному доходу, а также сведения о
состоянии находящихся в ведении отделов отраслей хозяйств, к которым относятся сметные
исчисления данные о материальных, продовольственных и т. п. запасах и проч. сведения,
существенно необходимые при рассмотрении смет. Кроме того, к смете обязательно должна
быть приложена сводка – сеть учреждений отделов, находящихся на местном бюджете, на
госбюджете и на самоокупаемости, и штаты всех этих учреждений (школы, больницы и т. п.),
с указанием разряда тарифной сетки ставок в совзнаках минимум в товарных рублях и общие
суммы кредитов на зарплату, соцстрах, местком и проч., а также отдельный перечень
распределения годовых доходов и расходов по кварталам; д) сметы должны быть составлены по
форме, долженствующей заключать в себе обязательно следующие графы по каждому
доходному поступлению в последовательном порядке: поступило в 1 квартале, во 2 и в 3-м,
назначено к поступлению на 4-й квартал, предположено на 1923–1924 бюджетный год в
совзнаках, затем оставить одну графу для перевода предыдущей суммы в твердую валюту и две
свободные графы для обозначения сумм доходов, назначенных по утверждению смет – одну
графу для указания суммы в совзнаках, другую – для перевода совзнаков в твердую валюту.
Такая же форма должна быть применена и к расходным сметам; е) впредь до получения от
Наркомфина УССР новой номенклатуры при составлении смет строго руководствоваться
существующей номенклатурой доходов и расходов, все доходные начисления, не
предусмотренные номенклатурой относить на § 8 ст. 3 – прочие поступления; ж) все сметные
исчисления производить по средним рыноч[ным] ценам за последнюю неделю июля мес[яца]
текущ[его] г[ода], а заработную плату по средним утвержденным ставкам за июнь, июль
текущего года, при чем натуральная часть этой платы, если таковая имеет место, переводится в
денежную по средним рыночным ценам за последнюю неделю июля месяца текущ[его] года.
Невыполнение какого либо из вышеперечисленных требований повлечет за собой
возвращение сметы обратно для пересоставления.
Предокрисполкома
Радин
Завокрфинотделом
Белорусец
Врид. Секретаря Окрика
Кнорре
Херсонський комунар, – 1923. – № 25 серпня, № 193.
№ 78. ПРО ПІЛЬГИ ЗА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ДЛЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
[06 вересня 1923 р.]
№ 190
На основании циркуляра Предсовнаркома от 14 мая с. г. и обязательного постановления
Одесского Губисполкома от 17/VIII с. г. за № 236, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для научных работников, зарегистрированных во всеукраинском комитете содействия
ученым и его местных отделениях, при исчислении причитающихся с них квартирной платы за
воду, канализацию, пользование осветительной электроэнергией, и вообще, за коммунальные
услуги, установить понижение на 50 % во всех причитающихся с них платежах, согласно
установленных норм и тарифов.
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2. В отношении означенных лиц не применять никаких дополнительных обложений,
установленных местными правилами в области оплаты коммунальных услуг и квартирной платы.
3. Приравнивать вдов вышеуказанных научных работников в отношении уплаты ими
квартиры и коммунальных услуг к лицам, находящимся на социальном обеспечении.
Настоящее постановление вступает в силу с 1/ІХ–1923 года.
Предокрисполкома
И. Радин
Зам. Завокркомхозом
Новак
За Секретаря Окрика
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 29 серпня, № 196.
№ 79. ПРО ЧАС РОБОТИ ПЕРУКАРЕНЬ
20 серпня 1923 р.
№ 191
В целях предотвращения нарушений Кодекса Законов о Труде при определении рабочего
времени в парикмахерских и на основании постановления Уполнаркомтруда от 25 марта
текущего года, предлагается всем владельцам, арендаторам и заведующим частных, артельных и
коммунальных парикмахерских руководствоваться следующими правилами:
1) Все парикмахерские, за исключением указанных в п. 4, независимо от наличия наемных
рабочих, а также независимо от того, в чьем ведении они находятся (частные, арендные,
коммунальные и проч.), должны быть открыты не более 10 ч. при обязательном 2-х часовом
перерыве. Примечание: На время перерыва парикмахерские обязательно закрываются.
2) Время открытия парикмахерских, по соглашению с Окрпрофбюро, устанавливается с 9 ч.
утра до 7 вечера при обязательном 2-х часовом перерыве от 2-4 ч. дня.
3) В праздничные дни, установленные Кодексом Законов о Труде, а также в дни
еженедельного отдыха и в праздничные дни, опубликовываемые Камерой Инспекции Труда
парикмахерские совершено не открываются.
4) В парикмахерских, находящихся при банях, а также при вокзалах и пристанях, время работы
может быть местным Органом Труда, по соглашению с Окрпрофбюро, продлено или изменено
против указанного в п. 1 и 3. При этом в случае продления времени открытия парикмахерских,
работа в них должна производиться по сменно и не более 8-ми часок в каждой смене.
Виновные в нарушении настоящего постановления будут привлекаться к ответственности с
наложением штрафа до 100 руб. золотом. За выполнением настоящего постановления
поручается проследить Инспекции Труда и милиции.
Предокрисполкома
И. Радин
За Предокрпрофбюро
Г. Зильфарбер
Инспектор Труда
[підпис]
Вр. Секретаря ОКРИКа
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 30 серпня, № 197.
№ 80. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
№ 192
[06 вересня 1923 р.]
На основании распоряжения ОГСНХ и постановления Губисполкома № 16 от 5 апреля с. г.,
“Изв[естия]” № 1000 Окрисполком предлагает в течении трех дней по всем государственным
торгово-промышленным предприятиям зарегистрироваться у Уполномоченного ОГСНХ,
получив у последнего особые регистрационные карточки в двух экземплярах.
Неисполнение распоряжения в срок повлечет за собой ответственность заведующих отделами.
Херсонський комунар. – 1923. – 31 серпня, № 198.
№ 81. ПРО ЗАПОВНЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ КАРТОК
ОРЕНДАТОРАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
№ 193
[06 вересня 1923 р.]
На основании распоряжения ОГСНХ и согласно положения о Государственно-технической
промышленной статистике, утвержденному СНК УССР от 1-го ноября [19]21 года все
арендаторы ГСНХ обязаны явиться к уполномоченному ОГСНХ за получением статистических
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бланков для заполнения таковых и предоставления их уполномоченному ОГСНХ не позже
10 числа следующего, за отчетным, месяца.
Арендаторы обязаны дать уполномоченному подписку в том, что им известные сведения
должны быть представлены, начиная с 1-го января с. г. за каждый месяц в отдельности.
За неисполнение постановления в сроки на неаккуратных арендаторов будет налагаться
штраф уполномоченным Губсовнархоза.
Предокрэкфо
Радин
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 146. Копія, машинопис.
№ 82. ПРО НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ
№ 194
[06 вересня 1923 р.]
Все госучреждения и хозорганы обязаны ежемесячно к 5-му числу доставлять сведения в
Окрэкосо по возможности только в цифрах о своей деятельности, освещая ее полно, в двух
экземплярах:
1. Какие изменения произошли в течении месяца в той области, какую охватывает
деятельность госучреждения или хозоргана.
2. Какие произведены работы самим госучреждением или хозорганом за отчетный период.
Непредоставление сведений в срок повлечет за собой привлечение к ответственности.
Предокрисполкома
Радин
Вр. Секретарь Окрика
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 30 серпня, № 197.
№ 83. ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 188 1
№ 195
[06 вересня 1923 р.]
Во изменение и дополнение обязательного постановления Херсонского Окрисполкома от
23 августа № 188, Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статью 7 изменить следующим образом: “Вся работа по составлению смет должна быть
проведена с таким расчетом, чтобы все районные бюджеты были представлены в Окрфинотдел
не позже 7 сентября 1923 года”.
Статью 8 дополнить: “Отделы Окрисполкома немедленно составляют списки учреждений как
Окружного, так и межрайонного значения и представляют в Окрфинотдел при своих сметах”.
Статью 10 пун. Г дополнить следующим образом: после слов: “…тарифной сети ставок”
“в товарных рублях, совзнаках и в червонном исчислении по курсу на первое сентября”.
Статью 10 пун. Д видоизменить следующим образом: сметы должны быть составлены по
форме, долженствующей заключать в себе следующие графы:
В
Расчеты и объяс[нения]
Назначено Съездом
предшествующем Предполож. к поступл. с ссылк[ой] на пост[аСоветов или исп. к
1923 г.
1922–1923
новления] Сов[етской]
пост. на 192... г.
бюджетном году
Вл[асти] Съезды
Сов[етов], Губ[ернНазн. к Поступ.
В
В
поступл. за 1 пол. В дензнаках В черв[онных]ских] и У[ездных]
дензнаках з[олотых]/
192… г.
р[ублях] и[сповнительных]
[19]23 г. р[ублях]
В дензнаках 1923 г.
к[омитето]в

Примечание

Предмет доходов

№ № по порядку

1) Для доходных смет:

Расчеты и объяс. Назначено к расходу
В предшествующем Предполож. к расходу
с ссылк. на пост. Съездом Сов. или испол.
1922–1923 бюджет. году
на 192…. г.
на 192…. г.
Сов. Вл.
Съезды Сов.,
Ассигн. по Израсх за В дензнак В черв. Губ. и Уикв
В дензн.
В з/р
смете
1 пол.
192… г. ……….р.

Примечание

Предмет расходов

№ № по порядку

2) Для расходных смет:
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Статью 10 пункт Е – заменить новой редакцией: “при составлении смет строго
руководствоваться номенклатурой доходов и расходов, которую следует получить в
Окрфинотделе”. Сохранив слова “все доходные исчисления, не предусмотренные
номенклатурой, относить на § 8 ст. 3 прочие поступления”.
Статьи 10 пункт Ж заменить следующей редакцией: “все сметные исчисления в отношении
хозрасходов производить по рыночным ценам на первое сентября [19]23 года с переводом в
червонные рубли”.
Статью 10 дополнить пунктами: “3. Все учреждения, отнесенные на местный бюджет,
включая коммунотдел и совнархоз, получают единую заработную плату из 5 товарных рублей
для первого разряда с соотношением один к шести по тарифной сетке и с выплатой по курсу
15 числа каждого месяца”. Пункт М. Все исчисления по сметам произвести по курсу товарного
рубля на первое сентября 1923 г. с переводом в червонные рубли.
Предокрисполкома
Радин
Замзавокрфинотделом
Мирский
Секретарь Окрика
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 30 серпня, № 197.
№ 84. ПРО ВІДСОТКОВУ НАДБАВКУ ДО СУМ СУДОВИХ СТЯГНЕНЬ
№ 196
30 серпня 1923 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 17 января 1923 г. и согласно обязательному
постановлению № 238 Одесского губисполкома, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Установить на удовлетворение потребностей местного значения со дня опубликования сего
постановления процедурную надбавку в размере 100 % к сумме судебной пошлины.
Исчисление и взимание установленной настоящим постановлением надбавки возлагается на
соответствующие судебные установления под наблюдением органов Финотдела с
приурочиванием взыскания надбавки к моменту взимания судебной пошлины. Взысканные
суммы надлежит сдавать в кассы Наркомфина не реже одного раза в неделю при особых реестрах.
Предокрисполкома
И. Радин
Завокрфинотделом
Белорусец
За секретаря ОКРИКа
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 02 вересня, № 200.
№ 85. ПРО ЗАГОТІВЛЮ КОМИШУ 1
№ 197
30 серпня 1923 р.
1) Лица и учреждения, желающие заняться заготовкой камыша, произрастающего в границах
плавневых лесничеств, должны заключать договора с соответсвующими лесничими.
2) Резка камыша и рогозы на территории лесничества может быть производима только лишь по
билетам побочного пользования в лесах, выдаваемых за подписью и печатью лесничего.
3) У лиц без установленных билетов, камыш будет отбираться, а виновные в том лица будут
подвергаться наказанию, как незаконно пользующиеся государственным достоянием.
Лесная администрация и стража регулируют правильную эксплуатацию камыша в
лесничествах, а милиция, райисполкомы, сельсоветы и КНС следят за тем, чтобы без разрешения
лесничества резка камыша не производилась. Лица, задержавшие незаконно нарезанный камыш и
рогоз, и предоставившие последний средствами задержанного на склад, получает 25% камыша, а
остальные 75 % поступают в пользу лесничества. Примечание 1: Привезенный на рынок камыш
без билетов отбирается, а виновные подлежат наказанию в административном порядке – штрафу
до 300 руб. золотом. Примечание 2: В отношении камышовых площадей, находящихся вне границ
лесничества, настоящий приказ распространяется в той же мере, что и на территории лесничества,
разрешения же на рубку получаются в соответствующих учреждениях.
Предокрисполкома
Радин
Завземуправлением
Осадчий
Исп. лесов и Херсон. лесн.
Никольский
Херсонський комунар. – 1923. – 4 вересня, № 201.
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№ 86. ПРО ОХОРОНУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ 1
№ 198
31 серпня 1923 р.
Леса для страны имеют громадное значение не только в экономическом отношении, но и как
крупнейший климатический и гидромелиоративный фактор, а потому Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить самовольную порубку всякого леса и кустарников не только в казенных лесах,
но в частных, а равно произрастающих в усадебных отрубах и крестьянских ливадах.
2. Воспретить продажу на рынках и пристанях дров, хмыза, хвороста, пней и прочего лесного
материала, лицам, не имеющим разрешения лесничества.
3. Запрещается всякое хищение, а равно порча леса или отдельных деревьев. За нарушение
обязательного постановления виновные подлежат ответственности в административном
порядке, – штрафу до пятисот рублей золотом. Наблюдением за исполнением сего возлагается
на лесную стражу, милицию, Райисполкомы и Сельсоветы. Лица, задержавшие незаконно
приобретенные лесные материалы, получают из Лесничества 20 % стоимости этих материалов.
Пред. Хер. Окрисполкома (Радин) Инспектор Лесов и Херсонский Лесничий (Никольский)
Секретарь (Кнорре)
С подлинным верно: Херсонский Лесничий
[підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-710, оп. 1, спр. 7, арк. 505. Копія, машинопис.
№ 87. ПРО ЗАБОРОНУ ВИПАСУ ХУДОБИ НА ДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ
№ 200
[06 вересня 1923 р.]
На расположенных на территориях бывш[его] Днепровского уезда песках, в настоящее время
пасется в больших количествах скот, который сбивает копытами редкую траву, связывающую
пески и уничтожает оставшиеся заросли шелюги. Открытые пески без растительности
разносятся ветром и засыпают удобные земли, а также засоряют русло Днепра, чем приносят
громадный вред населению и государству. Посему Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Выпас скота на песках воспретить.
2) Всех граждан – владельцев скота, не исполнивших сего постановления и производящих
пасьбу скота на песках, подвергать штрафу в административном порядке до 300 руб. золотом
или аресту на один месяц.
Ответственность за выполнение сего постановления возлагается на райисполкомы,
сельсоветы и милицию с предоставлением райисполкомам пользоваться правом, указанным в
10 ст. положения о районных съездах советов и райисполкомов.
Предокрисполкома
Радин
Завокрземуправлением
Осадчий
Херсонський комунар. – 1923. – 05 вересня, № 202.
№ 88. ПРО ЗАБОРОНУ ЗАБОЮ ХУДОБИ ПОЗА КОМУНАЛЬНИМИ БІЙНЯМИ 1
№ 201
[06 вересня 1923 р.]
Несмотря на неоднократные распоряжения, запрещающие убой скота вне коммунальных
боен, случаи незаконного убоя повторяются. Поэтому, в целях решительной борьбы с этим
явлением, Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Воспретить на всей территории г. Херсона резку и убой всякого рода скота вне
коммунальных боен и продажу мяса без установленного на то разрешения со стороны отдела
коммунального хозяйства.
2) Налагать на виновных в неисполнении настоящего приказа в административном порядке
штраф в размере до 300 р. золотом или подвергать аресту до 1 месяца.
3) Обнаруженное мясо конфисковать и передавать детдомам.
Наружному надзору Окроткомхоза и гормилиции вменяется в обязанность строго следить за
соблюдением настоящего приказа, составляя в нужных случаях надлежащие акты с
препровождением последних в отдел управления Окрисполкома.
Предокрисполкома
Радин
Завокроткомхозом Нудненко
Херсонський комунар. – 1923. – 05 вересня, № 202.
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№ 89. ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТАРИ НА СКЛАД ЦКПД
№ 202
[04 жовтня 1923 р.]
Настоящим категорически предлагается всем учреждениям, интернатам, больницам, школам,
питпунктам и прочим, когда бы то ни было получавшим продовольствие от АРА, сдать в
3-х дневный срок всю имеющуюся у них тару на склад Уполномоченного ЦКПД
(уг. Ганнибаловской и Ришельевской склад бывш[ий] Каминского).
Неисполнение сего приказа к означенному сроку повлечет за собою привлечение к суду
администрации указанных учреждений.
Предокрисполкома
Радин
За Уполномоченного ЦКПД
Сорокин
Херсонський комунар. – 1923. – 4 вересня, № 201.
№ 90. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТВЕРДИХ СТАВОК МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
У ЗОЛОТОМУ НАРАХУВАННІ
№ 203
04 жовтня 1923 р.
На основании постановления ВУЦИКа и СНК СССР от 27 июля 1923 г., Циркуляра
Уполнаркомфина от 13 июля 1923 г. за № 05/31142 и постановления Одесского Губисполкома
№ 252, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Во изменение постановлений своих за № 32 и 162 установить на 2-е полугодие текущего
бюджетного года следующие ставки местных налогов и сборов в червонном исчислении:
А. В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ:
Ст. 1. Налоги со скота, за исключением лошадей, в размере одного (1) руб. с головы крупного
и десяти (10) коп. с головы мелкого скота и других домашних животных.
Ст. 2. Налог с извозного промысла в размере пяти (5) рублей с каждой работающей в извозе
лошади.
Ст. 3. Налог с перевозочного и перевозного промысла, в размере:
а) одного (1) руб. с ручной тележки или ручных саней, предназначенных для промысла;
б) одно (1) рубля пятидесяти (50) коп. с каждой лодки или ялика, предназначенных для
перевозки людей; в) пяти (5) рублей с каждого парома или грузовой лодки.
Ст. 4. Налог с лошадей и выездных экипажей, принадлежащих как частным лицам, обществам,
предприятиям, объединениям, так и государственным учреждениям и предприятиям, в размере
десяти (10) руб. как с каждой лошади, так и с каждого экипажа в отдельности.
Ст. 5. Налог с самодвижущегося экипажа, яхт и моторных лодок, принадлежащих как
частным лицам, обществам и предприятиям, так и государственным учреждениям и
предприятиям, кроме находящихся на госбюджете, в размере двух (2) рублей с каждой яхты и с
каждой силы самодвижущегося экипажа или моторного судна, предназначенного для перевозки
пассажиров, и семидесяти пяти (75) коп. с каждой силы грузовоза.
Ст. 6. Сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота, в размере пятидесяти (50) копеек с
головы крупного скота и десяти (10) копеек с головы мелкого скота.
Ст. 7. Налог с плакатов и афиш и световых реклам в размерах:
а) с плакатов, афиш, объявлений, имеющих разовый характер (плакат, афиш, объявлений об
одном спектакле, концерте, предложении и т. п.) одной (1) коп. за каждый квадратный вершок
плаката, афиши, объявления, с каждой полной и неполной тысячи экземпляров; б) с плакатов, с
указанием предстоящей или текущей программы всякого рода театров на срок свыше одного
дня, но не более как на один цикл – двух (2) копеек за каждый квадратный вершок плаката, с
каждой полной или неполной тысячи экземпляров; в) с плакатов, имеющих постоянный
характер по содержанию, – двух с половиной (2 ½) копейки за каждый квадратный вершок с
каждой полной или неполной тысячи экземпляров; е) со световых реклам – пяти (5) коп. за
каждый квадратный вершок в месяц.
Ст. 8. Прописочный сбор в размере десяти (10) коп. с каждой прописки отдельно, как на въезд,
так и на выезд.
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Ст. 9. Налог на лиц, пользующихся наемным трудом для домашнего обихода (домашняя
прислуга), в размере двух (2) руб. пятидесяти (50) коп. при одном наемном лице, а при наличии
двух или нескольких наемных лиц по десяти (10) руб. за каждое наемное лицо.
Ст. 10. По указанным ставкам названные налоги и сборы подлежат уплате в г. Херсоне и
прочих городских поселениях округа гражданами, не уплатившими до издания сего
постановления, причитающихся сумм окладов местных налоговых сборов по ставкам,
установленным постановлениями Окрисполкома за № № 32 и 162.
Б. ВНЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
Ст. 1. Налог с извозного промысла в размере двух (2) руб. с каждой работающей в промысле
лошади.
Ст. 2. Налог с перевозного промысла в размере: а) одного (1) руб. с каждой лодки или ялика,
предназначенного для перевозки людей; б) двух (2) руб. с каждого парома или грузовой лошади.
Ст. 3. Налог с самодвижущихся экипажей, яхт и моторных лодок, принадлежащих как частным
лицам, обществам, предприятиям, так и правительственным учреждениям и предприятиям, на
основании установленных настоящим постановлением для городских поселений (лит. А ст. 5).
Ст. 4. Налог с плакатов, афиш и световых реклам, выставляемых в дачных местностях в
поселке отчуждений от железных дорог, взимаемый на основании установленных в настоящем
постановлении для городских поселений (Лит. А ст. 7).
Ст. 5. По указанным ставкам названные налоги и сборы подлежат уплате во вне городских
поселениях Херсонского Округа гражданами, не уплатившими до издания сего постановления
причитающихся с них окладов местных налогов и сборов по ставкам, установленным
постановлениями Окрисполкома за № № 32 и 162.
Во всем прочем постановления Окрисполкома за № 32 и 162 сохраняют свою силу.
Предокрисполкома
Радин
Завокрфинотделом
Белорусец
За секретаря Окрика
Кнорре
Херсонський комунар. – 1923. – 05 вересня, № 202.
№ 91. ПРО ЗАМІНУ ЕКВІВАЛЕНТУ ПУДУ ЖИТА
ПРИ ОБКЛАДАННІ ЄДИНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ 1
21 серпня 1923 р.
№ 207
Во исполнение обязательного телеграфного распоряжения Одесского Губисполкома,
Губпродкома и Губфинотдела за № 6390, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Впредь до изменения установить эквивалент замены пуда ржи по единому
сельскохозяйственному налогу:
по Каховскому району 72 рубля, Скадовскому 70 руб., Чаплынскому 68 руб., Б[ольше]Александровскому 60 руб., Березнеговатскому 60 руб. и по Голопристанскому, Алешковскому,
Херсонскому, Бериславскому, Снигиревскому, Горностаевскому и Качкаровскому районам
66 руб. деньзнаками 1923 г.
2) Сдачу денежной части налогов плательщики производят в следующих пунктах (в кассах
Наркомфина):
Херсонский, Голопристанский и Алешковский районы – сдают в Херсонский Окрфинотдел в
г. Херсоне; Скадовский и Чаплынский районы, за исключением сельсоветов Чаплынского
района, прикрепленных к сдаче натуральной части налога к Каховскому ссыппункту – сдают в
г. Скадовске; Каховский, Бериславский, Горностаевский районы и та часть сельсоветов
Чаплынского района, которая прикреплена к Каховскому ссыппункту по сдаче натуральных
налогов – сдают в г. Каховке; Снигиревский и Березнеговатский районы сдают в Снегиревке;
Качкаровский и Б[ольше]-Александровский районы – сдают в Качкаровке.
Зам. Предокрика
Гебель
Зам. Окрпродкомиссара
Портнов
Зам.Окрфинотдела
Мирский
Секретарь Окрика
Ермаков
Херсонський комунар. – 1923. – 21 вересня, № 216.
65

№ 92. ПРО ЗМІНИ СТАВОК ЗБОРІВ З РОЗВІЗНОЇ ТА РОЗНОСНОЇ ТОРГІВЛІ
№ 212
[08 листопада 1923 р.]
Руководствуясь постановлением ЦИКа СССР от 12 сентября 1923 года об установлении
ставок патентного сбора на первое полугодие 1923–[19]24 бюджетного года в червонном
исчислении и на основании постановления Губисполкома за № 252 от 6 сентября с/г, во
изменение постановления Окрисполкома от 4 сентября с/г за № 203 Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить впредь от сего числа взимание местного разового сбора с лиц, производящих
изъятую от обложения налогом развозную и разносную торговлю в червонном исчислении в
размере в день:
а) с разносной торговли в гор. Херсоне десять копеек (10 коп.), во всех прочих городских
поселениях Херсонского округа – пять копеек (5 коп); б) с развозной торговли в г. Херсоне –
пятнадцать копеек (15 коп.), во всех остальных городских поселениях Херсонского округа –
десять копеек (10 коп.).
Предокрисполкома
Радин
Завокрфинотделом
Белорусец
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 214. Копія, машинопис.
№ 93. ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ
ДРУКАРСТВОМ ТА ТОРГІВЛЕЮ ДРУКАРСЬКИМИ МАШИНКАМИ ТА ШРИФТАМИ
№ 219
[08 листопада 1923 р.]
На основании постановления Совнархоза УССР от 26 февраля 1923 года и инструкции
Наркомвнудел за № 6673 от 22-го мая 1923 года, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать государственные учреждения, кооперативные и общественные организации и частых
лиц, желающих открыть печатное предприятие или заведения по торговле печатными машинками
и шрифтами, предварительно выбирать письменное разрешение Отдела Управления.
2. Учреждениям и частным лицам, упомянутым в п. 1 настоящего постановления,
владеющими печатными предприятиями и заведениями по торговле печатными машинами и
шрифтами к моменту опубликования сего постановления надлежит, в двухнедельный срок со
дня издания сего получить аналогичное разрешение Отдела Управления.
3. Перемещение печатных предприятий или передача таковых другому учреждению,
объединению или частному лицу, может производиться только с предварительного разрешения
Отдела Управления на право открытия последних.
4. Виновные в нарушении требования обязательного постановления привлекаются к
ответственности в судебном порядке по 225 и 226 ст. ст. Уголовного Кодекса.
Предокрисполкома
Радин
Завокротуправом
Мольтов
Секретарь Окрисполкома
Ермаков
Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 207. Копія, машинопис.
№ 94. ПРО БОРОТЬБУ З ПРУСОМ 1
№ 228
[22 листопада 1923 р.]
На основании постановлений ВУЦИКа от 30 августа 1922 г., от 6-го декабря 1922 года и от
30 мая по вопросу о борьбе со стихийными бедствиями Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Всем гражданам на землях которых экспедиционной комиссии обнаружены и обведены
плужными борознами или же обозначены сапками места заложенных прусом “кубышек” или
смогут быть обнаружены, вменяется в обязанность немедленно и не позже 25 октября
произвести перепашку указанных мест плугом или буккерами на глубину не более 1 ½ вершок.
2) На землях Госфонда обязанность перепашки возлагается на арендаторов этих земель.
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3) Если “кубышки” пруса окажутся заложенными на землях Сельфонда, то перепашку
означенных земель произвести Сельсоветам.
4) Работы произвести по указанию Райземуправлений.
5) Руководство и наблюдение за работами поручить Райземуправлениям.
6) Виновные в неисполнении сего постановления подлежат Уголовной ответственности по
79 ст. Уг[оловного] Кодекса. Сельсоветы несут ответственность по 1075 ст. Уг[оловного] Кодекса.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-223, оп. 1, спр. 3, арк. 136-136зв. Копія, машинопис.
№ 95. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СМЕРТЕЙ ТА ДІЇ СПАДКОЄМЦІВ
[22 листопада 1923 р.]
№ 230
На основании постановления ВУЦИКа от 14 марта с/г и изданной в развитие его инструкции о
наследственных пошлинах и о наследственных имуществах, переходящих Государству СНК от
18 мая 1923 года и Одесского Губисполкома от 27 сентября с. г. за № 273, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. О каждом отдельном случае смерти все домоуправления в городах и сельсоветы в сельских
местностях должны в 2 недельный срок сообщать в Окрфинотдел по форме № 1 с подробным
указанием наследственного имущества, если таковое осталось после умершего.
2. Наследники после умершего должны в месячный срок сообщать в Окрфинотдел сведения о
наследстве по форме № 2.
3. Домоуправления в городах и сельсоветы в сельских местностях обязаны в 2-х недельный
срок со дня опубликования настоящего постановления сообщить в Окрфинотдел все случаи
смерти с 1 февраля с. г., а о каждом из них отдельно по форме № 1.
Наследники в тот же срок – предоставить сведения по форме № 2.
Непредставление домоуправлениями и сельсоветами указанных сведений формы № 1
предусмотренных ст. 22 инструкции карается по 118 ст. Уг[оловного] Кодекса.
4. Непредставление наследниками принимающими наследство указанных сведений о составе
и ценности имущества по форме № 2, а равно умышленное умалчивание о наследственном
имуществе в этих сведениях, карается по 1 части Уг[оловного] Код[екса] ст. 79.
Примечание: формы №№ 1 и 2 имеются в Окрфинотделе и во всех Райисполкомах.
Зампред. Окрисполкома
Мольтов
Зав. Окрфо
Белорусец
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-358, оп. 1, спр. 16, арк. 121. Копія, машинопис.
№ 96. ПРО ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ОКРВИКОНКОМУ
№ 02
13 січня 1924 р.
На основании ст. 22 Декрета о едином сельскохозяйственном налоге от 10 мая 1923 г. в виду
перехода налогового аппарата Окрпродкома в […] отдел, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
Считать впредь Херсонскую Окружную Налоговую Комиссию и Комиссию Окрисполкома
при Окрфинотделе в составе представителей […]* отдела, Статбюро и Земуправления с
возложением обязанностей […]* свидетельствования на Заведующего Окрфинотделом.
ЗамПредокрисполкома
[підпис]
Мольтов
Завокрфинотделом
[підпис]
Касперовский
Зам. Секретарь Окрика
[підпис]
Гольдман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 8. Оригінал, машинопис, рукопис.
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№ 97. ПРО ОБЛІК КІЛЬКОСТІ ТА СКЛАДУ РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ
ПРОМИСЛОВИХ УСТАНОВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОКРУГИ 1
№ 03
15 січня 1924 р.
На основании циркуляра ЦСУ от 21-ХІ–[19]23 г. № 738 и обязательного постановления
Одесского Губисполкома от 4-го января 1924 г. № 2, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Поручить Окрстатбюро произвести очередной одновременный учет численности и состава
рабочих и служащих промышленных заведений Херсонского Округа.
2. Учету подлежат промышленные предприятия, государственные, кооперативные и частные
как действующие, так и временно приостановленные, имевшие в текущем году в большинстве
месяцев (свыше 5) не менее 16 рабочих при наличии механического двигателя или не менее
30 рабочих при отсутствии такового.
3. Независимо от числа рабочих подлежат также учету: а) все промзаведения горной и
горнозаводской промышленности; б) промзаведения нижеперечисленных производств:
свеклосахарное, рафинадное, винокурное, мыловаренное, пивоваренное, дрожжевое,
ректификационное, фруктово-виноградно-водочное, табачное, папиросно-гильзовое, папироснобумажное, нефтеперерабатывающее и нефтеперегонное; в) кожевенные заводы, имеющие более
10 дубильных чанов или 3 дубильных барабана; г) все кирпичные заводы с непрерывно
действующими печами (Гофмановскими и другими); д) стекольные заводы с генераторными
печами; е) все мельницы с общим числом не менее 5 помольных единиц. Примечание. За
помольную единицу следует считать размольный постав, жернова всякого размера или вальцевой
станок при всяком числе валов. ж) все промышленные заведения, входящие в государственные
тресты; з) все типографии с числом работающих свыше 15, хотя бы и без двигателя;
мыловаренные заводы, если число работающих превышает 10, независимо от того имеется ли
двигатель или нет; к) все предприятия артельного характера, числом работающих не менее 16, при
наличии двигателя и 30 при отсутствии такового, независимо от того производится ли работа
членами артели в заведении или на дому. На этих же основаниях учету подлежат и раздаточные
конторы; л) все сезонные предприятия, имевшие или имеющие в сезонный период работ состав не
менее указанного в п. Примечание. Бездействующими к моменту учета считаются предприятия, в
которых работа приостановлена, но оборудование сохранилось. Предприятия, оборудование
которых снято или уничтожено, считаются ликвидированными и учету не подлежат.
4. Все предприятия вышеперечисленных категорий обязаны получить в статбюро учетные
бланки не позже 17 января и доставить их, но в заполненном виде не позже 23 января.
5. Учетные бланки должны быть получены и заполнены как предприятиями,
предоставляющими ежемесячные статистические сведения в порядке положения государственной статистики, так и предприятиями, подходящими по цензу под категории, указанные в
п. п. 2 и 3, но по каким либо причинам не взятыми до сего времени Окрстатбюро на учет.
6. Учет рабочей силы производится по состоянию на 31-е декабря 1923 года, а по заведениям,
перечисленным в п. 3 под литерами: а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, кроме того по состоянию на
30-е сентября 1923 года.
7. Предприятия,
не
выполняющие
настоящего
приказа
будут
подвергнуты
административному взысканию в порядке постановления СНК УСРР от 11-го сентября
1923 года и 8-го марта 1923 года – штрафу до 200 рублей золотом.
Зам Предокрисполкома (Мольтов)
Завокрстатбюро
(Головцов)
Зам Секретарь ОКРИКа (Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 9-9зв. Копія, машинопис.
№ 98. ПРО ОБЛІК ХЛІБНИХ ЗАПАСІВ 1
№ 04
15 січня 1924 р.
На основании постановления СНК УССР от 23/VI 1923 года о распространении на Украину
постановления СНК об учете хлебных запасов, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все районные и городские кооперативные организации, госучреждения и частые
оптовые и оптово-розничные торговые предприятия доставить в Окрстатбюро сведения о
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принадлежащих им хлебных запасах на 1 января 1924 года. В случае отсутствия из места жительства
самого владельца возложить обязанность дать сведения на доверенного или приказчика.
2. Срок сообщения установить для кооперативных организаций и госучреждений
пятидневный, а для торговцев трехдневный с момента издания сего постановления.
3. Сообщение сведений о хлебных запасах лежит на обязанности владельца таковых, и
указанные сведения даются не владельцами складов, а владельцами запасов, хотя бы
принадлежащие им запасы полностью или частью хранились на складах других лиц.
4. Владельцы хлеба показывают все количество принадлежащего им на 1 января хлебафуража, где бы таковой не находился, в том числе хлебофураж, сданный в перевозку.
Количество хлебофуража показывается двумя итогами: а) находящийся на складах, мельницах и
т. п., хотя бы под открытым небом и б) находящийся в пути. Примечание. Запасом, находящимся
в пути, надлежит считать только то количество, которое владельцем уже сдано в перевозку;
хлеб, подвезенный к станциям, но еще не принятый к перевозке, должен рассматриваться, как
находящийся в руках владельца. Во избежание двойного счета хлебом в пути следует считать
только то количество, которое к моменту учета не могло прибыть к месту назначения, следует
при этом исходить из среднего пробега хлеба 50 верст в сутки.
5. Сведения о наличности хлебных запасов сообщаются в пудах итогами по пяти группам:
а) продовольственные хлеба в зерне (рожь, пшеница); б) крупяные хлеба в зерне (гречиха, полба,
просо, горох, чечевица, фасоль, кукуруза); в) кормовые хлеба в зерне (овес, ячмень), г) мука
всякая; д) крупа всякая (пшено, гречневая, ячная, манная и др. крупы и рис), не выделяя
отдельных родов хлеба.
6. За всеми разъяснениями обратиться в Окрстатбюро (Окрисполком, комната № 31).
7. Сообщение сведений о хлебных запасах не лишает владельцев таковых права свободного
распоряжения продуктами, о коих даны сведения.
8. Виновные в неисполнении сего постановления подвергаются ответственности по 118 ст.
Уг[оловного] Кодекса.
Зам. Предокрик Мольтов
Завокрстатбюро
Головцов
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 10. Копія, машинопис.
№ 99. ПРО ЗМІНУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 20 ЗА 1923 р. 1
16 січня 1924 р.
№ 05
В отмену обязательного постановления № 20 о часах торговли, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) В период с 1-го октября по 1-е марта разрешить производство торговли на базарах хлебом,
мясом, молочными продуктами, зеленью и фруктами, а равно крестьянам с возов продуктами
сельского хозяйства – с 7-ми часов утра до 5 часов вечера.
2) Всеми остальными предметами торговлю на базарах производить с 8-ми часов утра до
5 часов вечера. Примечание. Базаром считаются: Привозная, Рыбная и Канатная площади, с
магазинами, выходящими на них по окружающим улицам и улицы, соединяющие эти площади.
3) В остальных частях города торговлю производить с 9 часов утра и до 1 ч. дня и с 3-х часов
дня до 7 часов вечера. Примечание 1. Гастрономическим магазинам, киоскам, кафе, ресторанам
и столовым, как на базарах, так и в остальных частях города, разрешить торговлю с 9 часов утра
и до 12 часов ночи, с соблюдением 94 ст. Кодекса Законов о Труде. Примечание 2. На Военном и
Забалковском базарах, магазины торгуют по правилам торговли в городе, а лотки и будки по
правилам для базаров.
4) Обязать предпринимателей, использующих наемный труд, вывесить в предприятиях на видном
месте расписание, с указанием повременно с какого и до какого часа работает каждый служащий.
5) Выходным днем для служащих назначить вторник, а потому по вторникам разрешить
торговлю только на базаре: хлебом, мясом, молочными продуктами, зеленью и фруктами с
7 часов утра до 12 час. дня, без использования наемного труда. Все остальные магазины, как на
базаре, так и в остальных частях города в этот день не открывать.
6) В столовых, кафе и ресторанах служащим выходной день установить по соглашению с
предпринимателями, чтобы каждый сотрудник имел в неделю один свободный день.
69

День этот должен быть обозначен в особом расписании, указанном в § 4.
7) В дни пролетарских праздников: 1 января, 22 января, 7 ноября торговлю производить
только на базарах хлебом, мясом, молочными продуктами, зеленью и фруктами с 7 часов утра до
12 часов дня, без использования наемного труда.
8) Виновные в нарушении настоящего постановления подлежат штрафу в административном
порядке до 300 руб. золотом или лишению свободы до 3-х месяцев.
9) Наблюдение за исполнением настоящего постановления возложить на органы милиции.
Зампредокрисполкома
(Мольтов)
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 11. Копія, машинопис.
№ 100. ПРО ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ
16 січня 1924 р
№ 06
На основании циркуляра НКВД о правилах торговли, Херсонский ОИК ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать лиц, вновь открывающих торговлю, а также выбирающих новые торговые
документы вследствие истечения срока патента или по другим причинам, зарегистрировать
торговые документы в районе милиции по месту нахождения торгового помещения в течении
трех дней со дня получения патента. При регистрации торговли их палаток, будок, киосков и
столиков, необходимо предварительное разрешение УГНИ.
2) Установленный законом порядок получения разрешений на право торговли печатными
машинами и шрифтами, предметами гигиены и санитарии, вином, спиртом и другими
алкогольными напитками, огнестрельными припасами и охотничьим оружием, остается в силе.
Примечание: Выдаваемые Отделом Управления разрешения на специальные виды торговли,
имею силу только на время действия выбранного патента. После истечения срока выбранного
патента, разрешение подлежит обмену на новое.
3) Виноватые в нарушение настоящего постановления подлежит штрафу в административном
порядке до 300 р. золотом или лишению свободы до 3-х месяцев.
Зампредокрисполкома (Мольтов)
За секретаря Окрика (Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 12. Копія, машинопис, рукопис.
№ 101. ПРО ОСОБЛИВИЙ ЗБІР З РАХУНКІВ ГОТЕЛІВ І РЕСТОРАНІВ
№ 08
19 січня 1924 р.
На основании постановления ЦИКа и СНК СССР от 15 ноября 1923 г. и обязательного
постановления Одесского Губисполкома за № 10 от 11 января 1924 г., Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Ввести с 19 января с. г. в Херсонском Округе особый сбор со счетов, подаваемых
гостиницами, ресторанами и другими подобными предприятиями.
2) Установить для гостиниц, ресторанов, трактиров с подачей вина, кофе и кабаре
относящиеся по платежу промпатентов к торговым предприятиям четвертого и пятого разряда
независимо от требования постояльцев и посетителей, обязательную выдачу счетов (хотя бы без
указания фамилии покупателя) если с них причитается к получению более 5 рублей золотом.
Счета эти выдаются из корешковых книг и облагаются особым сбором по нижеуказанной таксе.
Примечание 1. Указанные здесь предприятия обязаны в недельный срок со времени
опубликования настоящего постановления завести корешковые книги для выдачи счетов из
которых каждый счет вырезается и выдается потребителю или постояльцу, а дубликат счета
остается в корешке. Предприятия, вновь возникающие, после опубликования настоящего
постановления, обязаны завести корешковые книги для счетов до открытия своих действий и
начала торговли. Корешковые книжки шнуруются и нумеруются (нумератором или чернилами)
постранично и скрепляются печатью Окрфинотдела, где им ведется учет. Примечание 2. Счета
оплачиваются, кроме того, гербовым сбором в размере 0,1 процента с суммы счета, но не менее
6-ти копеек червонных каждый.
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3) Особый сбор исчисляется владельцем или ответственным распорядителем предприятия,
выдающим счет согласно нижеприведенной таксе в червонном исчислении и выдается при
самой оплате счета червонцами или дензнаками по курсу червонца в день оплаты.
4) По итогу каждого счета, выраженному в червонных рублях и копейках, владельцы,
заведующий или ответственный распорядитель, или кассир предприятия исчисляет по
приложенной таксе сумму причитающегося сбора, которая подписывается под итогом как и
вырезаемом из корешковой книги счете, так и дубликата его, остающегося в корешке.
5) Поступившие в кассы предприятия суммы особого сбора, вносятся предприятием
ежемесячно и не позже 1-го числа следующего за выдачей счета месяца в кассу НКФ
червонцами или дензнаками по курсу червонца в день взноса.
6) Неоплата или неполная оплата счетов постояльцами и посетителями не оставляет
предприятия от взносов в казну сбора в размере соответствующей сумме счета. Поэтому суммы
сбора с выданных счетов не взысканные с посетителей, должны уплачиваться в казну
предприятиями из их средств при ежемесячном расчете.
7) Не позже 8-го числа следующего за выдачей счета месяца указанные в ст. 2 настоящего
постановления предприятия обязаны представлять своему районному финансовому инспектору
ведомость по прилагаемой форме в 2-х экземплярах.
8) В ресторанах, кофейнях и кабаре в один счет должна быть включена сумма за все кушанья,
напитки и проч. товары, поданные в одно посещение одному посетителю (гостю), а в гостинице
– съемщику одного номера не должно подаваться более одного счета в сутки со включением в
него оплаты номера и всех оказанных в течении суток услуг и представляемых предметов.
9) Виновные в нарушении ст. ст. 2, 3, 4, 7 и 8 настоящего постановления подвергаются
наложению в административном порядке штрафу до 100 руб. зол[отом]. Умышленное
преуменьшение суммы счета путем показания несоответствия действительности цен или
исключение в счет всего того, что должен уплатить потребитель или постоялец, сокрытие в
представляемых фининспектору ведомостях некоторых счетов или умышленное дробление
одного счета на несколько счетов преследуется в уголовном порядке.
10) В случае невзноса в кассы НКФ в указанные сроки (ст. 5) причитающихся с выданных
счетов сумм сбора, предприятия уплачивают установленную пеню.
11) Надзор за исполнением указанными в ст. 2 предприятиями настоящего обязательного
постановления и за правильным исчислением и поступлением особого сбора со счетов
возлагается под руководством Окрфинотдела на финансовых инспекторов, младших
инспекторов косвенных налогов и других сотрудников, командируемых Окрфинотделом.
ТАКСА ОСОБОГО СБОРА СО СЧЕТОВ, ПОДАВАЕМЫХ ГОСТИНИЦАМИ, РЕСТОРАНАМИ
И ДРУГ[ИМИ] ПОДОБНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Со сметы до 5 черв[оных] рублей сбор не взимается, свыше 5 руб. и до 7 – 6 процентов,
свыше 7 до 10 – 7 проц., свыше 10 и до 15 – 8 проц., свыше 15 и до 20 – 9 проц., свыше 20 и до 25 – 10 проц.,
свыше 25 и до 30 – 11 проц., свыше 30 и до 40 – 12 проц., свыше 40 и до 50 – 13 проц.,
свыше 50 и до 60 – 14 проц., свыше 60 и до 70 – 15 проц., свыше 70 и до 80 – 16 проц.,
свыше 80 и до 90 – 17 проц., свыше 90 и до 100 – 18 проц., свыше 100 рублей – 20 процентов.
ВЕДОМОСТЬ О НАЧИСЛЕНИИ К УПЛАТЕ В КАЗНУ ОСНОВНОГО СБОРА СО СЧЕТОВ
за ……….… месяц 192… года
1) Название предприятия,
2) Местонахождения его (улица, дом),
3) Имя, отчество и фамилия владельца предприятия или название владеющей им организации (трест,
общество, товарищество, кооператив и т. п.),
4) Имя, отчество и фамилия заведующего или ответственного распорядителя предприятия,
5) Число месяца когда составлен счет,
6) Номер счета по корешковой книге,
7) Итог счета в червонном исчислении (руб. коп.), 8) Начисление сбора в червонном исчислении (руб. коп.),
9) Всего по счетам составленным в течении отчетного месяца, начисленного особого сбора … (руб. коп.).
В уплату этих сумм внесена в кассу НКФ под квитанцию от …… за № … за руб. … коп. …, под. квитанцию
от …… за № … за руб. … коп. …, под квитанцию от …… за № … за руб. … коп. … Итого … руб. … коп.

Зампредокрисполкома
Мольтов
ЗамЗавокрфинотделом
[підпис]
Портнов
ЗамСекретарь Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 15-16. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 102. ПРО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕХНІЧНИЙ СТАН ДОМОВОЛОДІНЬ
№ 09
25 січня 1924 р.
На основании обязательного постановления Губисполкома от 20/ХI [19]23 г. № 325 в целях
точного учета всех домостроений г. Херсона, выяснения технического состояния их и
занимаемых ими земельных участков Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Всем без исключения домоуправлениям, не находящимся в непосредственном ведении УГНИ,
как арендованных, так и денационализированных и закрепленных домов, в 2 недельный срок от
сего числа предоставить и заполнить описания домовладений по форме, выработанной УГНИ.
Виновные в даче неправильных сведений или в неисполнении в срок настоящего постановления
будут привлечены к ответственности в административном порядке.
Формы для заполнения получать в Стройотделении Окроткомхоза по заготовленной
стоимости 10 коп. за экземпляр.
ЗамПредокрисполкома
Мольтов
Завокроткомхозом
[підпис]
ЗавСекретарь Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 17. Копія, машинопис, рукопис.
№ 103. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО ЗБОРУ
ЗА РЕЄСТРАЦІЮ КОМІСІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
№ 10
25 січня 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа и СНК УССР от 5 декабря 1923 г. и обязательного
постановления Одесского Губисполкома от 11 января за № 11, в дополнение к постановлению
Херсонского Окрисполкома от 19 октября 1923 г. за № 218, Херсонский окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Установить местный сбор за действия, связанные с регистрацией комиссионных
предприятий в Окружном экономич[еском] совещании в размере 10 (десяти) рублей в
червонном исчислении.
2) Упомянутый сбор вноситься в кассы наркомфина и зачисляется в местные средства.
3) От уплаты сбора, установленного настоящим постановлением, не освобождаются и те
комиссионные предприятия, кои существуют в форме акционерных обществ, а также
товариществ на паях и на вере.
4) Окрэкономсовещанию производить регистрацию подлежащих действий настоящего
постановления предприятий по предоставлении квитанции об уплате указанного в ст. 1-й сбора.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Замзавокрфинотделом
[підпис]
Зам Секретарь Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 18. Копія, машинопис, рукопис.
№ 104. ПРО ДНІ СКОРБОТИ 1
25 січня 1924 р.
№ 11
Во исполнение Правительственного сообщения о смерти Председателя СССР Владимира
Ильича УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА, Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать 23, 24, 25, 26 и 27-ое января днями траура. В означенные дни запрещаются всякие
публичные увеселения.
2. В субботу 26-го января (день похорон) запрещается производство работ во всех
государственных и частных учреждениях и предприятиях.
3. Считать все распоряжения, исходящие от Комиссии по проведению траура обязательными
для всех учреждений и отдельных граждан.
Зампредокрисполкома
(Мольтов)
Зам. Секретаря Окрика
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 19. Копія, машинопис.
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№ 105. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ПЕРЕДПЛАТУ ДРУКОВАНОГО ОРАГАНУ
“ВІСТІ ВУЦИКУ” 1
№ 13
05 лютого 1924 р.
На основании постановления ВУЭИКа от 6 июля 1922 г., подтвержденного в заседании
Президиума ВУЦИКа от 14-го декабря 1923 г., Декрета ВУЦИКа от 17 января 1923 г. и
обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 12, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать государственные, кредитные, кооперативные и общественные организации,
синдикаты, тресты, артели, заводы, комбинаты, кусты и частные торгово-промышленные
предприятия состоять подписчиками официального органа Республики ВІСТІ ВУЦИКа, а также
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Украины.
2) Обязать все вышеуказанные учреждения опубликовать в газете “ВІСТІ ВУЦИКа” свои
месячные, шестимесячные, годовые, заключительные балансы, об утверждении Устава, об
открытии новых операций, о ликвидации, торгах, сдаче в аренду и вообще всех тех явлениях,
обязательное опубликование коих предписано законом.
3) Неисполнение частными лицами, членами правлений обществ, союзов, общественных
организаций возложенных на них законом обязанностей помещения за их счет в официальных
изданиях Советской Власти публикаций, а равно не опубликование в определенных законом
случаях уставов и отчетов о деятельности обществ, союзов и организаций карается по 1031 ст.
Уголовного Кодекса.
Зампредокрисполкома Мольтов
Зам. Секретаря Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1. спр. 75, арк. 20. Копія, машинопис.
№ 106. ПРО ПОШИРЕННЯ ДІЇ ПОСТАНОВИ ОКРВИКОНКОМУ ЗА № 218
НА ПОСЕЛЕННЯ ПОЗА МЕЖАМИ МІСТА
26 січня 1924 р.
№ 14
На основании постановления ЦИКа СССР от 12 ноября 1923 г. и обязательного
постановления ГФО от 17 января за № 17, в дополнение к постановлению Херсонского Окрика
от 19 октября за № 218, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести во внегородских поселениях Херсонского округа: 1. Надбавку к местным средствам в
размере ста (100) процентов к суммам государственного нотариального сбора – на основаниях,
установленных для городских поселений ст. 2 Раздела I постановления Окрика № 218.
Примечание: За засвидетельствование в нотариальных конторах договоров о праве застройки
земельных участков, восстановлении разрушенных и достройки неоконченных домов, надбавка
в местные средства взимается в размере 50 процентов государственного сбора.
2. Надбавки в местные средства в размере ста (100) процентов к суммам судебных пошлин –
на основаниях, установленных для городских поселений ст. 3-й Раздела I постановления Окрика
№ 218.
3. Разовый сбор за право подвижной торговли – на основаниях, установленных для городских
поселений ст. 12-й Раздела I постановления Окрика № 218.
4. Сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота – на основаниях, установленных для
городских поселений ст. 21-й Раздела I постановления Окрика № 218.
Зампредокрисполкома Мольтов
ЗамЗавокрфинотделом
[підпис]
Портнов
За Секретаря Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 22. Копія, машинопис, рукопис.
№ 107. ПРО МІСЦЕВИЙ ПОДАТОК З ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКИХ
ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
№ 15
26 січня 1924 р.
На основании п. Б главы II раздела 3 постановления 3-й сессии ЦИКа СССР I созыва от
12 ноября 1923 г., распубликованного в временном положении о местных финансах и
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обязательного постановления Одесского Губисполкома от 17 января за № 18 и в дополнение к
разделу Б постановления Окрисполкома от 10 января за № 7, распубликованного в газете
“Херсонский Коммунар” за № 16(583), Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести на I полугодие 1923–[19]24 бюдж[етного] года (1 окт[ября] 1923 г.–1 апреля [19]24 г.)
местный налог с фабрично-заводских и промышленных помещений во вне городских
поселениях на основаниях, предусмотренных постановлением Окрика за № 7 10 января с. г.
Примечание 1. При обложении вышеупомянутых помещений надлежит принять в расчет
ценность или доходность только самих помещений, не вводя в оценку ни машин, ни вообще
всякого внутреннего устройства и сооружений, составляющих принадлежность указанных
помещений, ни находящихся в них предметов изделий и торга или промысла, ни торговых, ни
промышленных оборотов. Примечание 2. От уплаты налога освобождаются: а) помещения,
отведенные при фабриках и заводах под больницы, приемные покои, амбулатории, библиотеки и
другие культурные и просветительные учреждения для рабочих и крестьян, а равно под
учреждения социального обеспечения; б) строения, пришедшие в негодное для эксплуатации
состояние на время их перестройки или капитального ремонта.
Зампредокрисполкома Мольтов
Замзавокрфинотдела
[підпис]
Портнов
За Секретаря Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 23. Копія, машинопис, рукопис.
№ 108. ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАВКИ МІСЦЕВОГО ПОДАТКУ
З БІРЖОВИХ ТА ПОЗАБІРЖОВИХ УГОД
№ 16
31 січня 1924 р.
На основании Постановления ЦИКа СССР от 12 ноября 1923 г. и обязательного
Постановления Одесского Губисполкома за № 14 от 16 января 1924 г. во изменение ст. 5
Раздела I Лит. А Постановления Херсонского Окрисполкома от 19 октября 1923 г. за № 218,
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Налог с биржевых сделок и подлежащих регистрации на бирже внебиржевых сделок
установить в размере одной десятой (0,1 %) процента с суммы каждой сделки.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Вридзавокрфинотделом
[підпис]
Портнов
Секретар Окрика
Ермолов
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 24. Копія, машинопис, рукопис.
№ 109. ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ НА БОРОТЬБУ ЗІ СНІЖНИМИ ЗАНОСАМИ
№ 17
01 лютого 1924 р.
В виду сильных снежных заносов, угрожающих остановкой железнодорожного движения и
вытекающих из него бедствий, Херсонский Окрисполком на основании ст. 11 Кодекса Законов о
Труде постановил объявить все не занятое работой по найму население города и всех районов,
расположенных в радиусе 20 верст от линии железных дорог, мобилизованными для борьбы со
снежными заносами.
На основании ст. 12 Кодекса Закона о Труде мобилизации вовсе не подлежат: а) лица не
достигшие 18 лет, б) мужчины, старше 45 лет и женщины, старше 40 лет.
На основании ст. 13 Кодекса Закона о Труде от привлечения к трудовой повинности
освобождаются: а) лица, вследствие болезни или увечья временно утратившие трудоспособность
на срок, необходимый для ее восстановления; б) беременные женщины на период времени за
8 недель до родов и роженицы в течении 8 недель после родов; в) женщины, кормящие грудью;
г) инвалиды труда и войны; д) женщины, имеющие детей до 8-ми летнего возраста, при
отсутствии лица, ухаживающего за ним.
Вся работа по проведению постановления проводится тройками по снегоборьбе,
представителями которых являются начальники участников службы пути и представители
Окр и Райисполкомов, соответствующих отделений ГПУ и ОДТОГПУ. Требования на рабочую
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силу направляются Снегостройкой или начальниками участков службы пути, в городе – на
Биржу Труда, а в районах – в Райисполкомы и Сельсоветы, представители которых по
получении требования обязаны произвести мобилизацию как рабочей силы, так и гужевого
транспорта и доставить по месту, указанному в требовании. За не исполнение и халатное
отношение к исполнению требований на рабочую силу и гужевую силу представители
Райисполкомов и Сельсоветов привлекаются к ответственности по 107 статье Уголовного
Кодекса, а граждане без уважительных причин, уклоняющиеся от участия в указанной работе,
привлекаются к ответственности по сообщению Представителей Райисполкомов и Сельсоветов.
Оплата за работу производится по следующей расценке: Цена мобилизованным на
снегоборьбу устанавливается от 60 до 75 червонных копеек, сроком с 30 декабря по 1-ое марта
1924 года, при чем оплата одноконных подвод с человеком устанавливается 1 р. 80 к., а
пароконная с человеком – 2 р. 40 к., означенную цифру считать предельной.
Зам.Предокрисполкома
Мольтов
Инспектор Труда [підпис]
Секретарь Окрика [підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 25. Копія, машинопис, рукопис.
№ 110. ПРО ПРАВИЛЬНЕ ОБКЛАДАННЯ ГЕРБОВИМ ЗБОРОМ
№ 18
03 лютого 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома от 22-го января с. г. за
№ 25, в целях наблюдения за правильностью и своевременностью оплаты гербовым сбором
принимаемых, выдаваемых и совершаемых учреждениями бумаг, Херсонский Окрисполком
согласно ст. 14 Устава о государственном гербовом сборе, ПОСТАНОВИЛ:
Обязать все государственные учреждения в 3-х дневный от сего числа срок, возложить на
одного из ответственных сотрудников наблюдение за правильным применением Гербового
устава под непосредственной его ответственностью за допущение нарушений требований
устава. Об указанных лицах сообщить в недельный срок Окрфинотделу.
Зампредокрисполкома
[підпис]
Мольтов
Зам завокрфинотдела
[підпис]
Портнов
Секретарь Окррика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-221, оп. 1, спр. 170, арк. 2. Копія, рукопис.
№ 111. ПРО ЗАБОРОНУ ВИГОТОВЛЕННЯ САМОГОННИХ АПАРАТІВ 1
№ 19
08 лютого 1924 р.
В дополнение к обязательному постановлению № 152 Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
Воспретить изготовление и хранение самогонных аппаратов без цели сбыта таковых.
Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат в
административном порядке штрафу до 300 руб. золотом или аресту до 3-х месяцев.
Зампредокрисполкома
[підпис]
Мольтов
Секретарь
Московченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 28. Копія, машинопис, рукопис.
№ 112. ПРО ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НАСЛІДКАМИ ВІДЛИГИ
№ 20
14 лютого 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 30-го августа [19]22 г., ввиду наступившей
оттепели, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все домоуправления и арендаторов национализированных домов и владельцев
денационализированных домов в течении 2-х дней на прилегающих к домам участкам тротуаров
в месте соединения их с мостовыми провести в снегу канавки для стока воды, шириной не менее
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½ ар[шин] и глубиной до поверхности мостовой с таким расчетом, чтобы отдельные канавки
квартала давали одну непрерывную канаву, а также очистить тротуары от снега.
2) Виновные в неисполнении сего подлежат ответственности в административном порядке
штрафу до 300 руб. зол.
3) Милиции проследить за исполнением настоящего постановления.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Секретарь Окрика
Ермолов
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 27. Копія, машинопис, рукопис.
№ 113. ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НЕДОЇМОК
№ 21
24 лютого 1924 р.
В виду Государственной важности в течении сего месяца ликвидировать все недоимки в
Херсонском Округе, Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем сотрудникам милиции и всем домоуправлениям оказывать всякое содействие органам
финотдела при описи, продаже и вывозе имущества неплательщиков.
2. О всех известных случаях сокрытия имущества с целью избежать уплаты налогов милиция,
домоуправления должны сообщить финотделам для привлечении виновных к судебной
ответственности.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Завокрфинотделом
[підпис]
Касперовський
Зам Секретарь Окрика
[підпис]
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 29. Копія, машинопис, рукопис.
№ 114. ПРО ЗАБОРОНУ КУРІННЯ ТЮТЮНУ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ
ТА ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
28 лютого 1924 р.
№ 22
На основании постановления ВУЦИКа от 30-го августа 1922 г., Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Запретить курение табаку в Госучреждениях, театрах, клубах и других общественных
местах, вне мест, специально для этого отведенных.
2) Запретить грызть семечки в Госучреждениях, театрах, клубах и других общественных
местах.
3) Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, подвергаются
штрафу в административном порядке до 50 руб. зол[отом] или аресту до двух недель.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Завокротуправ
Мольтов
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 31. Копія, машинопис, рукопис.
№ 115. ПРО НАДАННЯ МІЛІЦІЇ ПРАВА САМОСТІЙНОГО НАКЛАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОКАРАНЬ
№ 23
28 лютого 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 21-го января 1924 г., Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Предоставить милиции в городе Херсоне право самостоятельного наложения
административных взысканий за нарушение нижеуказанных обязательных постановлений
Окрисполкома в тех случаях, когда указанные нарушения не вызывают необходимости в
наложении более строгого взыскания.
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По 50 коп. зол[отом] за нарушение обязательных постановлений: за № 124 – 1923 г. о ведении
домовых книг, № 136 – 1923 г. о воспрещении езды по тротуарам, № 174 – [19]23 г. об охране
древонасаждений и № 21 – [19]24 г. о семечках и курении табаку.
По 1 руб. зол[отом] за нарушение обязательных постановлений: № 6 – 1924 г. о регистрации
патентов и № 20 – [19]24 г. об очистке тротуаров от снега и устройства канавок для стока воды.
2) Органами милиции, обнаружившими указанными в п. 1 сего постановления, нарушение,
налагать на виновных денежный штраф в размере, указанном в п. 1 сего постановления, в
получении которого выдавать установленную квитанцию.
3) В случае отказа от уплаты штрафа, составлять протокол о нарушении обязательного
постановления в общем порядке.
4) Лицам, оштрафованным в порядке настоящего обязательного и уплатившим штраф,
предоставить право обжаловать действия милиции в Отдел Управления в двухдневный срок.
Зампредокрисполкома Мольтов
Секретарь Окрика Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 33. Копія, машинопис, рукопис.
№ 116. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ
ТА РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№ 24
28 лютого 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 353, Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
§ 1. Обязать администраторов и владельцев всех зрелищных предприятий и культучреждений
политпросветительного характера как-то: театры, клубы и кино как государственные,
кооперативные и частные, так и существующие при профессиональных, рабочих, кооперативных
и хозяйственных организациях, а также учреждений, где происходят публичные выступления,
лекции, концерты, спектакли и проч. зарегистрировать указанные предприятия и учреждения в
Окрполитпросвете в пяти дневный срок со дня опубликования сего постановления.
§ 2. Допустить открытие вновь учреждений, перечисленных в § 1 настоящего постановления
лишь с разрешения Окрполитпросвета.
§ 3. Обязать все выше перечисленные учреждения, как находившиеся под контролем и
руководством Окрполитпросвета, предоставлять последнему отчет о деятельности не реже
одного раза в месяц.
§ 4. Обязать устроителей, администраторов публичных зрелищ, концертов, спектаклей, кинотеатров и лекций, литературных вечеров как платных, так и бесплатных, получать разрешение
на устройство таковых в Окрполитпросвете.
§ 5. Обязать артистов эстрады и дивертисмента, кроме того, предоставлять все исполняемые
ими номера на просмотр в Окрполитпросвет, без санкций которого ни один номер исполнен
быть не может. Примечание. Полученное разрешение от Окрполитпросвета §§ 4 и 5 подлежат
регистрации в Отделении Политконтроля ХООГПУ.
§ 6. Разрешить демонстрирование всех кинофильм[ов] лишь по получении предварительного
разрешения Окрполитпросвета и регистрации в Политконтроле ХООГПУ.
§ 7. Допустить отпечатыванию или расклейку о публичных зрелищах лишь при наличии
грифа Окрполитпросвета и регистрационной визы Политконтроля ХООГПУ.
§ 8. Администраторы и владельцы указанных в сем постановлении учреждений, а также и
ответственные устроители зрелищ и отдельные исполнители, виновные в нарушении
настоящего постановления, за исключением § 6, подлежат ответственности в административном
порядке: штраф до 300 рублей золотом или арест до 3-х месяцев, или принудительным роботам
на тот же срок. Виновные в нарушении правил, указанных в § 6 сего постановления, подлежат
ответственности по ст. 224 Уголовного Кодекса (по прод. 1923 г.).
Зам. Пред. Окрисполкома
Мольтов
Инспектор Политпросвета
Крук
Секретарь
Ермолов
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 35. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 117. ПРО ПОДАТОК З РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
26 лютого 1924 р.
№ 26
На основании постановления 3-й сессии ЦИКа СССР от 12 ноября 1923 г. и постановления
Губисполкома за № 52 и во изменение и дополнение постановления Окрисполкома от
19 октября 1923 г. за № 218 Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Установить впредь от сего числа налог с публичных зрелищ и увеселений в размере:
а) симфонические исполнения, драматические, оперные, в том числе и коммерческие оперы,
балетные театры и художественные выставки – 5 процентов с цены билета, б) спортивные
состязания, цирки и механические театры – 15 процентов с цены билета.
2) В дополнение к § 3 ст. 7 постановления Окрика № 218 спектакли, устраиваемые специально
для детей от налога освободить.
3) Во всем прочем ст. 7 постановления Окрика за № 218 сохраняет и впредь свою силу.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Завокрфинотделом
[підпис]
Касперович
Секретарь окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 36. Копія, машинопис, рукопис.
№ 118. ПРО КВАРТИРНУ ПЛАТУ У м. ХЕРСОНІ 1
№ 27
29 лютого 1924 р.
В отмену обязательного постановления Херсонского Окрика от 3/V–1923 г. за № 114 и от
24/ХI–1923 г. “О квартирной плате”, Херсонский Окрик ПОСТАНОВЛЯЕТ:
§ 1. С 1 марта 1924 г. вводится взимание квартирной платы в г. Херсоне за пользование
жилыми и иными помещениями, в настоящем обязательном постановлении указанными, как в
национализированных домах (независимо от того, находятся ли они в непосредственном
управлении Окркоммунотдела, закреплены ли они за организациями и учреждениями или сданы
в аренду), так и в денационализированных домах (возвращенных в собственность), согласно
настоящего постановления.
§ 2. Квартирную плату обязаны вносить все без исключения лица, учреждения, предприятия и
организации. Примечание: Учреждения (учебные и просветительные) вносят в возмещение
расходов по дому согласно п. 25 настоящего постановления.
§ 3. В квартирную плату включаются все расходы по дому, как-то: оплата расходов по
содержанию дворника и домоуправления, по вывозке мусора, уборке двора, освещению двора и
лестниц, по текущему ремонту, за исключением требуемого ст. 151 Гр[ажданского] Кодекса по
страхованию дома, по сбору со строения, по приобретению необходимых для содержания дома в
санитарном состоянии предметов и т. п. расходы по дому.
§ 4. Коммунальные услуги: водопровод, вывозка нечистот, освещение квартир, содержание
центрального отопления и пр. в квартирную плату не входят и оплачиваются особо.
§ 5. Никакие дополнительные, сверх установленных норм квартирной платы, сборы на
расходы по дому не могут иметь места. Примечание: В исключительных случаях экстренной
необходимости ремонта и отсутствия средств для него, допускаются добровольные взносы
лицами, персонально выразившими согласие на участие в расходах в определенном размере.
§ 6. Квартирная плата вносится домоуправлению (владельцу, арендатору, управдому,
коменданту, в домах, состоящих в непосредственном ведении Откомхоза – в кассу последнего и
т. д.) квартиронанимателем за всю квартиру, а последний в свою очередь взыскивает
квартирную плату с комнатонанимателей, причем размер квартирной платы, уплачиваемый
квартиронанимателем, определяется социальным состоянием жильцов квартиры и занимаемой
ими площадью, согласно пунктов сего постановления. Примечание: Невзнос, в указанном п. 10
срок кімнатонанимателями платы, дает квартиронанимателям или домоуправлению право
предъявления иска к неплательщикам о выселении.
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§ 7. Если комната или квартира, занята несколькими членами одной семьи, живущей одним
хозяйством, то квартирная плата определяется по ставке лица, относящегося к высшей по оплате
категории.
§ 8. Если одну комнату занимают несколько лиц, не состоящих членами одной семьи, то вся
площадь распределяется пропорционально количеству лиц, ее населяющих и оплачивается в
отдельности, в зависимости от его ставки.
§ 9. Плата за помещения вносится всеми съемщиками их не позже 15 числа оплачиваемого
месяца по курсу золотого рубля в день уплаты. Лицами же, перечисленными в § 14 настоящего
обязательного постановления, плата за помещения вносится не позже 15 числа м-ца следующего
за оплачиваемым, по курсу золотого рубля на 15-е число оплачиваемого месяца.
§ 10. За несвоевременный взнос (просрочку) квартирной платы (§ 9) домоуправление вправе
взимать пеню в размере 1 % в день со всех съемщиков помещений и в размере 2 % в день с лиц,
указанных в § 14 настоящего обязательного постановления. Независимо от взыскания пени,
домоуправление и квартиронаниматель вправе предъявить иск о выселении лица, не уплатившего
квартирной платы в течении месяца после напоминания, сделанного накануне срока платежа или
не уплатившего таковой в течении двух месяцев без напоминания. Примечание: Просрочка влечет
за собой взыскание квартирной платы и пени по курсу дня уплаты; для лиц не указанных в § 14
настоящего обязательного постановления уважительной причиной несвоевременного взноса
квартирной платы является не получение ими заработной платы к сроку, указанному для них
платежа квартплаты (см. § 9), а равно не получение к этому же сроку лицами, состоящими на
социальном обеспечении и стипендиатами, – причитающиеся пенсии или стипендии. В этих
случаях к означенным лицам не применяется взыскание пени и изменение курса рубля. Третий за
получением вышеуказанными лицами заработной платы день, считается последним сроком для
внесения квартирной платы со всеми вытекающими для нанимателя в этом случае последствиями,
о чем должны быть заинтересованными лицами представлены надлежащие бесспорные
доказательства либо отметки в расчетных книжках либо справки учреждений.
§ 11. Помещения в отношении применения к ним предельных размеров квартплаты
подразделяются, в зависимости от местонахождения домовладении и санитарно-технического
благоустройства их на категории:
а) в отношении местонахождения помещения устанавливается 2 района: первый район – центр
города, ограниченный следующими улицами: Кузнечная (обе стороны), Ст[аро]Колодезная ул.,
Балка, Богоугодная ул., ул. Говарда, Бериславская ул., Днепровская, Одесская площадь, ул. Петра
Великого и Соляной спуск до Кузнечной ул.; вся остальная территория города и пригороды
относятся к 2-му району; б) в отношении санитарно-технического благоустройства, помещения
подразделяются: на помещения первого и второго разрядов. Помещения І разряда высотой не
менее 4-х аршин, снабженные водопроводными сооружениями, уборной и с полом не ниже
уровня земли. Помещения, в котором отсутствует один из вышеуказанных признаков, относятся к
помещениям 2-го разряда. Примечание 1: За помещения, находящиеся во 2-м районе, квартирная
плата понижается на 10 % против квартирной платы в 1-м районе. 2: За помещения, которые по
санитарно-техническому благоустройству относятся ко 2-му разряду, предельная плата
понижается на 25 %. 3: Плата за помещения 1-го разряда в 1-м районе – именуется в настоящем
обязательном постановлении “предельной платой”.
§ 12. Норма жилищной площади, оплачиваемой по ординарному тарифу, устанавливается на
каждого члена семьи в 3 кв[адратные] с[ажени]; а) для больных, требующих по заключению
врачебного контроля изоляции, как-то: психических больных, страдающих активным
туберкулезом, сифилисом в заразительной стадии и т. п.; б) для ответственных советских,
политических, профессиональных работников, получающих ставку не ниже 13 разряда
17-ти разр[ядной] сетки, а также для состоящих на государственной и общественной службе
специалистов и преподавателей высших учебных заведений, коим, согласно удостоверениям
учреждений, в которых они служат (выдаваемых за подписью ответственного руководителя
учреждения), необходимо производить по характеру их деятельности работу на дому; в) для
членов коллегии защитников, а также для врачей, зарегистрированных в Окрздраве, для
научных работников, зарегистрированных в комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ) –
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устанавливается дополнительная площадь в 5 кв[адратных] с[ажень], оплачиваемая по
ординарному предельному тарифу.
§ 13. В полезную жилую площадь не входят кухни, коридоры, уборные, ванные и др. службы,
а равно проходные комнаты в квартирах, занимаемых несколькими семьями, если комнаты эти
ничем и никем не заняты.
§ 14. Домоуправление устанавливает квартирную плату, причем предельный размер
квартирной платы для нижеуказанных категорий определяется следующим:
а) рабочие, служащие, красноармейцы и милиционеры, комсостав и административнохозяйственный состав Красной Армии и милиции с месячным заработком до 20 золот[ых] руб. и
члены их семейств, находящиеся на их иждивении и не имеющие самостоятельных заработков,
льготные безработные, зарегистрированные на Бирже Труда, безработные, застрахованные в
Соцстрахе, инвалиды труда и войны, состоящие на социальном обеспечении, уплачивают за одну
кв. саж. полезной жилой площади I разряда в I-м районе 8 (восемь) золотых копеек; б) лица,
указанные в п. “а” с месячным заработком от 21 до 30 зол[отых] руб. уплачивают предельную
плату в размере 0,6 зол[отых] коп. от каждого зол[отого] руб. зарплаты за каждую кв[адратную]
с[ажень] полезной жилой площади; в) лица, указанные в п. “а” с месячным заработком от 31 до
50 зол[отых] руб. в м-ц, уплачивают предельную плату в размере 0,7 зол[отых] коп. от каждого
руб. зарплаты за каждую кв[адратную] с[ажень] полезной площади; в) лица, указанные в п. “а” с
месячным заработком от 51 до 70 зол[отых] руб. в м-ц уплачивают предельную плату в размере
0,8 зол[отых] коп. от каждого зол[отого] руб. зарплаты за кв[адратную] с[ажень] полезной жилой
площади; д) лица, указанные в п. “а” с месячным заработком от 71 до 100 зол[отых] руб. в м-ц
уплачивают предельную плату в размере 0,9 зол[отых] коп. от каждого зол[отого] руб. зарплаты за
каждую кв[адратную] с[ажень] с полезной жилой площади; е) лица, указанные в п. “а” с месячным
заработком свыше 100 и более зол[отых] руб. уплачивают предельную плату в размере 1 зол[отой]
коп. от каждого зол[отого] руб. зарплаты за каждый кв[адратный] с[ажень] полезной жилой
площади, но не свыше 1 р. 20 коп. зол[отом] за каждую саж[ень] полезной жилой площади.
Учащиеся государственных учебных заведений, освобожденные вовсе от платы или
получающие стипендии не более 20 зол[отых] руб. в м-ц, уплачивают предельную плату в размере
8 зол[отых] коп. за кв[адратную] с[ажень] полезной жилой площади; освобожденные на половину
от платы или получающие стипендию свыше 20 зол[отых] руб. и до 40 зол[отых] руб. уплачивают
предельную плату в размере 15 зол[отых] коп. за кв[адратную] с[ажень] полезной жилой площади.
Все же прочие учащиеся государсвтенных учебных заведений уплачивают предельную плату в
размере 25 коп. зол[отом] от кв[адратной] с[ажени] полезной жилой площади. Примечание 1:
Члены артелей безработных, организованных Отделом Труда и артелей инвалидов,
организованных Отделом Собеса, уплачивают квартирную плату в соответствии со своим
ежемесячным заработком, определенным по удостоверениям, ежемесячно выдаваемыми за
подписью ответственного лица (председателя) артели. Примечание 2: В заработную плату
включаются как денежная, так и натуральная оплата труда, причем в ставку заработной платы
обязательно подлежат включению сверхурочные, премиальные, нагрузка, а равно вознаграждение
по совместительству и проч. Примечание 3: Лица, указанные в настоящем § 14, желающие вносить
квартирную плату вперед (до 15 тек[ущего] м[еся]ца) платят по курсу дня фактической уплаты.
Примечание 4: В целях унификации исчисления квартирной платы для категорий,
предусмотренных в § 14 настоящего обязательного постановления, учреждения, выплачивающие
содержание сотрудникам по тов[арным] руб., должны в выдаваемых сотрудникам справках или
расчетных книжках указывать размер причитающегося сотрудникам за текущий м-ц зарплаты в
зол[отых] руб. путем перевода месячной суммы тов[арных] руб. на зол[отые] руб. по курсу тех и
других на 15 число того же месяца.
§ 15. Помещения библиотек и книгохранилищ, принадлежащие высококвалифицированным
деятелям науки, при предоставлении ими домоуправлениям удостоверения Отд[ела]
Всеукраинского комитета содействия ученым, с указанием в тех точного размера помещения
библиотеки, оплачивается на 50 % ниже соответствующего тарифа по которому они оплачивают
свои жилые помещения. При начислении излишков площади, размер площади помещения
библиотек из общей площади квартиры исключается и в расчет не принимается.
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§ 16. Лица, свободных профессий как-то: лица медперсонала, инженеры, журналисты,
литераторы, музыканты, артисты и проч., занятые на гос[ударственной] и общественных
службах не менее 6 час. в день и занимающиеся частной работой лишь дополнительно,
уплачивают квартплату по соответствующей их заработку категории служащих (§ 14) с
увеличением ставки квартплаты на 50 %.
§ 17. Члены коллегии защитников с месячным заработком, устанавливаемым ежемесячно по
выдаваемым Президиумом Коллегии удостоверениям до 125 зол[отых] руб. в м-ц уплачивают за
I кв[адратную] с[ажень] предельную плату в размере 1 р. 10 коп. зол[отом]. Примечание: Члены
коллегии защитников с месячным заработком свыше 125 зол[отых] руб., уплачивают
квартирную плату как лица свободных профессий, согласно п. 18.
§ 18. Лица свободных профессий, врачи, инженеры, журналисты, литераторы, музыканты,
артисты и проч. как занятые на гос[ударственной] или общественной службе менее 6 час[ов], так
и вовсе не состоящие на таковой а также члены коллегии защитников, указанные в прим[ечании]
к § 17, уплачивают в м-ц за I кв[адратную] с[ажень] полезной жилой площади предельную плату
в размере 1 р. 50 коп. зол[отом].
§ 19. Кустари, ремесленники-одиночки и члены трудовых артелей, зарегистрированных в
Райпродсоюзе, не эксплуатирующие наемного труда, уплачивают предельную плату за
кв[адратную] с[ажень] полезной жилой площади в размере 1 руб. 20 коп. зол[отом].
§ 20. Лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: торговцы, владельцы и арендаторы
промышленных заведений и предприятий, лица, занимающиеся комиссионерством, подрядами,
посредническими, биржевыми, кредитными и т. п. операциями, уплачивают квартирную плату
по соглашению с домоуправлением от 3 (трех), но не выше 10 (десяти) зол[отых] руб. в м-ц за
кв[адратную] с[ажень] полезной жилой площади. Примечание: Торговцы в разнос, выбирающие
патент I разряда, уплачивают квартплату по § 18.
§ 21. Лица, не подходящие ни под одну из вышеуказанных категорий, уплачивают квартплату
в размере, указанном в § 18.
§ 22. Лица, могущие быть отнесенные к нескольким разрядам, уплачивают квартплату по
наивысшему разряду.
§ 23. Доказательством получаемой заработной платы, исчисленной согласно § 14 и
примечания к нему, служат расчетные книжки или ежемесячно выдаваемые рабочим,
служащим, красноармейцам, милиционерам и учащимся справки о полученном ими содержании
или стипендии за оплачиваемый м-ц за подписью ответственного руководителя и печатью
подлежащих учреждений, предприятий или организаций. Примечание: За выдачу неправильных
справок и помещение неправильных сведений в расчетные книжки лица, подписавшие таковые
и лица, пользующиеся ими, несут ответственность в уголовном порядке.
§ 24. Излишек жилой площади, превышающий норму (3 кв[адратные] с[ажени] на чел[овека])
оплачивается против размера платы, установленной для соответствующей категории, в двойном
размере. Примечание: Если одно лицо или семья из категории плательщиков, указанных в § § 14,
16, 17, 18 и 19 настоящего постановления, занимают лишь одну комнату, то вся площадь этой
комнаты независимо от размера ее оплачивается по предельному ординарному тарифу
соответствующей категории. Если излишек жилой площади в общей сложности не превышает
1 кв[адратной] с[ажени] на каждого члена семьи, то такой излишек оплачивается по
предельному ординарному тарифу соответствующей категории.
§ 25. Учебно-воспитательные и культурно-просветительные учреждения Наркомпроса,
находящиеся в ведении Наробраза, освобождаются от квартирной платы, но оплачивают в
покрытие причитающихся домоуправлению расходов по дому 10 зол[отых] коп. с каждой
кв[адратной] с[ажени] всей занимаемой ими площади в месяц.
§ 26. Интернаты, учреждения для беспризорных детей, бесплатные питательные пункты,
устраиваемые государственными и общественными организациями, уплачивают за 1 кв[адратную]
с[ажень] всей занимаемой площади предельную плату в размере 10 коп. зол[отом] в м-ц;
б) государственные учреждения, находящиеся на госснабжении (госбюджете в местном бюджете)
и не переведенные на хозяйственный расчет, профессиональные и общественные организации, не
преследующие коммерческих целей, лечебные, учебные заведения и научные лаборатории (за
исключением учреждений Окроно (§ 25), уплачивают за 1 кв[адратную] с[ажень] занимаемой
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площади предельную плату в размере 50 зол[отых] коп. в м-ц; в) госучреждения и предприятия,
переведенные на хозрасчет и кооперативные организации уплачивают за 1 кв[адратную] с[ажень]
всей занимаемой площади предельную плату в размере 1 руб. 25 коп. зол[отом] в м-ц.
§ 27. а) съемщики торговых и промышленных помещений, состоящих в ведении Окроткомхоза,
сверх платы, вносимой сему последнему, уплачивают домоуправлению на расходы по дому 20 %
арендной суммы; б) театры и кино, занимающие части домовладений, уплачивают
домоуправлению на покрытие расходов по дому за 1 кв[адратную] с[ажень] всей занимаемой
площади предварительную плату в размере 50 зол[отых] коп. в м-ц; в) владельцы гостиниц,
общежитий и меблированных комнат на покрытие расходов по дому, в котором находятся эти
помещения, вносят домоуправлению сверх платы, вносимой Окрко, за 1 кв[адратную] с[ажень]
всей занимаемой площади предельную плату в размере 30 зол[отых] коп.
§ 28. Порядок оплаты жилой площади, установленный настоящим постановлением, не распространяется на съемщиков номеров в гостиницах, общежитиях и меблированных комнат, а также
на съемщиков помещений во вновь восстановленных и сооруженных домах Окроткомхозом.
§ 29. а) все национализированные промышленные предприятия, как действующие, так и
бездействующие, занимающие полностью территорию отдельных домовладений (усадеб), несут
самостоятельно все без исключения расходы по содержанию домостроений в благоустроенном
виде, выполняя все требования санитарного и технического надзора, оплачивают все налоги и
коммунальные услуги, но никакой арендной платы Окроткомхозу не вносят. Окроткомхозу
принадлежит лишь право контроля за надлежащим использованием строений означенных
предприятий; б) действующие нац[ионализированные] промышленные предприятия, находящиеся
в непосредственной эксплуатации Совнархоза или переданные госуд[арственным]
промышленным объединениям и учреждениям, находящиеся в жилых домах, уплачивают
домоуправлению на покрытие расходов по дому за 1 кв[адратную] с[ажень] всей занимаемой
площади предельную плату в размере 30 зол[отых] коп.; в) арендаторы (организации и частные
лица) нац[ионализированных] промышленных предприятий и владельцы частных промышленных
предприятий уплачивают домоуправлению за 1 кв[адратную] с[ажень] всей занимаемой площади
предельную плату в размере 75 коп. зол[отом]; г) гос[ударственные] промышленные предприятия,
находящиеся в состоянии консервации и помещающиеся в жилых домах, уплачивают
домоуправлению предельную плату в размере 15 зол[отых] коп.; д) все указанные правила
отностяся к фабр[ично]-заводским помещениям и не распространяются на торговые помещения
госпредприятий, объединений и организаций, подведомственных Совнархозу, в отношении
которых применяются общие правила об оплате торговых помещений.
§ 30. Съемщики жилых помещений, в отношении оплаты которых нет специальных указаний
в настоящем обязательном постановлении, оплачивают нанимаемые помещения по свободному
соглашению с домоуправлением.
§ 31. Взимание какой бы то ни было повышенной, по сравнению с установленными в
настоящем постановлении максимальными нормами квартплаты, не допускается. Нарушение
сего карается по ст. 135 Уголовного Кодекса.
§ 32. Жалобы на неправильное исчисление квартплаты или расходы по дому, а также споры о
порядке пользования общими помещениями и службами квартиры и дома разрешаются
конфликтной комиссией при ОкрК/о, дела же о взыскании квартплаты и выселении подлежат
разрешению Нарсуда в установленном порядке.
§ 33. Всем домоуправлениям и домовладельцам вменяется в обязанность вести строгий учет
всех доходов и расходов на дом со всеми оправдательными документами. Приходо-расходные
книги и документы подлежат предъявлению для обозрения уполномоченным на то
Окроткомхозом лицам.
§ 34. Лица, учреждения, организации и т. п., не уплатившие следуемой с них квартплаты по их
вине до издания настоящего обязательного постановления, подпадают под действие последнего.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Завокроткомхозом
[підпис]
Нуженко
Секретарь Окрисполкома
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 38-47. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 119. ПРО НАДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ДЛЯ РЕНТНОГО ОБКЛАДАННЯ 1
№ 28
06 березня 1924 р.
На основании декрета ЦИКа СССР от 12 ноября 1923 года о рентном обложении земель
городских и представленных транспорту, постановления СНК УССР от 21 января [19]24 года и
обязательному постановлению Одесского Губфинотдела от 15 февраля с/г за № 49, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Обязать все государственные, профессиональные, кооперативные и частные учреждения и
организации, а также частных лиц во владении и пользовании которых находятся застроенные и
незастроенные участки в городах и городских поселениях: Херсоне, Бериславе, Каховке и
Скадовске, Алешках и представить подлежащим участковым финансовым инспекторам
декларации (заявления) по установленной форме о составе и назначении строения и земельных
участков, находящихся в их пользовании.
2) Декларации составляются на каждое отдельное дворовое место (усадьбу, участок) со всеми
находящимися на нем строениями, кому бы то не принадлежало и в чьем бы пользовании не
находилось.
3) Бланки деклараций рассылаются по домовладениям фининспекторами через милицию и
агентов Финотдела и по заполнении подаются участковому Фининспектору в районе которого
находится данное домовладение или участок земли. Указанные в декларации сведения в части,
касающейся земельной площади должны быть основаны на документальных данных.
Учреждения, организации и лица, не получившие бланков деклараций в г. Херсоне до 12-го
марта, а в остальных поселениях, указанных в п. 1 сего постановления до 18-го марта
обращаются за получением бланков в канцелярии соответствующих финрайонов.
4) Указанные выше декларации должны быть поданы соответствующим финансовым
инспекторам не позже 15 марта [19]24 года и 20-го марта по остальным городам и населениям,
указанным в п. 1-м сего постановления.
Неполучение или несвоевременное получение бланков деклараций не освобождает от
обязанности подачи в срок и от ответственности за исполнение настоящего постановления.
5) За несвоевременную подачу деклараций или неподачу их вовсе, виновные, в том числе
частные лица подвергаются штрафу не свыше 300 рублей золотом, а должностные лица
дисциплинарному взысканию.
6) Граждане, сообщившие в декларации или в дополнительных к ней документах заведомо
ложные сведения в целях уменьшения причитающегося с находящихся в их владении земельных
участков рентного обложения, подлежат уголовной ответственности.
Завокрфинотделом
Касперовский
Зам. Предокрисполкома Мольтов
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-710, оп. 5, спр. 34, арк. 111. Оригінал, типограф. друк.
№ 120. ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ
07 березня 1924 р.
№ 29
На основі Декрету ВУЦВКу від 30/VIII 1922 р., Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Обов’язати адміністрацію й орендарів державних промислових підприємств та складів, а
також приватних власників їх: а) на протязі 7 днів виділити особу, відаючу справою охорони від
пожежі й наблюдаючу за пожежною безпечністю підприємства та складу, про прізвище котрої
сповістити Центральну Пожежкоманду. б) організувати пожежні дружини або команди,
навчання та інструктування яких провадять особи, зазначені в п. а. в) придбати в місячний
термін противопожежні засоби і встановити сигналізацію на випадок пожежі по вказівкам
Начальника Пожежної команди.
2. Особи, винні в невиконанні цієї постанови, підлягають відповідальності по 217 артикулу
Карного Кодексу. Начальникові Пожкоманди прослідувати за виконанням вказаних вище правил.
Зам. Голови Окрвику
(Мольтов)
Зав. Комгоспом
(Руденко)
Секретар Окрвику
(Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 49. Копія, машинопис.
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№ 121. ПРО ПОДАТОК З ПРИМІСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ,
ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСІВНОЇ ПЛОЩІ
№ 32
16 березня 1924 р.
На основании постановления ЦИК и СНК от 7 декабря [19]23 г. и обязательного
постановления Одесского Губисполкома от 8 марта с/г за № 67, в развитие примечания 2 ст. 1
декрета ВУЦИКа и СНК УССР от 19 мая [19]23 г. о едином сельхозналоге, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 1923–1924 г. на нижеуказанных основаниях налог с пригородных хозяйств
не имеющих посевов, не имеющих продуктивный или рабочий скот.
2. Обложению подлежит рабочий скот (лошади, мулы, волы в возрасте 3 лет и старше,
верблюдов от 4 лет и старше) в рабочем возрасте и крупный рогатый скот старше 2 лет.
Примечание 1: Возраст подлежащего обложению скота определяется на 1-е декабря 1923 г.
2: Освобождаются от налога: а) быки-производители, обслуживающие общественное стадо
числом не менее 15 коров, б) племенной скот, занесенный в государственные книги,
в) производители, одобренные в установленном порядке до 1 декабря 1923 года.
3: Освобождение скота, указанного в примечании 2 к § 2 настоящего постановления
производится при наличии соответствующих удостоверений, подлежащих земорганов.
3. Обложение распространяется на пригородные сельские местности, находящиеся за чертой
города не более 5 верст.
4. За единицу учета принять 1 голову крупного рогатого скота (корову), к которой
приравниваются одна лошадь, один верблюд, один мул и два вола.
5. Налог взимается исключительно в денежной форме.
6. Ставка налога с головы скота – 2 червонных рубля.
7. По ставке в 2 червонных рубля облагаются хозяйства, имеющие не более 2-х голов скота.
Для хозяйств, имеющих 3 головы облагаемого скота – ставка повышается на 20 процентов, для
имеющих 4 головы – на 40 проц., для имеющих 5 голов – на 60 проц., для имеющих 6 голов – на
80 проц. и для имеющих 7 или более голов – 100 процентов.
8. Составление списков должно быть закончено на местах 25 марта.
9. Налог вносится в 2 срока: 50 процентов – 1 апреля и 50 процентов – 1 мая.
Предокрисполкома
Радин
Завокрфинотделом
[підпис]
Касперовский
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 55. Копія, машинопис, рукопис.
№ 122. ПРО ОГЛЯД ЖЕРЕБЦІВ У м. ХЕРСОНІ 1
№ 33
18 березня 1924 р.
На основании Обязательного Постановления Губисполкома от 24 февраля 1924 года за № 60,
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести в г. Херсоне и его окрестностях (Забалка, Сухарное, Военный и Северный
Форштадты) осмотр всех жеребцов в возрасте от 3-х лет и старше.
2. Обязать государственные, кооперативные, общественные учреждения и предприятия, а
также частных лиц, имеющих жеребцов указанного возраста, доставить их 20 и 21 марта 1924 г.
к 10 часам утра к зданию Херсонского Окружного Земельного Управления (угол Ришельевской
и Соборной улиц быв[шая] Европейская гостиница) для осмотра Окружной Зоотехнической
Комиссией Херсонского Окрземуправления.
3. Государственные, кооперативные, общественные учреждения и предприятия, а также и
частные лица, уклонившиеся от привода животных, будут привлечены к судебной
ответственности, а жеребцы будут подвергнуты доставлению для осмотра в ОЗУ в
принудительном порядке – мерами милиции.
Предокрисполкома
И. Радин
Зав ОЗУ
Березовский
Секретарь Окрисполкома
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 57. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 123. ПРО ЗАБОРОНУ ПРОДАЖУ ДРІЖДЖІВ
№ 34
22 березня 1924 р.
На основании постановления ЦИКа и СНК от 11 января 1923 г. Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Выпуск и продажу жидких дрожжей, приготовляемых вне пивоваренных заводов,
воспрещен.
2) Производство жидких дрожжей и выпечка на них по местным пекарням хлеба, воспрещается.
3) Местным пекарням предлагается озаботиться о переходе в недельный срок на сухих
дрожжах (прессованных).
4) Лица, виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления будут
привлечены к законной ответственности.
5) Агентам Косналога принять энергичные меры в борьбе с незаконной продажей жидких
дрожжей, вырабатываемых вне пивоваренных заводов.
Предокрисполкома
Радин
Завокрфинотделом
Касперовский
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 59. Копія, машинопис.
№ 124. ПРО ТРУДОВУ ГУЖОВУ ПОВИННІСТЬ
ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ СТИХІЙНИХ ЛИХ 1
№ 35
23 березня 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 30-го мая 1923 г. “О порядке проведения
трудгужповинности по ликвидации стихийных бедствий”, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. В целях охраны железнодорожного полотна, путевых сооружений, железнодорожных
мостов, а также всех дорожных сооружений и мостов на территории Херсонского округа, в чьем
бы ведении таковые не состояли, в частности мостов: через р. Ингулец у с. Дарьевки, в
гор. Бериславе, у с. Снигиревки, на балке Тарнаватой, на балке Токаревской, через р. Тягинку, у
д. Черная Долина, через р. Ингулец у с. Давидов-Брод, через р. Ингулец у с. Архангельском и др.
от размыва и разрушения при ледоходе, проходе весенних вод и возможном наводнении, для
восстановления таковых в случае размыва и разрушения, а также для локализации могущего
быть наводнения, спасения находящихся в районе наводнения людей, их имущества, зданий и
т. д. от затопления и гибели привлечь в порядке трудовой и гужевой повинности к работам все
незанятое работой население города Херсона и Округа мужчины от 18-ти до 45-ти лет и
женщины от 18-ти до 40-ка лет. Примечание 1-е. От привлечения к трудгужповинности
освобождаются: а) лица, вследствие болезни или увечья временно утратившие
трудоспособность, на срок, необходимый для ее восстановления, б) беременные женщины на
период времени на 8 недель до родов, роженицы в течении 8 недель после родов; в) женщины,
кормящие грудью, г) инвалиды труда и войны, д) женщины, имеющие детей до 8-ми летнего
возраста при отсутствии лица, ухаживающего за ними. Примечание 2-е. Предельный радиус
привлечения для рабсилы составляет 10 верст от места жительства, привлекаемого к повинности
до места работы, для гужсилы и рабсилы, выполняющей гужповинность – 20 верст.
2. Обязать всех владельцев шаланд, лодок, яликов и проч. привести их в исправное состояние
и по первому требованию властей предоставлять таковые вместе с веслами и другими
необходимыми приспособлениями для борьбы с бедствием.
3. Требования снеготроек или начальников службы пути, Окружной чрезвычайной комиссии по
борьбе с наводнением, заведующего переправами доротдела Укрумта и заведывающих мостами – на
раб. и гужсилу направлять в городе: на Биржу Труда, в Районах – в Райисполкомы и Сельсоветы.
4. Обязать Биржу Труда, Райисполкомы и Сельсоветы немедленно по получении требований,
указанных в п. 3-м привлечь к повинности рабсилу, гужсилу с гужтранспортом и доставить их к
месту, указанному в требовании.
5. Предложить администрации железных дорог и местным органам Укрумта Начальнику
15-го доручастка и зав. мостами, Окроткомхозу, Райикам и Сельсоветам принять меры в
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обеспечении правильного прохода льда под железнодорожными, шоссейными и др. мостами, для
чего заблаговременно сколоть лет возле мостов, назначить постоянные артели на мостах для
пропуска льда и немедленного устранения заторов льда и т. д. для охраны таковых от разрушений.
6. Оплату рабочим производить по следующей расценке: рабсила оплачивается от 60 до
75 коп. зол., одноконная подвода с человеком 1 р. 80 к., пароконная с человеком 2 р. 40 коп.
7. Лица, уклонившиеся от выполнения трудгужповинности и не явившиеся на работу
подлежат судебной ответственности по 78-80 и 126 ст. Уг[оловного] Код[екса], должностные же
лица, виновные в халатном отношении к исполнению своих обязанностей, не исполнение
требований на раб. гужсилу и в бесхозяйственном использовании таковой подлежат судебной
ответственности по 107, 108 и 127 ст. Уг[оловного] Код[екса].
Предокрисполкома (Радин)
Секретарь Окрика (Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 61-61зв. Копія, машинопис.
№ 125. ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАВКИ МІСЦЕВОГО ПОДАТКУ
З АКТІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ТА ПРАВА ЗАБУДОВИ
№ 36
30 березня 1924 р.
На підставі обов’язкової постанови Одеського Губвиконкому Ч-72 і в зміну ст. 4-ї розділу І.
Літ. А постанови Херсонського Окрвиконкому від 19 жовтня 1923 р. Ч-218, Херсонський
Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
Податок з актів про відчуження будівель і права забудування установити в розмірі двох
відсотків (2 %) продажної або оціночної вартості майна в належності від того, яка з них вища.
Голова Окрвиконкому
Радін
Завокрфінвідділом Касперовський
Секретар
Єрмаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 62. Копія, машинопис.
№ 126. ПРО ЗБИРАННЯ ПРИБУТКОВО-МАЙНОВОГО ПОДАТКУ
27 березня 1924 р.
№ 37
На основании положения о государственном подоходно-поимущественном налоге,
утвержденного 12 ноября 1923 г. ЦИКом и СНК СССР и Инструкции о порядке взимания его,
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях учета плательщиков подоходно-поимущественного налога на 2-е полугодие 1923–
[19]24 бюджетного года, обязать: А. Домоуправления, комендатуры, домовладельцев,
уполномоченных домовладений УГНИ и находящихся в ведении других организаций,
владельцев меблированных комнат и гостиниц в гор. Херсоне 8 апреля, а в городских
поселениях: Алешках, Бериславе, Каховке и Скадовске, а также и в сельских местностях через
Райисполкомы не позже 15 апреля представить подлежащим городским и окружным
фининспекторам записки (по г. Херсону, Алешкам, Бериславу, Каховке и Скадовске по форме
№ 1 и по сельским местностям по форме № 1-а) как достигших 18-ти летнего возраста, так и не
достигших, но имеющих самостоятельные источники доходов постоянно проживающих (хотя
бы находящихся в момент составления списков во временной отлучке) в данном доме на
20 марта с/г., а также находящихся в доме правлений, контор и агентов во всяких обществ и
товариществ. Примечание: О лицах переселившихся после составления списков в другой город
или село или выбывших в участок другого фининспектора, домоуправления или владельцев
домов, а также сельсовет обязаны доставлять в 3-х дневный срок с момента их выезда
дополнительные сведения о новом месте пребывания последних.
2. Обязать всех, проживавших в доме граждан, при составлении означенных списков, предъявлять
домоуправлениям и замещающим их лицам документы (патенты) расчетные книжки, удостоверения
профсоюзов, удостоверения со службы и т. п. (удостоверяющие наличие у плательщика того или
иного источника дохода, или же принадлежность его к группе лиц, освобожденных от налога).
3. Обязать администрацию государственных и приравненных к ним учебных заведений,
органы милиции, военные учреждения, собес, соцстрах, биржу труда, домоуправления, а равно
администрацию госучреждений, госпредприятий и частных хозяйств и предприятий, – выдавать
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обращающимся к ним гражданам для предоставления в домоуправления соответствующие
удостоверения, причем в удостоверениях, выдаваемых рабочим и служащих частных
предприятий или хозяйств, требуется указание адреса предприятий или хозяйств и размера
заработной платы в отдельности в феврале-марте месяцах в червонном исчислении.
4. Обязать занесенных в список формы № 1 граждан собственноручной подписью в графе
30 списка подтвердить правильность занесенных с них в списки сведений. Примечание: В случае
неграмотности, за неграмотного должны расписаться в присутствии представителя
домоуправления, кто либо из членов семьи или соседей. Отсутствие (без уважительных причин)
подписи лица, внесенного в список, должно рассматриваться как уклоненное его от дачи
правильных сведений о своем занятии или источнике дохода и лишает его права на обжалование
начисленного с него оклада налога.
5. Обязать, образованным в домах налоговым тройкам, содействовать домоуправлениям к
всестороннему выявлению всех, подлежащих занесению в списки формы № 1 правлений, контор
и агентств всяких обществ и товариществ и проживающих в доме граждан.
6. Обязать Райисполкомы и Сельсоветы принять все меры к всестороннему выявлению всех
подлежащих занесению в списки формы № 1-а, а также правлений, контор и агентств всяких
обществ и товариществ.
7. Обязать домоуправления, уполномоченных домов, домовладельцев и членов домовых
налоговых троек в городах и предрайисполкомов, и райфинагентов в сельских местностях
заверить своей подписью предоставленные инспектору сведения.
8. Обязать управления домов, занятых государственными и общественными учреждениями, к
которых на 20 марта с/г. никто не проживал к 8 апреля, а в округе к 15 апреля, сообщить
подлежащему фининспектору об отсутствии в домовладении лиц, подлежащих налогу.
9. Обязать управления домами, населенными исключительно гражданами, подлежащими
освобождении от налога (общежития, учащихся, красноармейские казармы т. п.) взамен
именного списка представить к 8 апреля, а в округе – к 15 апреля, подлежащему фининспектору
справку с указанием, кем именно занято домовладение.
10. За неподачу списков формы № 1 в городах, а формы № 1-а в сельских местностях
несвоевременное их составление и за помещение неверных и неполных в них сведений,
домовладельцы, домоуправления и заменяющие их лица, подлежат штрафу в размере до
200 золотых рублей налагаемому – Окрфинотделом, а представители Райисполкомы и
должностные лица правительственных учреждений – дисциплинарной и уголовной
ответственности по соответствующим статьям Уголовного Кодекса.
ЗамПредокрисполкома
Мольтов
Завокрфинотделом
[підпис]
Касперовский
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1. спр. 75, арк. 64зв.-65. Копія, машинопис, рукопис.
№ 127. ПРО ВЕДЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ КНИГ 1
02 квітня 1924 р.
№ 40
На основании Постановления СНК СССР от 18 сентября 1923 г., постановления СТО СССР от
28 декабря [19]23 г. и обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 76 об
обязательном ведении торговых книг торговыми и промышленными предприятиями и
инструкции о порядке регистрации этих книг, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать торговые предприятия V разряда и промышленные, не ниже VI разряда,
предоставить книги: “главную” и “расчетную” для регистрации по г. Херсону в
Экономсовещание (помещение Окрисполкома) в месячный срок со дня опубликования
настоящего постановления. Виновные в неисполнении настоящего постановления подлежат
ответственности в административном порядке: штрафу до 300 р. зол. или арест до 3-х мес.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Завокрфинотделом
Касперовский
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 70. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 128. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ПЕРЕБІЖЧИКІВ 1
№ 41
08 квітня 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 44 1924 года и
взамен своего обязательного постановления № 52 1923 года, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать всех иностранно-подданных и перебежчиков, прибывающих на постоянное
жительство в гор. Херсон и его округ, – зарегистрироваться в Инстоле Херсонского
Административного Отдела не позже 48 ч. после прибытия в гор. Херсон и не позже двух недель
после прибытия в округ, представив при регистрации свои документы. Примечание:
Иностранно-подданными считаются: 1) иностранцы, имеющие годовой документ Губотдела
Управления (Админотдела) с припечатанными иностранными документами; 2) лица, имеющие
иностранный паспорт с визой на обратный выезд или с визой на въезд Полпреда СССР.
2) Всем иностранно-подданным и перебежчикам, прибывшим на постоянное жительство в
гор. Херсон или его округ до опубликования настоящего постановления, не
зарегистрировавшимся еще в Инстоле, – зарегистрироваться: жительствующим в гор. Херсоне в
48-ми часовой срок и жительствующим в округе – в двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего обязательного постановления, представив при регистрации свои документы.
3) Иностранно-подданные и перебежчики, у которых паспортные листы просрочены, а равно
лицам, у которых тымчасови посвидчення просрочены, в недельный срок со дня опубликования
настоящего обязательного постановления, – подать в Инстол заявления о продлении срока этих
документов или об обмене их на новые.
4) Иностранно-подданным и перебежчикам, прибывающим на временное жительство в
гор. Херсон – документы свои регистрировать в Инстоле Админотдела, а прибывшим
непосредственно в округ – документы регистрировать у Начраймилиции. Примечание: Лицами,
пребывающие на временное жительство, считаются иностранцы, имеющие на национальных
документах визу о сроке обратного выезда.
5) Воспретить прописку по адресному столу иностранно-подданных по документам, не
зарегистрированным в Админотделе.
6) Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, подвергать в
админпорядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3-х месяцев.
7) Наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления воздожить на Милицию,
Райисполкомы и Сельсоветы.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 72. Копія, машинопис, рукопис.
№ 129. ПРО ЗАБОРОНУ ЗАБОЮ ПЛЕМІННОЇ ХУДОБИ 1
№ 46
18 квітня 1924 р.
Для
наиболее
целесообразного
и
полного
использования
производителей
сельскохозяйственных животных, пригодных для целей размножения, в случный сезон
1924 года на основании постановления Укрэкономсовещания от 8 марта 1924 г., Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить на территории г. Херсона и Херсонского округа убой и кастрацию бугаев,
хряков и баранов случного возраста, годных к случке, без разрешения районной зоотехнической
комиссии в районах и окружной зоотехнической комиссии – в городе. Примечание: Владельцы
вышеуказанных производителей, взятых на учет зоотехнической комиссией, желающие
произвести убой или кастрацию производителей, обязаны получить соответствующее
разрешение в надлежащей зоотехнической комиссии.
2. Обязать владельцев жеребцов, бугаев, хряков и баранов, в случае продажи принадлежащих
им производителей другому лицу – в недельный срок сообщить зоотехнической комиссии
точный адрес, имя, отчество и фамилию купившего производителя.
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3. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в административном порядке и штрафу до 300 руб. золотом или лишению
свободы до 3-х месяцев.
Зав. Предокрисполкома
Мольтов
Зав. Окрзу
Сакович
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 77. Копія, машинопис.
№ 130. ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
№ 47
20 квітня 1924 р.
На основании Декрета ВУЦИКа от 30/VII [19]22 г. Херсонский ОКРИК ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Воспретить свалку мусора, золы и вообще различного рода твердых отбросов вне мест,
отведенных специально для этой цели.
2) Свалку сухого мусора производить только в балке, проходящей между упраздненной
крепостью и Военным Форштадтом.
3) Экскременты и всякого рода жидкие нечистоты вывозить на специально отведенные для
этой цели участки за городом в район коммунальных боен.
4) Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат привлечению к
уголовной ответственности по 213 ст. У[головного] Код[екса].
5) Санитарному надзору Окрздравотдела, наружному надзору Окркомхоза и Гормилиции
предлагается иметь неослабленное наблюдение за точным выполнением этого обязательного
постановления.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Завокркомкхозом
Нудненко
Секретарь Окрика
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 79. Копія, машинопис, рукопис.
№ 131. ПРО ОХОРОНУ ДЕРЕВ У м. ХЕРСОНІ
№ 48
20 квітня 1924 р.
З метою охорони дерев у м. Херсоні, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити всім без винятку нівечення деревових та інш. насаджень міста, у чому б це
нівечення не виявлялось, а зокрема заборонити вживання дерев як підпорних приладь задля
зміцнення стовпів телеграфної, телефонної та електричної сіток, а також як стовпів для
прив’язування коней, рогатої худоби й т. ін.
2. Винуваті в нарушені цієї обов’язкової постанови будуть покарані в адміністративному
порядкові штрафом в розмірі до 300 крб. золотом або позбавленням волі до трьох місяців.
3. На міськміліцію покладається обов’язок пильно стежити за точним виконанням цієї
обов’язкової постанови.
Заст. Голови Окрвиконкому
Мольтов
Нудненко
Заввідкомгоспом
Секретар Окрвиконкому
Єрмаків
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 80. Копія, машинопис, рукопис.
№ 132. ПРО НУМЕРАЦІЮ БУДНИКІВ У м. ХЕРСОНІ
№ 49
20 квітня 1924 р.
З ціллю поновлення втраченої нумерації будинків м. Херсону та створення елементарних
умов для орієнтування, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всіх юридичних та фізичних осіб, в розпорядженні котрих знаходяться окремі
будинки м. Херсона (У.Д.Н.М. Відкомгоспу, орендарів, організації, установи, власників
денаціоналізованих будинків і інш.) на протязі 2-х тижневого терміну з дня оголошення цієї
обов’язкової постанови виготувати за власні кошти й вивісити на видноті на фасадах будинків
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коло воріт таблички розміром 6х6 верш[ків] на котрих на чорному тлі білими фарбами написати
№ № будинків, зазначити прізвище домовласників, назву організацій та установ, що закріпили за
собою будинки або взяли їх в оренду у Відкомгоспу.
Для останніх таблички повинні мати такий вигляд:
Буд. №….
У.Д.Н.М. Херсонського Окркомгоспа
Орендарь .………………………………….…………...

2. Всіх, що не виконають цієї обов’язкової постанови, буде покарано в адміністративному
порядку штрафом до 300 карб. золотом або позбавлення волі до 3-х місяців.
3. Міськміліції надається в обов’язок простежити за виконанням цієї обов’язкової постанови.
Зам. Голови Окрвику
Мольтов
Заввідкомгоспом
Нудненко
Секретар Окрвику
Єрмаків
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 84. Копія, машинопис, рукопис.
№ 133. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОНІВ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ м. ХЕРСОНА
З МЕТОЮ ШВИДКОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ 1
31 травня 1924 р.
№ 54
На підставі постанови Одеського Губвиконкома за ч. 118, з метою попередження та швидкої
ліквідації пожеж, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Обов’язати адміністрацію всіх театрів, кіно, гостиниць, ресторанів і інших закритих
помешкань у м. Херсоні, що служать місцями публічних зібрань і великого скупчення публіки,
негайно встановити телефони у помешканнях, що знаходяться у їх віданні.
2. Винуваті в не виконанні цієї обов’язкової постанови підлягають відповідальності по
арт. 2171 Карного Кодексу.
3. Догляд за виконанням цієї постанови накладається на Окрміліцію.
Зам. Голови Окрвиконкому
[підпис]
Зав. Телеф.
[підпис]
Секретар Окрвику
[підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 14, арк. 556. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 134. ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЙ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ 1923 р.
№ 55
04 червня 1924 р.
На основании ст. 3 Постановления ВУЦИКа от 30/VIII 1922 г. об издании обязательных
постановлений, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Продлить действие нижеследующих обязательных постановлений, сохранив прежнюю
редакцию.
1) № 9 от 15 января 1923 г. о торговле вином.
2) № 19 от 24 января 1923 г. о часах закупки продуктов торговцами у крестьян с возов.
3) № 23 от 8-го февраля 1923 г. о порядке хранения дом[овых] книг.
4) № 35 от 10-го февраля 1923 г. о санитарных условиях торговли.
5) № 51 от 6-го марта 1923 г. о дворника*.
6) № 101 от 23-го апреля об убое скота.
7) № 110 от 28-го апреля о торговле в заведениях для неазартных игр.
8) № 119 от 12-мая – о порядке движения по улицам.
9) № 120 от 12-го мая – о борьбе с пьянством.
10) № 127 от 22-го мая – о поведении на улицах .
Предокрисполкома
(печатка)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь
(Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 94. Копія, машинопис, рукопис.


Цей пункт викреслений чорнилом.
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№ 135. ПРО ПРАВИЛА ВИВІШУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ 1
№ 56
04 червня 1924 р.
В целях установления одного типа флагов, выставляемых в дня пролетарских праздников,
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Всем собственникам денационализированных домов, арендаторов национализированных и
денационализированных домов, домоуправлениям национализированных домов, а также
учреждениям и предприятиям, занимающим отдельные здания, – озаботиться приобретением
флагов, не менее одного на каждое домовладение, предприятие и учреждение следующего
образца: полотнище красного (алого) цвета, размера 1 аршин на два с половиной, в левом углу
которого, у древка, помещены золотые буквы УСРР.
2) Учреждениям и лицам, указанным в п. 1, вменить в обязанность выставлять указанные
флаги у ворот и дверей вверенных им зданий в дни пролетарских праздников.
3) Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат в
административном порядке штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
Предокрисполкома
(печатка)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь
(Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 95. Копія, машинопис, рукопис.
№ 136. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КООПЕРАТИВНИХ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ
ТОВАРИСТВ, ТРУДОВИХ АРТІЛЕЙ ТА ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНИХ ТОВАРИСТВ
№ 57
11 червня 1924 р.
Согласно обязательного постановления Одесского Губисполкома по Губкооперкому за № 117,
в целях учета действительно существующих кооперативных кустарно-промысловых
товариществ, трудовых артелей и ссудо-сберегательных товариществ, Окрисполком
предписывает всем кустарно-промысловым т[оварищест]вам, трудовым артелям и ссудосберегательным т[оварищест]вам Херсонского Округа, зарегистрированным в Одесском
Губкооперкоме, представить сведения по следующей форме:
1) Название т[оварищст]ва или артели………………………………………………………………..
2) № № и дата регистрации в Губкооперкоме………………………………………………………..
3) адрес……………………………………. 4) род производства или работы……………………….
5) число членов………… 6) состав правления или староста с указанием имеют ли они
избирательное право по Конституции УССР…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
7) примечание…………………………………………………………………………………………..
8) подпись правления или старосты………………………………
Сведения эти в двух экземплярах должны быть представлены вышепоименованным
кооперативными организациями по Херсонскому Округу Херсонскому Окрпромкредсоюзу, как
входящих в союз, так и не входящих в союз, в двухнедельный срок для кооперативных
организаций, находящихся в Херсоне и месячный срок для кооперативных организаций
остальных мест округа.
Херсонский Окрпромкредсоюз обязан не позже 15 июля с/г представить в Одесский
Губкооперком вторые экземпляры, полученных им от кооперативных организаций сведений,
указав в графе “Примечание” входит ли кооперативная организация в Окрпромкредсоюз и была
ли она обследована Окрпромсоюзом в 1923–[19]24 г.
Кустарно-промысловые товарищества, трудовые артели и ссудо-сберегательные
т[оварищест]ва Херсонского округа, не предоставившие сведений согласно настоящего
постановления, будут рассматриваться как прекратившие существование без уведомления
Губкооперкома с соблюдением правил ликвидации кооперорганизаций и правление таковых
будут привлечены к уголовной ответственности на основании 225 ст. Уг[оловного] Код[екса].
Предокрисполкома
Предправления Окрпромкредсоюз
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 96. Копія, машинопис.
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№ 137. ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
ТА ХУДОБИ НА СКАЗ 1
№ 58
09 червня 1924 р.
В виду усиленного распространения в г. Херсоне бешенства животных, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать всех владельцев собак держать таковых во дворах, не выпуская их на улицу без
присмотра. Примечание: Все собаки, обнаруженные на улицах, будут считаться бродячими и
забираться собаколовами Окркомхоза для уничтожения на гор[одском] скотомогильнике.
В течении двух дней владельцам собак предоставляется право выкупа их по таксе,
установленной Комхозом.
2) Обязать владельцев животных: лошадей, свиней, коров, коз, овец, кошек, собак и т. д. в
случаях укушения их бешенными животными или обнаружения у них ненормальностей
состояния здоровья и поведения немедленно сообщать об этом городскому ветнадзору при
Херсонском Окроткомхозе.
3) Животные, заболевшие по заключению ветеринарного надзора бешенством, подлежат
обязательному и немедленному убою на городском скотомогильнике.
4) Собаки и кошки, укушенные бешенными животными или же обнаруживающие признаки,
дающие основание опасаться развивающегося у них бешенства, подлежат обязательному убою
либо немедленной отсылке в г. Одессу для лечения на Бактериологической станции.
5) Все прочие домашние животные, за исключением собак и кошек, покусанные или
подозреваемые в укушении их бешенным животным, поступают под наблюдение ветеринарного
надзора: лошади до 3-х м[еся]цев, крупный рогатый скот до 4-х м[еся]цев, овцы, козы и свиньи
до 2-х м[еся]цев и без разрешения ветеринарного надзора Коммунального Отдела животные эти
не могут быть в течении указанных сроков продаваемы и уводимы в другие пункты, а равно и
убиваемы на мясо.
6) Все продукты убоя на мясо подозрительных животных, если владелец не имеет на то
соответствующего разрешения, подлежат обязательному уничтожению.
7) Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в административном порядке и штрафу до 300 руб. золотом или лишению
свободы до трех месяцев.
8) Гормилиции вменяется в строгую обязанность оказывать самое действительное содействие
собаколовам и ветеринарному надзору Коммунального Отдела при выполнении ими работ по
ликвидации бешенных животных.
Предокрика
Зав. Окр к/о
[підпис]
Секретар Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 86. Копія, машинопис, рукопис.
№ 138. ПРО ОБОВЯЗКОВУ ПЕРЕДПЛАТУ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ
“ВІДОМОСТІ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ПРАЦІ СРСР”
№ 60
12 червня 1924 р.
На основании постановления Совета Народных Комиссаров УССР от 26-го сентября 1922 г. и
постановления Одесского Губисполкома за № 122 от 4-го мая 1924 г. Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Все государственные, общественные, кооперативные и частные учреждения, предприятия и
хозяйства с числом наемных рабочих и служащих не менее 10-ти обязаны иметь в своих
управлениях и конторах, а за отсутствием таковых, в местах расчета с рабочими, “Известия
Народного Комиссариата Труда СССР”.
2. Всеобщие
санитарно-технические
обязательные
постановления,
специальные
постановления по профессиональным объединениям и технике безопасности, касающиеся
отдельных производств, а также постановления о порядке приема и увольнения рабочих и
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служащих и о порядке разбора конфликтов на почве применения наемного труда, должны быть
вывешены на месте работы в предприятиях и отдельных мастерских, числом не менее 10-ти.
Эта обязанность распространяется на все предприятия и учреждения, независимо от
подчиненности их руководящему и административному органу.
3. Подписку направлять в Херсонскую Окружную Контору Издательства НКЮ и ВУЦИКа
(Здание судебных установлений) или через уполномоченных лиц, снабженных
соответствующими удостоверениями.
4. Контроль за выполнением настоящего обязательного постановления возлагается на
инспектора труда.
5. Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, привлекаются к уголовной
ответственности по 132 ст. Уголовного Кодекса.
Председатель Окрисполкома
(Архипов)
Старший инспектор труда
Окруполномоченный издательства НКТ СССР
(Татко)
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 99. Копія, машинопис.
№ 139. ПРО ЗАБОРОНУ ПЕРЕБУВАННЯ У МІСТІ ХЕРСОНІ ТА ЙОГО ОКРУЗІ
СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ГРОМАДЯН 1
№ 63
16 червня 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа и СНК УСРР от 19/ІІІ–[19]24 г. (Собрание
Узаконен[ий] [19]24 г. № 7 ст. 8) Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Лица, высланные по постановлению Нарсуда в порядке ст. ст. 46 и 49 Уголовного Кодекса
УССР, а также лица, подлежащие высылке в административном порядке, согласно с
постановлением Особой Комиссии НКВД, лишаются права пребывания в гор. Херсоне и его
округе в течении трех лет со дня постановления о высылке.
2) Все лица, указанные в п. 1 сего обязательного постановления, проживающие в гор. Херсоне
и его округе, обязаны в недельный срок со дня опубликования настоящего обязательного
постановления явиться в свой район Милиции для регистрации и заполнения анкеты.
Примечание: За неправильное сообщение сведений в анкете, виновные привлекаются к
ответственности по ст. 90 Уголовного Кодекса.
3) Лицам, своевременно явившимся на регистрацию и заполнившим анкеты, предоставляется
право в недельный срок со дня явки на регистрацию срок, добровольно поселиться на
жительство в город или округ выбранный им по своему желанию из незапрещенных местностей.
Примечание: Местности на территории которых запрещено пребывание лицам, указанным в
настоящем обязательном постановлении и которые они не могут выбирать своим
местопребыванием: гор. гор. КИЕВ, ОДЕССА, НИКОЛАЕВ, ХЕРСОН и окрестности на
расстоянии 50 верст от них. Губернии: ВОЛЫНСКАЯ, ПОДОЛЬСКАЯ, ДОНЕЦКАЯ, за
исключением Старобельского округа и Округи: БАЛТСКИЙ, ОДЕССКИЙ, НИКОЛАЕВСКИЙ,
ХЕРСОНСКИЙ, ЕЛИСАВЕТГРАДСКИЙ.
4) Все лица, коим дано право добровольно переселиться в места, не запрещенные для
пребывания, дают соответствующую подписку. Примечание: В зависимости от расстояния, на
котором находится выбранный для переселения пункт, лицу, подлежащему высылке дается
известный срок, в течении которого он обязуется особой подпиской прибыть на новое
местожительство.
5) Лица, уклоняющиеся от явки в указанный срок для регистрации или от обязательства
переселиться с запрещенной для них зоны, подлежат через соответствующие местные
управления лишению свободы и высылке общим порядком в те места, которые ими выбраны
добровольно, кроме того они подлежат ответственности по ст. 95 Уголовного Кодекса.
6) Что же касается лиц, указанных в п. 5 настоящего обязательного постановления то
способом пресечения уклонения их от суда и следствия является задержание их по ст. 106
Уголовно-Процессуального Кодекса.
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7) Лица, подлежащие высылке, по прибытии на новое место жительства обязаны явиться в
орган местной Милиции для взятия на учет.
8) Выяснение граждан, подлежащих высылке, поручается органам местной Милиции.
9) Действие настоящего обязательного постановления распространяется на лиц, подлежащих
высылке по постановлениям Нарсуда или административных органов других союзных
республик.
Предокрисполкома
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь Окрика
(Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 89-89зв. Копія, машинопис.
№ 140. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ,
КОТРІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА НАЙМОМ
№ 64
18 червня 1924 р.
На основании постановления УПНКТ Наркомвнудел и Наркомзема УССР от 23 марта 1923 г.
и обязательного постановления Губисполкома за № 114 Окрик ПОСТАНОВИЛ:
1. Все крестьянские хозяйства, учреждения и организации в сельских поселениях,
пользующиеся трудом по найму в области земледелия и всяких видов сельскохозяйственной
деятельности, обязаны регистрировать в сельсоветах своих рабочих и служащих как состоящих
на работе, так и вновь принимаемых.
2. Заявления о регистрации рабочих и служащих, состоящих на работе и на службе ко дню
введения в действие настоящего постановления, каждый наниматель обязан сделать в
трехдневный срок со дня введения в действие настоящего постановления. О регистрации
рабочих и служащих, которые будут наняты впредь, каждый наниматель обязан заявить в
трехдневный срок со дня найма рабочего или служащего.
3. Заявление о регистрации производится нанимателем путем подачи письменного, в
3-х экземплярах, заявления, составленного по следующей форме:
В сельский совет такой-то местности (села, деревни) такого-то района, такого-то округа Одесской
губернии.
Заявление о регистрации рабочих и служащих сельскохозяйственного труда:
а) имя, отчество и фамилия нанимателя или наименование учреждения или организации,
б) имена, отчества и фамилии рабочих и служащих, пол и возраст каждого,
в) когда именно каждый из них нанят;
г) местно нахождения хозяйства, где указанные рабочие или служащие производят работу.
Подпись нанимателя, а при его неграмотности, подпись лица, в присутствии которого нанимателем
сделано устное заявление (подпись Сельсовета).
Настоящее заявление принято в таком-то Сельсовета, такого-то числа, месяца, года.
Подпись и печать Сельсовета.

Примечание: В случае неграмотности нанимателя он может лично явиться в Сельсовет и
последний по устному заявлению нанимателя обязан изготовить и заполнить 2 экземпляра
заявления.
4. Заявление о регистрации (п. 3 и примеч. к нему) подается (или делается устно) в Сельсовет
местности (села, деревни), где находится хозяйство нанимателя, обслуживаемое
регистрируемыми рабочими или служащими.
5. В случае утраты нанимателем выданной ему копии заявления с подписью Сельсовета, он,
наниматель, обязан не позднее следующего после утраты дня, просить Сельсовет о выдаче ему
дубликата утраченной бумаги.
6. Заявление о регистрации и получаемые нанимателем первые копии заявлений
освобождаются от всяких сборов. За дубликаты заявлений, выдаваемые взамен утраченных,
Сельсоветы взимают канцелярский сбор в размере 5 коп.
7. На обоих экземплярах заявления Сельсовет учиняет надпись в принятии заявления. Один
экземпляр заявления остается в делах Сельсовета, а второй экземпляр (копия) выдается
нанимателю и служит для последнего доказательством того, что он заявил о регистрации
рабочих и служащих, означенных в данном заявлении.
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8. Все наниматели обязаны предъявлять копии заявлений (п. п. 5 и 7) по первому требованию
представителей органов власти, а также представителей союзов вообще и профсоюза
“Всеработземлес” в частности. Кроме того, все наниматели обязаны допускать названных
представителей к производству фактической проверки состава наемных рабочих и служащих и
поверке нанимателем настоящего обязательного постановления.
9. Настоящее обязательное постановление распространяется: а) на государственные хозяйства,
предприятия и хозяйства промышленного типа, регистрирующие рабочих, согласно
постановлению УПНКТ от 15/V–[19]22 г., т. е. через органы НКТ, б) на крестьян, пользующихся
трудом по найму менее 14 дней в году беспрерывно.
10. Нарушение настоящего постановления карается по 132 ст. Уг[оловного] Код[екса].
11. Настоящее постановление входит в силу с момента получения его на местах.
Предокрисполкома
Касперович
Секретарь
Ермаков
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 90-90зв. Копія, машинопис.
№ 141. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД
22 червня 1924 р.
№ 66
В целях точного учета всех существующих в округе религиозных общин, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать в недельный срок со дня распубликования настоящего обязательного постановления,
духовных руководителей всех религиозных общин округа, независимо от числа членов общины (в
том числе сектантских) подать заявления в Окружную Ликвидационную Комиссию по отделению
церкви от государства, с указанием точного наименования общины, района ее деятельности,
адресов помещения для молитвенных собраний и числа членов общины старше 18-ти лет.
Примечание: От подачи заявления освобождаются общины, заключившие договор с
Ликвидкомиссией или имеющие справку Ликвидкомиссии о подаче заявления о договоре.
2) Заявления от общин, расположенных в гор. Херсоне, подать непосредственно в
Ликвидационную Комиссию (Окрисполком, Админотдел, комната № 12), а от общин,
расположенных в округе – через сельсоветы, которым заявления немедленно направить в
Ликвидационную Комиссию.
3) Лиц, виновных в неисполнении настоящего обязательного постановления подвергать в
административном порядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3-х месяцев.
4) Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на
милицию, райисполкомы и сельсоветы.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь
(Ермаков)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 104. Копія, машинопис, рукопис.
№ 142. ПРО УТВОРЕННЯ ОКРУЖНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОМІСІЇ
№ 67
24 червня 1924 р.
Во исполнение обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 147, в целях
достижения наибольшего единства и согласования налоговой работы в округе, согласно ст. 31
Положения о едином сельхозналоге на 1924–[19]25 окладный год, утвержденного ЦИК и СНК
СССР от 30 апреля 1924 г., Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) При Окрсиполкоме образовать Окружную Налоговую Комиссию в составе представителей
Окрфинотдела, Окрземуправления и Окрстатбюро, и ОкрКНС под председательством
Завокрфинотделом.
2) На налоговую комиссию возлагаются обязанности:
А) Предварительное рассмотрение нижеследующих вопросов:
1) О применении шкал обложения для районов и сельсоветов. 2) Об установлении
районных и по сельсоветам разрядов по обложению, коэффициентов перевода
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сенокосов и скота в пашню. 3) Об измени льгот по уплате налога. 4) Об установлении
районных размеров надбавки на местные нужды. 5) Рассмотрение всех, связанных с
проведением налога, вопросов, вносимых Губисполкомом, Окрисполкомом,
Губфинотделом и Окрфинотделом.
Б) Разрешение жалоб и ходатайства плательщиков.
Все заключения и решения Комиссии по вопросам, перечисленным в разделе “А”,
вносятся на утверждение Окрисполкома.
3) Окрземуправлению, Окрстатбюро, Окрфинотделу и ОкрКНС назначить своих
представителей в Окружную Налоговую Комиссию немедленно по опубликованию сего
постановления и в выделенных лицах сообщить Завокрфинотделом.
Предокрисполкома
Завокрфинотделом
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 105. Копія, машинопис, рукопис.
№ 143. ПРО ОБКЛАДАННЯ ПОДУШНИМ ПОДАТКОМ
№ 69
28 червня 1924 р.
1. Во исполнение постановления 3 сессии Губисполкома от 10 июня 1924 г. на основании
постановления Совнаркома УССР от 28 февраля ввести обложение подушным сбором
крестьянских хозяйств с 25 июня с. г.
2. Обложению подушным сбором подлежат все проживающие в районе трудоспособные
граждане, имеющие там свое хозяйство или обзаведение независимо от того, занимаются ли они
земледелием, скотоводством или другими видами сельского хозяйства или не земледельческими
заработками, промыслами или ремеслом или живут на какие либо трудовые доходы.
Примечание: Совхозы, сахзаводы, лечебницы, детдома, кооперативы и др. госучреждения обложению не подлежат. Коллективы облагаются на общих основаниях единоличными хозяйствами.
3. Обложению не подлежат:
1) хозяйства, члены коих состоят на службе в Красной Армии и Флоте и имеют до
2 ½ десятин земли на хозяйство, если при этом в составе семьи нет трудоспособных мужского
пола; 2) при наличии тех же условий семьи инвалидов гражданской войны, семьи
красноармейцев, находящихся в плену и семьи милиционеров; 3) лица, состоящие на иждивении
социального обеспечения; 4) рабочие и служащие не имеющие других источников дохода, кроме
работы и службы по найму.
4. Все суммы, собранные по подушному сбору, идут на покрытие дефицита районного
бюджета и местных строительных нужд. Подушный сбор не должен превышать дефицита.
Общая сумма сбора не может быть выше суммы полученного от умножения 25 коп. на
количество трудоспособных граждан. Примечание: 1) В отношении отдельных плательщиков в
зависимости от их мощности, ставка может быть повышена до 50 коп., но отнюдь не выше.
2) Ставка членов КНС не может быть выше 15 коп. на трудоспособного члена семьи.
5. Сбор закончить в месячный срок т. е. с 25 июня по 25 июля сего года с таким расчетом,
чтобы:
1) Составление списков и исчисление окладов провести с 25 июня по 31 июня; 2) Объявление
плательщикам суммы сбора с 3 июля по 7 июля; 3) Взимание с 7 июля по 25 июля.
6. Составление списков и исчисление окладов произвести силами Рика в Райисполкоме, сбор
сельсоветом.
7. Ответственность за составление списков и исчисление окладов и своевременность сбора по
району возложить на Рики, индивидуальный сбор на Сельсоветы.
8. Райналогинспектуре вести контроль и наблюдение за проведением сбора.
9. Райисполкомам, совместно и РайКНС и сельсоветам широко осветить перед населением
компанию подушного сбора, права и обязанности плательщиков.
Предокрисполкома
Касперович
ЗамЗавокрфо
Васильев
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-351, оп. 1, спр. 9, арк. 152. Копія, машинопис.
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№ 144. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
УПОВНОВАЖЕНОГО ГУБКОМВНУТОРГУ
№ 70
05 липня 1924 р.
На основании Постановления ВУЦИКа от 26-го марта 1924 года и Губисполкома за № 130,
согласно Положения об уполномоченных Губкомвнуторга, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Обязать все государственные, кооперативные и частные торговые предприятия, находящиеся
на территории Херсонского Округа исполнять все законные требования и распоряжения
Уполномоченного Губкомвнуторга, связанные с вопросами регулирования торговли.
Примечание: По делам и вопросам, связанным с ругулированием торговли, всем
заинтересованным лицам и учреждениям обращаться в Уполгубкомвнуторга (Окрисполком,
комната № 10).
Виновные в неисполнении сего постановления будут привлекаться к судебной
ответственности.
Предокрика
(Касперович)
Уполномоченный Губкомвнуторга
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 109. Копія, машинопис.
№ 145. ПРО НОРМИ ПЕРЕРАХУНКУ ТВАРИН У ПРИДАТНУ ЗЕМЛЮ
ПРИ ОБКЛАДАННІ ЄДИНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
№ 72
08 липня 1924 р.
Во исполнение обязательного постановления Губисполкома за № 163 на основании п. “б” ст. 8
примечания 3 к этой статье, ст. 9 ст. 11 и примечания 2 к этой ст. ст. 16 Положения о едином
с[ельско]-х[озяйственном] налоге, изданного ЦИК и СНК СССР от 30 апреля 1924 года ст. 2 и
примечания к ней, ст. 3 Постановления СНК СССР от 27 мая 1924 г. и соответствующих
приложенных к постановлению СНК СССР таблиц норм пересчета скота в удобную землю,
интервалов и ставок в целях наибольшего приближения материалов, норм пересчета скота и
таблиц ставок к действительной землеобеспеченности, местным хозяйственным особенностям и
действительной мощности районов округа, Окрисполком постановляет установить для районов
нормы пересчета скота в удобную землю, интервалы и таблицы ставок налога, согласно
прилагаемых таблиц.
В виду того, что Алешковский район Херсонского округа отличается разнообразием в
отношении землеобеспеченности и хозяйственных особенностей, установить для этого района
подрайон с выделением нижеследующих сельсоветов с нормами пересчета скота в удобную
землю, интервалами и таблицами ставок налога, согласно прилагаемых таблиц.
Предокрисполкома
Касперович)
Зам. Завокрфинотделом
(Портнов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
НОРМЫ ПЕРЕСЧЕТА СКОТА В ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАЙОНОВ: Б[ОЛЬШЕ]-АЛЕКСАНДРОВСКОГО, БЕРИСЛАВСКОГО, КАХОВСКОГО, КАЧКАРОВСКОГО И ЧАПЛЫНСКОГО
При общем количестве голов скота в хоз[яйст]ве
при 1 гол[ове] при 2 г[оловах] при 3 г[оловах]
при 4 г[оловах] и больше
Лошади и верблюды
0,9 дес[ятин] 1,3 д[есятин]
1,7 д[есятин]
2,1 д[есятин]
Волы, коровы, быки и ослы 0,7 дес[ятин] 1,0 д[есятин]
1,3 д[есятин]
1,6 д[есятин]
Виды скота

ТАБЛИЦА СТАВОК ДЛЯ РАЙОНОВ: БЕРИСЛАВСКОГО, Б[ОЛЬШЕ]АЛЕКСАНДРОВСКОГО, КАХОВСКОГО, КАЧКАРОВСКОГО И ЧАПЛЫНСКОГО
По второй ставке облагается По 3-й ставке облагается
По первой ставке
Разряды по
облагаются перв[ые] три излишек сверх 0,75 д[есятин] излишек сверх 2 д[есятин]
обложению
четв[ерти] десятин на едока
до 2 д[есятин] на едока
на едока
І
0 р. 20 к.
0 р. 60 к.
1 р. 90 к.
ІІ
0 р. 30 к.
0 р. 80 к.
2 р. 40 к.
ІІІ
0 р. 40 к.
1 р. 10 к.
3 р. 30 к.
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ІV
0 р. 50 к.
1 р. 40 к.
4 р. 20 к.
V
0 р. 60 к.
1 р. 70 к.
5 р. 20 к.
VI
0 р. 80 к.
2 р. 10 к.
6 р. 40 к.
VII
1 р. 00 к.
2 р. 50 к.
7 р. 60 к.
VIII
1 р. 20 к.
2 р. 90 к.
8 р. 80 к.
IX
1 р. 40 к.
3 р. 30 к.
10 р. 10 к.
НОРМЫ ПЕРЕСЧЕТА СКОТА В ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАЙОНОВ: БЕРЕЗНЕГОВАТСКОГО,
Г[ОЛО]-ПРИСТАНСКОГО, ГОРНОСТАЕВСКОГО, СКАДОВСКОГО, СНИГИРЕВСКОГО И
ХЕРСОНСКОГО
Виды скота
Лошади и верблюды
Волы, коровы, быки и ослы

При общем количестве голов скота в хоз[яйст]ве
при 1 гол[ове] при 2 г[оловах] при 3 г[оловах] при 4 г[оловах] и больше
1,0 дес[ятин] 1,2 д[есятин]
1,4 д[есятин]
1,6 д[есятин]
0,75 дес[ятин] 0,9 д[есятин]
1,1 д[есятин]
1,2 д[есятин]

ТАБЛИЦА СТАВОК ДЛЯ РАЙОНОВ: БЕРЕЗНЕГОВАТСКОГО, Г[ОЛО]-ПРИСТАНСКОГО,
ГОРНОСТАЕВСКОГО, СКАДОВСКОГО, СНИГИРЕВСКОГО И ХЕРСОНСКОГО
Разряды по
обложению
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
VIII
IX

По первой ставке перв[ые]
три четв[ерти] десятин на
едока
0 р. 30 к.
0 р. 40 к.
0 р. 50 к.
0 р. 60 к.
0 р. 70 к.
0 р. 80 к.
1 р. 00 к.
1 р. 20 к.
1 р. 40 к.

По второй ставке облагается
излишек сверх 0,75 д[есятин] до
2 д[есятин] на едока
1 р. 00 к.
1 р. 30 к.
1 р. 60 к.
2 р. 00 к.
2 р. 40 к.
2 р. 90 к.
3 р. 40 к.
3 р. 90 к.
4 р. 40 к.

По 3-й ставке облагается
излишек сверх
2 д[есятин] на едока
2 р. 20 к.
2 р. 90 к.
3 р. 70 к.
4 р. 60 к.
5 р. 60 к.
6 р. 60 к.
7 р. 60 к.
8 р. 70 к.
9 р. 80 к.

НОРМЫ ПЕРЕСЧЕТА СКОТА В ЗЕМЛЮ ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ:
БРЫЛЕВСКОГО И СТ[АРО-]МАЯЧКОВСКОГО АЛЕШКОВСКОГО РАЙОНА
Виды скота
Лошади и верблюды
Волы, коровы, быки и ослы

При общем количестве голов скота в хоз[яйст]ве
при 1 гол[ове] при 2 г[оловах] при 3 г[оловах] при 4 г[оловах] и больше
1,0 дес[ятин] 1,2 д[есятин]
1,4 д[есятин]
1,5 д[есятин]
0,75 дес[ятин] 0,9 д[есятин]
1,1 д[есятин]
1,2 д[есятин]

НОРМЫ ПЕРЕСЧЕТА СКОТА В ЗЕМЛЮ ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ:
АЛЕШКОВСКИЙ, г. АЛЕШКИ, Б[ОЛЬШЕ]-КОПАНСКИЙ, КОСТОГРЫЗОВСКИЙ,
КРАСНОЛАГЕРСКИЙ, ПОДСТЕПНОЙ И РАДЕНСКИЙ АЛЕШКОВСКОГО РАЙОНА
Виды скота
Лошади и верблюды
Волы, коровы, быки и ослы

При общем количестве голов скота в хоз[яйст]ве
при 1 гол[ове] при 2 г[оловах] при 3 г[оловах] при 4 г[оловах] и больше
0,8 дес[ятин] 0,9 д[есятин]
1,1 д[есятин]
1,2 д[есятин]
0,6 дес[ятин] 0,7 д[есятин]
0,8 д[есятин]
0,9 д[есятин]

ТАБЛИЦА СТАВОК ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ АЛЕШКОВСКОГО РАЙОНА:
БРЫЛЕВСКОГО И СТ[АРО-] МАЯЧКОВСКОГО
Разряды по
обложению
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
VIII
IX
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По 3-й ставке облагается
По первой ставке облагаются По второй ставке облагается
излишек сверх 0,75 д[есятин] излишек сверх 2 д[есятин] на
перв[ые] три четв[ерти]
едока
до 2 д[есятин] на едока
десятин на едока
0 р. 30 к.
1 р. 00 к.
2 р. 20 к.
0 р. 40 к.
1 р. 30 к.
2 р. 90 к.
0 р. 50 к.
1 р. 60 к.
3 р. 70 к.
0 р. 60 к.
2 р. 00 к.
4 р. 60 к.
0 р. 70 к.
2 р. 40 к.
5 р. 60 к.
0 р. 80 к.
2 р. 90 к.
6 р. 60 к.
1 р. 00 к.
3 р. 40 к.
7 р. 60 к.
1 р. 20 к.
3 р. 90 к.
8 р. 70 к.
1 р. 40 к.
4 р. 40 к.
9 р. 80 к.

ТАБЛИЦА СТАВОК ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ АЛЕШКОВСКОГО РАЙОНА:
АЛЕШКОВСКОГО, г. АЛЕШКИ, Б[ОЛЬШЕ]-КОПАНСКОГО, КОСТОГРЫЗОВСКОГО,
КРАСНОЛАГЕРСКОГО, ПОДСТЕПНЕНСКОГО И РАДЕНСКОГО
Разряды по
обложению
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
VIII
IX

По первой ставке облагаются По второй ставке облагается
излишек сверх 0,75 д[есятин]
перв[ые] три четв[ерти]
десятин на едока
до 2 д[есятин] на едока
1 р. 00 к.
2 р. 00 к.
1 р. 10 к.
2 р. 30 к.
1 р. 20 к.
2 р. 60 к.
1 р. 40 к.
2 р. 90 к.
1 р. 60 к.
3 р. 30 к.
1 р. 80 к.
3 р. 70 к.
2 р. 00 к.
4 р. 10 к.
2 р. 20 к.
4 р. 50 к.
2 р. 40 к.
4 р. 90 к.

По 3-й ставке облагается
излишек сверх 2 д[есятин]
на едока
4 р. 60 к.
5 р. 40 к.
6 р. 30 к.
7 р. 20 к.
8 р. 10 к.
9 р. 00 к.
9 р. 90 к.
10 р. 80 к.
11 р. 80 к.

Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп.1, спр. 75, арк. 111-113. Копія, машинопис.
№ 146. ПРО ЗАБОРОНУ ЗАЙМАТИСЬ ВОРОЖІННЯМ ЯК ПРОМИСЛОМ
18 липня 1924 р.
№ 75
В виду появления в значительном числе на базарах, рынках и проч. всякого рода гадателей,
фокусников, шарманщиков и т. д., Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Запретить занятие в виде промысла как в закрытых помещениях, так и на улицах и в прочих
местах общественного пользования, хиромантией, гаданиями, предсказанием судьбы, счастья
и проч.
2) Воспретить без разрешения Окрадминотдела или Окрфизкультуры по принадлежности,
устройство всякого рода физических игр, упражнений и состязаний в ловкости и силе и проч.
3) Воспретить на улицах, рынках и базарах устройство фокусов, игру на шарманках и др.
инструментах, равно и выступления всякого рода бродячих трупп и оркестров без разрешения
Окрадминотдела.
4) Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в административном порядке, штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
5) Наблюдение за проведением в жизнь настоящего обязательного постановления возлагается
на органы милиции.
Зам предокрисполкома Мольтов
Начокрадминотдела Сафронов
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 116. Копія, машинопис.
№ 147. ПРО НАДАННЯ ПРАВА ВЛАСНИКАМ ТА ОРЕНДАТОРАМ БУДИНКІВ
САМОСТІЙНО ЗДАВАТИ У НАЙМ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ 1
№ 76
13 липня 1924 р.
В виду наблюдающейся среди трудящихся г. Херсона большой нужды в жилых помещениях и
не сдачи владельцами и арендаторами домов, освобождающихся в их домах квартир и комнат в
течении продолжительного времени, Окрисполком, на основании ст. 31 Жилзакона от 1 ноября
1921 г. и применительно к обязательному постановлению Одесского Губисполкома,
опубликованному в Одесских “Известиях” от 19 июня 1924 г. за № 1541, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Предоставить владельцам и арендаторам денационализированых домов и арендаторам
национализированных домов право самостоятельной сдачи в наем освободившейся в их домах
жилой площади в течении двух недель со дня ее освобождения.
2) По истечении установленного, в п. 1 настоящего обязательного постановления срока,
свободная площадь в перечисленных домах поступает в распоряжение Окроткомхоза и
заселяется исключительно по ордерам последнего. Примечание: Квартирная плата за эту
площадь, определяемая по существующим ставкам, поступает в распоряжение домовладельцев
или арендаторов по принадлежности.
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3) Обязать владельцев и арендаторов денационализированных и национализированных домов,
не позже следующего дня по освобождению в их домах жилой площади, сообщить об этом в
УГНИ Окроткомхоза.
4) Обязать УГНИ Окроткомхоза, поступающую в его распоряжение жилую площадь
предоставлять исключительно трудящимся.
5) Лица, виновные в неисполнении п. 3 настоящего обязательного постановления, подлежат
судебной ответственности.
Предокрика
Зав Окр К/О
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 117. Копія, машинопис.
№ 148. ПРО ЦІЛЬОВИЙ ПОДАТОК НА ПІДТРИМУВАННЯ
КООПЕРАТИВНОГО РОБОЧОГО РУХУ 1
№ 77
12 липня 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома от 21/VI за № 159 и
постановления ЦИКа и СНК от 16-го мая за № 111-2146 о содействии кооперативному
строительству рабочих жилищ, Окрисполком в целях развития деятельности рабочей жилищной
кооперации в области восстановления и возведения вновь рабочих жилищ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить в городе Херсоне и заштатных городах Алешки, Каховка, Берислав и Скадовск
взимание целевого налога для поддержания кооперативного рабочего строительства на
следующих основаниях:
§ 1. Занимаемая в гор. Херсоне и указанных заштатных городах, лицами подлежащих
обложению подоходно-поимущественным налогом по категории “В” ст. ст. 3 и 7 Положения о
государственном подоходно-поимущественном налоге, а равно и лицами состоящими на их
иждивении, жилая площадь облагается дополнительно сверх квартирной платы и всякого рода
сборов целевым налогом для поддержания кооперативного рабочего строительства.
§ 2. Целевой квартирный налог, указанными выше лицами, уплачивается ежемесячно в
следующих размерах с каждой квадратной сажени занимаемой ими жилой площади:
а) владельцы торговых и промышленных предприятий I-го разряда и лица, отнесенные к
10-й группе ст. 7 Пол[ожения] о подох[одно]-поимущ[ественном] налоге подлежат обложению в
Херсоне 23 к. кажд[ой] квадратн[ой] саж[ени] жилой площ[ади], в заштатных городах 24 к.
б) владельцы и совладельцы торговых и промышленных предприятий 2-го разряда и
владельцы и совладельцы строений в городах подлежат обложению: в Херсоне 70 к. за кажд[ый]
квадратн[ый] саж[ень] зан[имаемой] ими жилой площ[ади], в заштатных городах 60 к.
Примечание I. Владельцы и совладельцы денационализированных домов, состоящие членами
профсоюзов и освобождаемые от подоходно-поимущественного налога, обложению целевым
квартирным налогом не подлежат. Примечание II. Граждане, указанные в примечании I, но не
освобожденные от подоходно-поимущественного налога, подлежат обложению по нижней
ставке: в г. Херсоне – 35 к. за кажд[ый] кв[адратный] саж[ень] зан[имаемой] жилплощади, в
заштатных городах 30 коп.
в) владельцы и совладельцы торговый предприятий 3-го разряда и промышленных
3 и 4 разрядов, лица получающие доходы от арендования имуществ с целью коммерческой
эксплуатации и лица, проживающие на доходы от денежных капиталов, процентных и
дивидендных бумаг, подлежат обложению: в г. Херсоне 1 руб. 75 коп. за кажд[ый] кв[адратный]
саж[ень] зан[имаемой] жилплощади, в заштатных городах 1 руб. 50 коп. Примечание: члены
коллективов по аренде домостроений, состоящие членами профсоюзов и уплачивающие
подоходно-поимущественный налог, облагаются по ставкам, указанным в пункте б)
приложения II.
г) владельцы и совладельцы торговых предприятий 4 разряда и промышленных предприятий
5 и 7 разрядов, лица, занимающиеся комиссионными, маклерскими, кредитными и биржевыми
операциями без содержания контор, облагаются: в г. Херсоне – 3 руб. 50 коп. за кажд[ый]
кв[адратный] саж[ень] зан[имаемой] жилплощади, в заштатных городах 3 руб. 00 коп.
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д) владельцы и совладельцы торговых предприятий 5 разряда и промышленных предприятий
8-12 разрядов облагаются: в г. Херсоне – 4 руб. 90 коп. за кажд[ый] кв[адратный] саж[ень]
зан[имаемой] жилплощади, в заштатных городах 4 руб. 20 коп.
§ 3. Целевой квартирный налог взимать с мая месяца сего года. Примечание: за май и июнь
месяцы налог уплачивается в размере 75 % месячного оклада.
§ 4. Проведение целевого квартирного налога возлагается на подотдел местных финансов
Окрфинотдела и домоуправления или заменяющих их лиц.
§ 5. Ответственность за правильность показания жилой площади возлагается на
домоуправления и плательщиков.
Неправильное показание объектов обложения, отказ от уплаты налога карается ст. ст. 79 и 80
Угол[овного] Кодекса.
§ 6. Налог уплачивается домоуправлению того дома, где проживает плательщик, под
квитанции, выдаваемые домоуправлениями финотделом – не позже 20 числа каждого текущего
месяца. После этого срока домоуправления принимать налог не имеют права. Налог сдается в
кассы финотдела, а неисправным плательщикам начислять пеню за первые 15 дней в размере
¼ % за каждый просроченный день и ½ % за каждый просроченный день сверх первых 15 дней.
По истечении срока в 30 дней налог взыскивать бесспорным порядком.
§ 7. Собранные суммы по мере поступления, сдаются домоуправлениями в кассы Окрфо, но
отнюдь не позже 25 числа текущего месяца, по правилам особо преподанным домоуправлениям
Окрфо. За несвоевременную сдачу собранных сумм, домоуправления подлежат уголовной
ответственности.
§ 8. Платеж налога за май и июнь месяцы производится не позже 20 июля, за июль месяц не
позже 25-го июля. Примечание: в заштатных городах платежи за май и июнь производятся не
позже 25-го июля и за июль не позже 1-го августа.
Неуплата в указанные сроки, повлечет за собой последствия, указанные в § 6.
Предокрисполкома
[підпис]
Касперович
Зам Завокрфо
[підпис]
Портнов
Секретарь Окрисполкома
[підпис]
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 118-118 зв. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 149. ПРО ОТРИМАННЯ КНИГ НА ПАРОВІ КОТЛИ
18 липня 1924 р.
№ 78
§ 1. Владельцы и арендаторы, имеющие паровые котлы, установленные на предприятиях или
сель[ско]хоз[яйственные] для молотьбы (государ[ственные], частн[ые], кооперативн[ые],
коллект[ивные]) обязаны озаботиться получением установленного образца котельных книг.
§ 2. Паровые котлы, не освидетельствованные Инспекцией, к работам не допускаются.
§ 3. К началу уборочной кампании и пуску предприятий владельцам и арендаторам надлежит
подать заявление в Инспекцию для выезда и освидетельствования.
§ 4. К уходу за паровыми котлами могут допускаться лица, имеющие на то право.
§ 5. Паровые подвижные котлы, установленные на предприятиях, должны отвечать
требованиям правил НКТ к помещениям и установкам стационарных котлов.
§ 6. Предрайисполкомам, сельсоветам, организациям иметь надзор за выполнением и в случае
нарушения срочно сообщить Инспекции для составления актов и привлечения виновных к суду.
Предокрисполкома
Инспектор труда
[підпис]
Секретарь
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 119. Копія, машинопис, рукопис.
№ 150. ПРО НОВІ ДОМОВІ КНИГИ
№ 79
11 липня 1924 р.
В целях точного и правильного учета населения г. Херсона, во изменение обязат[ельного]
постановл[ения] № 124 от 1923 г., Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать всех домовладельцев денационализированных домов, учреждений в ведении
которых переданы дома, содержателей гостиниц, постоялых дворов и меблированных комнат, а
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также жильцов и арендаторов национализированных домов, находящихся в ведении Комхоза,
приобрести до 28-го июля в адресном столе горрайона милиции (ул. 1-го Мая) новые домовые
книги вновь установленного образца. Примечание: Домовладельцы из рабочих и служащих, а
равно жилкооперативы платят за книгу 25 коп., а остальные – 75 коп.
2) При приобретении книги все домовладельцы денационализированных домов, учреждений,
в ведении которых переведены дома, содержатели гостиниц, постоялых дворов и
меблированных комнат, а также жильцы и арендаторы национализированных домов, должны
представить список согласно нижеуказанной формы, с точными указаниями всех квартирантов,
проживающих в момент переписи, не считаясь с возрастом:
СПИСОК ЖИЛЬЦОВ
Дом № ..… по ул. ……………………………..… по состоянию на ……. 1924 г.
1) № № по порядку …...., 2) фамилия, имя, отчество ………………………………..…………………..,
3) возраст ………..., 4) время прописки ………………….…….., 5) отметка адресного стола ………..……..

3) По предоставлении вышеупомянутых списков, таковые будут проверены адресным столом
в течении двух суток, после чего за подписью зав. адресным столом будут возвращаться
подателям, с отметкой на недостающие адресные листки, каковые должны быть приобретены и
заполнены в течении 24 часов со дня возвращения списка. Примечание: Адресные листки
приобретаются в адресном столе по цене: для безработных членов союза и членов их семей –
бесплатно. Для членов союза и членов их семей – по 2 коп. и для остального населения по
10 коп. листок.
4) С 28-го июля, вновь прибывающих в дома и выбывающих из таковых, отмечать в книгах и
установленных адресных листках адресного стола и книги с приложением листков и документов
о личности, предоставлять в адресный стол в течении 2-х суток по приезде или выезде, причем
иностранно-поданных отмечать лишь после наложения визы на их документах
административным отделом.
5) Распределение времени подачи списков и приобретения домовых книг: Центр города – со дня
опубликования настоящего обязательного постановления по 16 июля. Военный Форштадт и
Мельницы – с 16 по 21 июля. Забалка, Сухарное и Карантинный Остров с 22 по 28 июля.
6) Прописка прибывающих производится на основании установленных удостоверений
личности или документов их заменяющих, как-то учетно-воинского билета, старого вида на
жительство или метрической выписи, в отношении же лиц, не обязанных иметь таковые, как-то
военнослужащих, учащихся, членов Губернских и Окружных исполкомов, Пракомов и
Профсоветов, членов ВУЦИКа, прописка производиться на основании удостоверений,
выданных с мест службы или учебными заведениями для учащихся.
7) В случае отсутствия у данного лица указанных в п. 4 документов, прописка производится
на основании сведений, сообщаемых прибывшим домоуправлению в письменной форме, с
обязательной отметкой в дворовой книге об отсутствии документов и немедленным вслед за
пропиской уведомлением Начрайона Милиции об имевшей место бездокументной прописке.
8) Все без исключения граждане, обязаны не позже 10 ч. утра следующего после их прибытия
дня вручить представителю домоуправления свое удостоверение личности либо сведения в
письменной форме, указанной в п. 5.
9) Всех, уклонившихся от исполнения сего, домоуправления, арендаторы, владельцы домов и
проч. обязаны сообщать Начрайона Милиции на предмет привлечения означенных лиц к
ответственности за не исполнение сего обязательного постановления. Примечание: Прописка
данного лица в качестве прибывшего, сама по себе не создает для него прав на занимаемое
помещение, а равным образом и выписка убывающего сама по себе не лишает последнего прав
на оставленное им помещение.
10) В виду того, что жильцы часто выбывают из домов, не внося домоуправлению сумм на
покрытие расходов, связанных с их выпиской, домоуправлению предоставляется право
взыскивать с прописываемого стоимость листка для прописки и листка для выписки
одновременно.
11) Адресные листки представляются отдельно на каждое лицо, независимо от возраста.
12) Содержателям гостиниц, меблированных комнат и постоялых дворов, завести
специальную книгу для своих предприятий, отдельную от дворовой, куда вносить только
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посетителей. Вносить их в книгу в день приезда и на утро книгу к 10 часам представить в
адресный стол для проверки лиц, проживающих более суток. Отмечая их по адресным листкам.
13) За прописку и выписку взимается в доход местных сборов по 10 коп. с каждого лица и сверх
того за листки адресного стола по цене: с безработных и их семей бесплатно, служащих и рабочих,
членов их семей и семей красноармейцев по … коп., для остального населения по … коп.
14) Обязать домоуправления и лиц, их заменяющих, хранить домовые книги исключительно у
смотрителей дворов (дворников) в случае отсутствия таковых у доверенного лица,
проживающего в том же доме. Примечание: Домовые книги могут быть выносимы из дому лишь
по надобности прописки.
15) Всем правительственным учреждениям, больницам, интернатам, учебным заведениям,
заводам, кооперативным и профессиональным организациям, а также частновладельческим
предприятиям сообщать в адресный стол (ул. 1-го Мая) свои точные адреса, с чем получать от
него соответствующую справку о регистрации и в дальнейшем неукоснительно извещать
названное бюро о каждой перемене адреса.
16) Виновные в нарушении сего обязательного постановления подвергаются в
административном порядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3 месяцев.
Предокрисполкома
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь Окрика (Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 120, 120зв.-122. Копія, машинопис, рукопис.
№ 151. ПРО УПОВНОВАЖЕНИХ ТА БУДИНКОВІ ТРІЙКИ
№ 80
13 липня 1924 р.
В целях обеспечения населению национализированных домов возможности впредь до
заключения арендных договоров с Окркомхозом самостоятельного управления жилой
площадью этих домов и для обеспечения наиболее рационального использования доходов от
них в интересах поддержания домов в надлежащем санитарном и техническом состоянии,
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Все дома национализированные и не сданные в аренду до опубликования настоящего
обязательного постановления передать в хозяйственное распоряжение и управление живущего в
них населения в лице его выборных органов – уполномоченного и домовых троек, с
сохранением за УГНИ общего руководства и контроля по ведению домового хозяйства по
эксплуатации домов и производства ремонта. Примечание: В уполномоченные и домтройки
могут быть избраны лишь лица, имеющие право состоять членами жилкооперативов, т. е. лица,
обладавшие активным и пассивным правом выборов по Советской Конституции.
2. Возложить на уполномоченного ответственность за сохранность и правильное
хозяйственное управление домом с освобождением его от внесения платы за квартиру и воду в
пределах норм, установленных соответствующими постановлениями Окрисполкома. На
домтройку возложить исполнение обязанностей контрольно-ревизионных органов по ведению
домового хозяйства. Примечание: Разрешить население домов, имеющих незначительные
доходы, с ведома Окркомхоза, объединиться для избрания одного уполномоченного.
3. Обязать население домов, указанных в п. 1 сего постановления с момента передачи ему
таковых в хозяйственное ведение и управление, производить все расходы по сохранению домов
в исправности, по их очистке, по уплате сборов, падающих на переданные дома за счет
уплачиваемой квартирной платы и иных источников доходов по дому, а также и сумм,
собираемых в порядке добровольного самообложения.
4. Возложить на население вышеуказанных домов, в течение двухнедельного срока со дня
опубликования сего постановления, произвести общее собрание для избрания уполномоченных
домтроек и рассмотрения порядка выполнения необходимых ремонтно-строительных работ на
текущий строительный сезон.
5. Обязать Окркомхоз в недельный срок со дня опубликования сего постановления, издать в
развитие его инструкцию о правах и обязанностях населения означенных домов.
Предокисполкома
Зав.Окроткомхозом [підпис]
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 123-124. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 152. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СЛУЖИТЕЛІВ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ 1
№ 81
09 серпня 1924 р.
Для точного учета во Всеукринском масштабе всех служителей религиозных культов
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать служителей культов всех видов и направлений, и сект, как состоящих на службе у
религиозных или монастырских общин, так и заштатных, в том числе и проповедников сект и
монахов ликвидированных монастырей, поскольку таковые фактически занимаются
исполнением религиозных треб, зарегистрироваться до 26-го августа, жительствующим в округе
– в своем Райисполкоме, а жительствующим в гор. Херсоне – в Административном Отделе
Окрисполкома (комната № 12) и заполнить 5 штук регистрационных карточек, из которых один
экземпляр со скрепкой Райисполкома остается на руках у регистрируемого, а остальные в
учреждении, где производится регистрация.
2) Обязать священнослужителей при перемене места службы представлять свою
регистрационную карточку для соответствующей отметки в райисполком, а религиозные
общины должны уведомлять о соответствующих случаях Райисполкомы и Окрликвидкомиссию
по отделению церкви от государства.
3) Лица, виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления, подлежат
ответственности в административном порядке штрафу в размере 300 руб. или аресту на три
месяца.
Предокрисполкома
Касперович
Начокрадминотдела
Сафронов
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 125. Копія, машинопис, рукопис.
№ 153. ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СОЛІ
№ 82
10 серпня 1924 р.
На основании постановления Губернского Исполнительного Комитета за № 157,
опубликованного в “Известиях” Одесского Губисполкома от 15 июня с. г. и утвержденной
инструкции УЭС по борьбе с хищениями соли и о принятии мер для взыскивания акциза (Вісті
ВУЦИКа № 106) Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Лица и организации, имеющие у себя неоплаченную акцизом добытую кустарным
способом (корчемную) соль в размере свыше 1 пуда, обязать в 3-х недельный срок со дня
издания настоящего постановления заявить о таковой соли в сельсоветы.
2) Оплата установленным акцизом (ныне 22 к. с пуда), указанной в п. 1 соли, производиться
лишь в случае хранения ее в количестве свыше 10 пудов, при чем срок уплаты акцизом
означенной соли не позже 1 сентября.
3) Обязать сельсоветы: а) выдавать лицам и организациям справки о количестве выявленной
соли, б) о всех лицах и организациях, имеющих соль в количестве свыше 10 пудов, сообщать
агентам госинспекции.
4) В случае не заявления указанными в п. 1 лицами и организациями о хранящейся соли, по
обнаружении таковой немедленно взыскивать за эту соль акциз с привлечением виновных по
ст. 139 Уг[оловного] Код[екса].
5) Выявление означенной в настоящем постановлении соли, и наблюдение за исполнением
требований постановлений возлагается на сельсоветы, милицию, агентов ГПУ и госинспекции.
6) Передвижение указанной в п. 1 заявленной соли, разрешается только при условии оплаты
ее предварительно установленным акцизом, причем на провоз этой соли выдается сельсоветами
провозной документ с непременным обозначением в нем количества провозимой соли и оплаты
ее акцизом и срока действительности провозного документа, который распространяется
сельсоветами в каждом отдельном случае в зависимости от расстояния места вывоза до ввоза
соли.
Предокрисполкома
Завокрфинотделом
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 129. Копія, машинопис.
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№ 154. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИВІШУВАННЯ ЦІН У КРАМНИЦЯХ 1
№ 83
18 липня 1924 р.
В целях регулирования местной торговли, Херсонский Окрик постановил обязать всех
торговцев и торговые организации Херсонского Округа как государственные, так и
кооперативные и частные, в местах торговли на видном месте выставлять указатель цен на
продаваемые ими товары: сахар (песок и рафинад), муку, хлеб, мыло, фасоль, картофель, мясо,
масло коровье, масло подсолнечное, молоко, яйца, соль, табак, ситец, сукно, ткани, кожу, гвозди,
дрова, спички, уголь, керосин и прочие товары.
Виновных в нарушении настоящего обязательного постановления подвергать штрафу в
административном порядке до 300 руб. или до 3-х мес[яцев] аресту.
Органами Окрмилиции, Рынкому наблюсти за выполнением сего обязательного
постановления.
Предокрисполкома
(Касперович)
Секретарь
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 130. Копія, машинопис.
№ 155. ПРО МІСЦЕВИЙ ЗБІР З ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКИХ, ТОРГІВЕЛЬНИХ,
ПРОМИСЛОВИХ ТА ДАЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ У ПОЗАМІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ
№ 84
19 липня 1924 р.
На основании постановления 3-й сессии ЦИКа СССР 1-го созыва от 21-го ноября 1923 года и
постановления Одесского Губисполкома за № 162, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести на 2-е полугодие 1923–[19]24 бюджетного года (апрель–сентябрь) местный сбор с
фабрично-заводских, торговых, промышленных и дачных помещений во внегородских
поселениях на следующих основаниях:
1. Налог устанавливается в размере 1/8 % в полугодие со стоимости строения, определяемой по
сорокакратной годовой доходности, исходя из валовой доходности за апрель месяц 1924 года
или с оценки строения, установленной органами Госстраха на местах.
2. Налогу с фабрично-заводских, торговых, промышленных и дачных помещений подлежат,
за исключениями, указанными в следующей (ст. 3) здания, сооружения и всякие вообще
строения, приспособленные для фабрично-заводской, промышленной и торговой деятельности
со всеми обслуживающими их постройками и жилыми домами для рабочих и служащих, а также
жилые строения, расположенные в дачных поселениях, за исключением не эксплуатируемых
путем сдачи в наем строений, входящих в состав хозяйств, подлежащих обложению единым
сельскохозяйственным налогом.
3. От уплаты налогов освобождаются: а) помещения, отведенные при фабриках и заводах под
больницы, приемные покои, амбулатории, школы и другие культурно-просветительные
учреждения, для рабочих и крестьян, а равно под учреждения социального обеспечения,
б) строения, пришедшие в негодное для эксплуатации состояние на время их перестройки или
капитального ремонта.
4. При обложении упомянутых в ст. 2-й сего постановления фабрично-заводских, торговых и
промышленных помещений, надлежит принять в расчет ценность только самих помещений, не
вводя в оценку ни машин, ни вообще всякого внутреннего устройства и сооружений,
составляющих принадлежность указанных помещений, ни находящихся в них предметов или
изделий торга или промысла, ни торговых, ни промышленных оборотов.
5. Предельным сроком уплаты налога без начисления пени устанавливается 15-го августа
1924 года.
6. Жалобы на неправильное обложение подаются райналогинспектору, который со своим
заключением направляет жалобу в райисполком. Жалобы на решение Райисполкома подаются
через райисполком в окрисполком, решения которого являются окончательными.
Предокорисполкома
[підпис]
Касперович
Замзавокрфо
[підпис]
Портнов
Секретарь Окрисполкома
[підпис]
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 133. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 156. ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ
№ 86
19 липня 1924 р.
На основании Положения об издании обязательных постановлений Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
Продлить срок действия обязательных постановлений, изданных в 1923 г. № № 126 о
регистрации хлебопекарен (распубликованного в Херсонском Коммунаре I/VI 1923 г. № 121),
№ 152 о борьбе с самогоноварением (Херсонский Коммунар 6/VII № 151), № 166 об охране
водоемов (Херсонский Коммунар 2/VIII № 174), № 174 о воспрещении езды по аллеям и
тротуарам и об охране парков и зеленых насаждений (Херсонский Коммунар 17/VIII № 186),
№ 176 о регистрации сторожей (Херсонский Коммунар 17/VIII № 186), № 179 о водовозах
(21/VIII № 189), № 235 о резчиках печатей (Херсонский Коммунар 18/II № 264) на [срок] одного
года в прежней редакции.
Предокрисполкома
(Касперович)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 138. Копія, машинопис.
№ 157. ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
ТА ПРИПАСАМИ ДО НЕЇ
№ 88
09 серпня 1924 р.
Для урегулирования торговли огнестрельным оружием и припасами к нему, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить торговлю в Херсоне и его Округе охотничьим оружием и припасами к нему
(порохом, пистонами) без особого разрешения на то Губадминотдела через Херсонский
Окрадминотдел.
2. Предприятиям уже производящим торговлю предметами, указанными в § 1, получить в
недельный срок со дня опубликования настоящего обязательного постановления через
Окрадминотдел разрешение от Губадминотдела на продление права торговли.
3. Магазинам, торгующим огнестрельными припасами, воспрещается хранить в занимаемых
ими торговых помещениях свыше 30 ф[унтов] дымного или 10 фунтов бездымного пороха
единовременно. Наличный порох должен храниться в металлических ящиках с легкого
открывающимися крышками.
4. В магазинах огнестрельных припасов категорически воспрещается хранить легко
воспламеняющиеся вещества, как керосин, бензин, лак, нефть и проч.
5. Не допускается открытие магазинов огнестрельных припасов в домах, где имеются
огнестрельные предприятия или торговые заведения как кузнецы, столярные, слесарные и
бондарные мастерские, нефтяные склады и т. п.
6. Магазинам огнестрельных припасов разрешить иметь склады для хранения своих запасов.
На складах огнестрельных припасов разрешается хранить не свыше 10 пуд. пороха, обязательно
в фабричной упаковке. Склады огнестрельных припасов могут быть устраиваемы только вне
пределов городских поселений, должны быть обнесены земляным валом и проволочными
заграждениями и тщательно охраняться с соблюдением правил, установленных для пороховых
погребов военного ведомства.
7. Перевозка пороха по городу или со склада в магазин производится не иначе, как с
разрешения органов ГПУ.
8. Установить следующую норму охотничьего оружия и огнестрельных к нему припасов,
могущих одновременно находится в распоряжении одного человека для целей охоты:
а) охотничьих ружей, не зависимо от образца – не более 3 штук; б) холодного охотничьего
оружия – столько же; в) дымного пороха – не более 5 фунтов, бездымного и малодымного – не
более 2 с половиной фунта.
9. Признать количество пороха, упомянутое в п. “в” предыдущей статьи предельной нормой,
которая может быть отпущена магазинами огнестрельных припасов одному лицу в течении
месяца. Примечание 1-е: В тех случаях, когда месячная норма пороха будет израсходована до
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истечения месяца, граждане могут получить дополнительную норму в размере не свыше
2-х фунтов дымного и три четв[ерти] ф[унтов] бездымного пороха не иначе как с разрешения
губернского или окружных административных отделов. Примечание 2-е: Охотничьим
объединениям (союзам) предоставляется право иметь в наличии запас оружия и огнестрельных
припасов, количественно устанавливаемый в каждом отдельном случае по соглашению с
органами ГПУ для снабжения своих членов оружием (в случае порчи такового) и
огнестрельными припасами (в случае израсходования отпущенной им нормы).
10. В целях проверки количества пороха, отпускаемого магазинами, члены ВУСОРа должны
получить из союза особые заборные книжки, а остальные граждане заборные книжки из
Окрадминотдела по предоставлению соответствующих удостоверений от ВУСОРа
(Всеукраинское Общество охоты и рыболовов).
11. Учреждениям и частным лицам, приобретающим или имеющим охотничье нарезное
оружие, а также двух и многоствольные ружья (ст. … постановления) вменяется в обязанность
получить от окр и раймилиции разрешение на таковые.
12. Виновные в нарушении сего постановления подвергается уголовной ответственности
(по ст. ст. 217 “і”, 141 и 93 У[головного] К[одекса]).
13. Наблюдение за проведеним в жизнь настоящего постановления возлагается на органы
милиции и ГПУ – по принадлежности.
Предокрисполкома
(Касперович)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 140-140зв. Копія, машинопис.
№ 158. ПРО ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА 1
№ 89
06 серпня 1924 р.
На основании циркуляра Наркомвнуторга от 7/VII за № 4520, декрета Совнаркома от
14/VIIІ–[19]23 года и положения о борьбе с вредителями хлебных грузов, утвержденного
Осполкомом ОТО от 15/XI–[19]23 года, все учреждения, организации и лица, имеющие
отношение к заготовке, транспорту и хранению зерна до поступления в зернохранилища зерна
нового урожая, обязаны принять следующие предохранительные меры против его вредителей.
1) Все помещения, предназначенные для ссыпки зерна нового урожая, должны быть
совершенно освобождены от остатков зерна урожая прошлого года.
2) Потолок, стены и пол зернохранилища должны быть тщательно очищены от пыли, мусора
и отходов, каковые должны быть сожжены.
3) Помещения должны быть тщательно проветрены помощью сквозняков.
4) Стены, потолок и пол зернохранилища после заделки в них всех щелей и трещин, должны
быть выбелены горячим раствором свежегашеной извести с керосином (1 ф[унт] керосина на
ведро раствора извести).
5) В случае появления вредителей в значительном количестве, владельцы зернохранилищ
должны сообщать об этом Хлебной Портовой Инспекции для проведения более радикальной
дезинфекции.
6) Каждый владелец склада должен иметь при складе описание своих складочных помещений
в виде журнала состояния складов по форме, указанной Хлебной Инспекцией, каковой журналы
должны быть в исправности и полном соответствии в своем описании действительному
состоянию склада.
7) За невыполнение настоящего обязательного постановления, виновные в том лица несут
уголовную ответственность согласно § 12 положения о борьбе с вредителями зерна,
утвержденного Исполкомом ОТО 15/IX–[19]23 года. Наблюдение за исполнением настоящего
обязательного постановления будет производиться Хлебной Инспекцией Херсонского Порта.
Председатель Окрисполкома
Касперович
Секретарь
Сахно
Зам. Старшего хлебного инспектора
[підпис]
Крупица
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1. спр. 75, арк. 141. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 159. ПРО РОЗРЯДИ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ 1
№ 91
15 серпня 1924 р.
Во изменение обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 20 и на основании
ст. 16 Положения о едином сельхозналоге на 1924–1925 год от 30 апреля 1924 г. и согласно § 33
и Примечания 2 к нему, § § 35 и 37 инструкции по проведению Положения о едином
сельхозналоге от 7 июня 1924 г. Херсонский Окрисполком, учитывая урожайность и
экономическое состояние районов и населенных пунктов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Установить для Херсонского округа ВТОРОЙ разряд обложения.
2) В соответствии п. 1 настоящего обязательного постановления установить нижеследующие
разряды обложения.
А. ПО РАЙОНАМ
Алешковскому и Скадовскому ВТОРОЙ разряд обложения, а по Березнеговатскому, Б[ольше]Александровскому, Бериславскому, Г[оло]-Пристанскому, Горностаевскому, Каховскому,
Качкаровскому и Снигеревскому, Херсонскому и Чаплынскому ПЕРВЫЙ разряд обложения.
Б. ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ
Алешковский с/совет, Саги – по III-му разряду, остальные населенные пункты – II разряд.
Раденский с/совет – по 1-му разряду обложения, Костогрызовский – по 1-му, Б[ольше]Копанский – по 1-му, Ст[аро]-Маячковский, Брылевский, Казачье-Лагерский и
Подстепненский с/с – по III-му разряду обложения.
БЕРИСЛАВСКОГО РАЙОНА:
Бериславский, Казацкий, Н[ово]-Тягинский с/советы – по 1-му разряду обложения.
Бургунский с/сов.: Н[ово]-Николаевка и Васильевка – IV разр[яд], Бургунка – III разр[яд],
остальные населенные пункты названного с/сов. – по II-му разр[яду].
Дремайловский с/сов.: Дремайловка, Змиевка – по II-му разр[яду], Н[ово]-Берислав – по
1-му разр[яду].
Володарский с/сов.: Львовские хут. III разряд, Львово II разр[яду], Красный Бургун I раз[ряду].
Красносельский с/сов.: Красносельские хут. – III разр[яд].
Старо-Каменский с/сов.: Отрадо-Каменка – IV разр[яд], Николаевка – I разр[яд].
Старо-Шведский с/сов.: Ст[аро]-Шведское – II разр[яд], остальные населенные пункты –
I-го разряда.
Тягинский с/сов.: Калиновка – II разр[яд], остальные населенные пункты – I-го разряда.
Тарасо-Шевченковский с/сов. – по II-му разряду обложения.
Токаревский с/сов. – по I-му разряду.
БЕРЕЗНЕГОВАТСКОГО РАЙОНА:
Березниговатский с/сов.: Висунский, Любомировский, Баратовский, Нагартавский,
Н[ово]-Севастопольский, Марьяновский, Пришибский, Романовский, Семеновский, ЧервоноДолинский с/советы – по I-му разр[яду] обложения.
Б[ело]-Криницкий с/сов.: Ново-Георгиевка – по II-му разр[яду] обложения, остальные
населенные пункты названного с/сов. – по I-му разряду.
Калужский с/сов.: Лепетиха – по II-му разр[яду], остальные населенные пункты названного
с/сов. – по I-му разряду.
Н[ово]-Павловский с/сов.: Ново-Калужское Второе – по III-му разр[яду], остальные
населенные пункты названного с/сов. – по II-му разр[яду].
Ориандовский с/сов.: Алаклеевка – по IV разр[яду], остальные населенные пункты указанного
с/сов. – по I-му разр[яду].
В[ЕЛИКО]-АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА:
Архангельский, Блакитнянский, Григорьевский, Заградский, М[ало]-Александровский, НовоДмитриевский с/советы – по I-му разряду обложения.
Кочубеевский, Старо-Феенский с/сов. – по II-му разр[яду] обложения и Озерянский,
Натальевский с/сов.: Орлово-Благодатное, Марьино – по II-му разр[яду], остальные населенные
пункты названного с/сов. – по I-му разр[яду].
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Каменный с/сов.: Каменный, Красный 1-й и 2-й – по II разряду обложения, остальные
населенные пункты того же с/сов. – по I-му разряду.
Федоровский с/сов.: Ново-Каменка – по I-му разряду, остальные населенные пункты – по
II-му разряду.
Ново-Петровский с/сов.: Ново-Петровка – по I-му разряду, Костырка – по II-му разряду.
Давыдо-Бродский с/сов.: Ищенские хут. – по III-му разряду, а остальные населенные пункты –
по I-му разряду.
Н[ово]-Александровский с/сов.: Белоусовка, Б[ольше]-Александровка, групп. Нива – по
I-му разряду, а остальные населенные пункты – по II-му разряду.
ГОЛО-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА:
Бехтерский, Голо-Пристанский, Келегейский, Мало-Копанский, Ново-Федоровский и
Чулаковский с/с – по I-му разряду.
Старо-Збурьевский и Ново-Збурьевский с/с, за исключением села Рідна Україна, – по второму
разряду, Рідна Україна – по I-му разряду.
Кардашинский и Рыбальчий с/с – по III-му разряду.
Алексеевский с/с и Облои 4-х част., и Збурьево-Келегейские хутора – по II разряду, остальные
нселенные пункты того же с/с – по I-му разряду.
Далматовский с/с: Елисавето-Ивановка и Зелено-Тропина – по II-му разряду, остальные
населенные пункты того же с/с – по I-му разряду.
Красно-Знаменский с/сов.: Шимановка – по II-му разряду, остальные населенные пункты того
же с/с – по I-му разряду.
Прогнойский с/с: Васильевка – по I-му разряду, остальные населенные пункты того же с/с –
по II-му разряду.
ГОРНОСТАЕВСКОГО РАЙОНА:
Горностаевский, Завадовский, Северо-Каирский, Западно-Каирский с/с – по первому разряду.
Н[ово]-Александровский, Н[ово]-Благовещенский с/с – по 2-му разряду.
Марьинский с/с: Запорожские хутора – по II-му разряду, остальные населенные пункты – по
I-му разряду.
Красно-Благодатный с/с: Красный и Благодатный – по II-му разряду, а пос. Екатериновка – по
I-му разряду.
В[елико]-Благовещенский с/с: В[елико]-Благовещенка – по III-му разряду, хут. Воловичи – по
2-му, остальные населенные пункты того же с/с – по I-му разряду.
Константиновский с/с: Красная Хатка и Буйный Уваров – по II-му разряду, остальные
населенные пункты – по I-му разряду.
КАХОВСКОГО РАЙОНА:
Б[ольше]-Каховский, Любомирский, Натальевский, Любимо-Павловский и Софиевский с/с –
по I-му разряду.
Федоровский с/с – по 2-му разряду.
Черненский с/с: Черненьки – по I-му разряду, Сергеевские хут. – по II-му разряду.
Н[ово]-Маячковский с/с: Н[ово]-Каменный и хут. Марьевский – по II-му разряду, остальные
населенные пункты – по I-му разряду.
М[ало]-Каховський с/с: хут. Судаки и Луговой – по 5-му разряду, хут. Сергеевские – по
2-му разряду, М[алая] Каховка – по I-му разряду.
Британский с/с: с. Британы, Корсунка и Нечаянное – по 2-му разряду, Ключевое, Основа и
Основские хут. – по II-му разряду, остальные населенные пункты того же с/с – по I-му разряду.
Дмитриевский с/с: Зелено-Рубановские хут., Хутора № 4, 6 и 8, Царицин – по II-му разряду,
остальные населенные пункты того же с/с – по I-му разряду.
Г. Каховка, Новые Планы и Щемиловка – по I-му разряду.
КАЧКАРОВСКОГО РАЙОНА:
Дудчинский, Зелено-Балковский, Ивановский, Качкаровский, Леонтьевский, Меловский,
Н[ово]-Архангельский, Н[ово]-Воронцовский, Н[ово]-Григорьевский, Н[ово]-Николаевский,
Н[ово]-Каменский, Осокоровский, Петро-Павловский, Трифоновский, Украинский, Фирсовский
и Н[ово]-Борозенский сельсоветы, за исключением Ивановского отруба – по I-му разряду,
Ивановский отруб Н[ово]-Вознесенского с/с – по II-му разряду.
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Беляевский с/с: Украинка – по II разряду, остальные населенные пункты того же с/с – по
I-му разряду.
Борозенский с/с: с. Кошара – по I-му разряду, остальные населенные пункты того же с/с – по
III-му разряду.
Гавриловский с/с: Акимовка – по II-му разряду, остальные населенные пункты того же с/с –
по III-му разряду.
Н[ово]-Каирский с/с: Ново-Райск, Регуля, Крупицы хут., Н[овые] Каиры – по II-му разряду,
остальные населенные пункты – по I-му разряду.
СКАДОВСКОГО РАЙОНА:
Михайловский с/сов. и Челбасский с/сов. – по II-му разряду.
Софиевский с/сов. – по I-му разряду.
Скадовский, Тарасовский, Краснянский с/сов. – по III-му разряду.
Б[ольше]-Андроновский с/сов.: Радесна, Дуриловский и Широкий поселок – по III-му разряду,
остальные населенные пункты того же с/сов – по II-му разр[яду] обложения.
Каргинский с/сов.: Карга – по II-му разр[яду], остальные населенные пункты – по III-му разряду.
Ново-Николаевский с/сов.: Максимовка и Софиевка – по III-му разр[яду], остальные
населенные пункты – по II-му разряду.
Павловский с/сов.: Павловка, Тягинка, пос. Кованько, Рахмановские хут. и Чумаковские хут.,
Михайловка – по III-му разряду, остальные населенные пункты – по II-му разр[яду].
СНИГИРЕВСКОГО РАЙОНА:
Бармашевский, Боброво-Кутский, Б[ольше]-Сейдеминухский, Елисаветовский, Н[ово]Александровский, Н[ово]-Николаевский, Н[ово]-Петровский, Отбедо-Васильевский и Павловский
с/советы – по I-му разряду.
Снигиревский, Евгеньевский с/советы – по II-му разряду.
Афанасьевский с/сов.: Юрьевка – по I-му разряду, остальные населенные пункты – по
II-му разряду.
Баратовский с/совет: Гороховка, Гречановка, Светлая Дача – по II-му разр[яду], остальные
населенные пункты – по I-му разряду.
Вавиловский с/совет: Вавилово, Богородицкое – по I-му разряду, остальные населенные
пункты – по II-му разряду.
Галагановский с/сов.: Галагановка и хут. Шевченко – по II-му разр[яду], остальные
населенные пункты – по I-му разряду.
Крестовоздвиженский с/сов.: Красный Рогачик – по IV разр[яду], Крестовоздвиженка – по
II-му разр[яду], остальные населенные пункты – по I-му разряду.
Ново-Гредневский с/сов.: Базок, Андреевка, Сухой Ставок, Костромка – по II-му разряду,
остальные населенные пункты – по I-му разряду.
ХЕРСОНСКОГО РАЙОНА:
Белозерский, Антоновский, Кизий-Мысский, Киндийский, Никольский, Роксандровский,
Станиславский, Федоровский, Царево-Дарский, Широко-Балковский и г. Херсон – по I-му разряду.
Чернобаевский с/сов. – по II-му разряду.
Посадо-Покровский с/сов.: Терновые Поды – по III-му разряду, Посадо-Покровское – по
I-му разряду.
Арнаутский с/сов.: Веревчина Балка – по II-му разряду, остальные населенные пункты – по
I-му разряду.
Киселевский с/сов.: весь – по III-му разряду.
Музыковский с/сов.: Крутой Яр, Зеленый Дуб, Барвинок – по II-му разр., остальные
населенные пункты – по I-му разряду.
Понятовский с/сов.: Орлово – по II-му разр[яду], остальные населенные пункты – по I-му разряду.
Шкуриновский с/сов.: Загоряновка – по II-му разр[яду], остальные населенные пункты – по
I-му разряду.
ЧАПЛЫНСКОГО РАЙОНА:
Чаплынский, Н[ово]-Натальевский, Григорьевский, Строгановский, Н[ово]-Александровский,
Второ-Александровский и Хорловский с/сов. – по I-му разряду.
Преображенский, Красно-Полянский, Крестовский – по II-му разряду.
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Белоцерковский и Ново-Киевский с/советы – по III-му разряду.
Перво-Константиновский с/сов. – по I-му разряду.
Каланчаковский с/совет – по II-му разряду.
3) Надбавка на местные нужды для всех районов и населенных пунктов устанавливается в
размере 35 % на оклад госналога.
4) При исчислении окладов налога применять таблицы ставок налога для районов,
установленные обязательным постановлением ГИКа за № 163.
5) Райисполкомам немедленно по опубликовании настоящего обязательного постановления
приступить к исчислению окладов налога с тем, чтобы закончить работу к 20 августа с/г. Работа
по исчислению окладов налога проводится аппаратом Райисполкомом под наблюдением и
руководством Окрфо и Райисполкомов.
6) Ответственность за своевременное и правильное исчисление окладов налога и за
своевременное вручение окладных листов возлагается на Райсполкомы.
7) Окрфинотделу в развитие и разъяснение настоящего постановления издавать
соответствующие инструкции.
Предокрисполкома
[підпис]
(Касперович)
Замзавокрфо
[підпис]
(Портнов)
Секретарь Окрика
[підпис]
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр.75, арк. 143-144. Копія, машинопис, рукопис.
№ 160. ПРО ПІЛЬГИ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ЄДИНИМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ МАЛОМІЦНИХ ГОСПОДАРСТВ
№ 92
15 серпня 1924 р.
Во исполнение обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 198 и на
основании раздела В ст. 25 Положения о едином сельхозналоге от 30 апреля 1924 года и §§ 62,
65, 66, 67, 68 и 69 Инструкции от 7-го июня 1924 года к Положению о едином сельхозналоге
Окрисполком, учитывая значительный процент маломощных хазяйств в округе и в целях
облегчения им уплати налога, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить для льготы на маломощные хазяйства скидки в размере 6 ½ % с исчисленного
оклада со включением надбавки на местные нужды.
2. Скидки, помимо хозяйств, предусмотренных разделами А и В ст. 25 Положения о едином
сельхозналоге предоставляются следующим группам бесскотных хозяйств в порядке
нижеследующей очередности: А) хозяйствам, имеющим до 2-х десятин посева, независимо от
количества трудоспособных членов в них, скидка предоставляется в размере 100 % с оклада
налога, включая и надбавку; Б) хозяйствам, имеющим до 3-х десятин посева, при отсутствии в
них трудоспособных членов, скидка предоставляется в размере 75 % с оклада налога, включая и
надбавку; В) хозяйствам, имеющим до 3-х десятин посева при трудоспособных членах в них не
более двух скидка предоставляется: а) в районах с интервалами 0,25-0,75 для групп V и VI по
землеопеспеченности в размере 25 % с оклада налога, включая и надбавку, а для остальных
групп землеобеспеченности – VII, VIII и ІХ – 35 %, б) в районах с интервалами 0,75-1,25 дес.
группам землеобеспеченности VII, VIII и ІХ предоставляется скидка в размере 35 % с оклада
налога, включая надбавку.
3. В тех случаях, когда предоставленными скидками в порядке раздела А и Б ст. 25
Положения и § 2 настоящего обязательного постановления не исчерпывается скидка в размере
6 ½ процентов, надлежит согласно § 70 Инструкции к Положению о едином сельхозналоге
предоставлять льготы в пределах указанной нормы и другим, наиболее маломощным хозяйствам
в порядке рассмотрения Окружной Налоговой Комиссией индивидуальных ходатайств.
4. В целях поддержания и укрепления животноводства округа, а также облегчения уплаты
налога маломощным хазяйствам, предоставить скидку в размере 14,6 процентов и с
исчисленного оклада налога, включая и надбавку, распределив таковую следующим образом:
а) хозяйствам с одной головой облагаемого скота предоставляется скидка в размере 25 % с
оклада налога с надбавкой, падающего на скот; б) хозяйствам с двумя головами облагаемого
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скота предоставляется скидка в размере 15 %; в) хозяйствам с тремя и более головами
облагаемого скота предоставляется скидка в размере 10 %.
5. В тех случаях, когда скидки, указанные в § 4 настоящего постановления не будут
полностью исчерпаны установленнями размерами и скидок хозяйствам, указанным в § 4 этого
же постановления, Окружной Налоговой Комиссии надлежит по индивидуальным ходатайствам
предоставлять хозяйствам, поименованным в п. 4 настоящего постановления дополнительные
скидки.
6. Льготы, предусмотренные настоящим постановленим на основаних § 71 Инструкции к
Положению о едином сельхозналоге не распространяются на хозяйства, имеющие доходы от
торговли, промыслов и других источников, не связанных с сельским хозяйством или вообще
имеющие доходы, резко отличающие эти хозяйства от других хозяйств, имеющих право на
льготы, согласно вышеуказанным пунктам настоящего обязательного постановления.
Списки хозяйств, лишенных права на скидку, составляются сельсоветами совместно с
Комитетами Незаможных Селян и утверждаютсяч Окружной Налоговой Комиссией.
7. Окрфинотделу в развитие настоящего постановленич издавать дополнительные
распоряжения и инструкции.
Предокрисполкома
(Касперович)
Завокрфо
(Портнов)
Секретар Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-710, оп. 1, спр. 31, арк. 93. Копія, машинопис.
№ 161. ПРО СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО СІЛЬГОСППОДАТКУ
№ 93
15 серпня 1924 р.
Во исполнение обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 200 и на
основании §§ 212, 222 Инструкции к Положению о едином сельхозналоге Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для всех Районов устанавливаются нижеследующие сроки платежа налога и проценты
изъятия налога по этим срокам: А) К 10-му сентября 1924 г. двадцать процентов оклада
исчисленного налога и надбавки к нему. Б) К 1-му ноября 1924 года тридцать процентов оклада
исчисленного налога и надбавки к нему. В) К 15-му января 1925 года тридцать пять процентов
оклада налога исчисленного и надбавки к нему. Г) К 1-му марта 1925 года остальные 15 процентов
оклада исчисленного налога и надбавки к нему. Примечание: Для маломощных хозяйств оклад
налога, который исчислен только по 1 и 2 ставкам, сроки сдачи налога устанавливаются: к
1-му ноября – 50 %, к 15-му января 1925 г. – 35 %, остальные – 15 % к 15 марта 1925 года.
2. На основании установленных в п. 1-м настоящего обязательного постановления предельных
сроков Райисполкомам и Сельсоветам предоставляется право в целях избежания массового
наплыва плательщиков устанавливать частные сроки для отдельных групп плательщиков.
3. Началом сбора налога устанавливается двадцатое августа 1924 г. по всем районам.
4. В целях приближения мест сдачи налога к плательщикам налог принимается в кассах
Райисполкомов и в кассах НКФ. Примечание: Кассы Райисполкомов принимают налог только от
хозяйств своего района, в кассы НКФ допускается принимать налог независимо от районов.
5. Плательщикам предоставляется право производить платеж налога через ПочтовоТелеграфные учреждения и соответствующие кассы.
6. На неуплаченную к сроку часть налога исчисляется пеня, которая взыскивается
одновременно с платежом налога и надбавкой к нему.
7. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается деньгами и облигациями Крестьянского
Выигрышного Займа без ограничения в сумме платежа.
8. Обязанности неуклонного наблюдения за точным выполнением налогоплательщиками их
обязательств возлагается на Райисполкомы и Сельсоветы, которые несут ответственность за
успешное проведение налоговой компании.
9. Окрфинотделу в развитие и разъяснение настоящего обязательного постановления издавать
соответствующие им инструкции и распоряжения.
Держархів Херсонської області, ф. Р-174, оп. 1, спр. 54, арк. 197. Копія, машинопис.
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№ 162. ПРО ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ 1
№ 94
05 жовтня 1924 р.
В целях соблюдения населением, учреждениями, предприятиями, организациями и проч.
местами должностными лицами, правила пожарной охраны Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
§ 1. ПО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ
п. 1. Переносные, чугунные и железные печи должны устанавливаться на расстоянии не менее
1 ½ арш[ин] от деревянных стен и 6 вершков от каменных и бетонных на ножках, высотою не
менее 6 вершков.
п. 2. Железные трубы от переносных печей должны проходить на расстоянии не менее
12 вершков от деревянной части зданий.
п. 3. Железные части печей должны быть отделены от деревянного пола предохранительными
железными листами, имеющими в квадрате не менее 12 вершков с загнутыми краями в виде коробки.
п. 4. Железные трубы (дымовые) должны быть прочно укреплены проволокой или железной
лентой из листового железа к потолку в месте прохода их через стены; переборки и потолки
стыки трубы не допускаются.
п. 5. При переводе труб через деревянные части здания, должна быть установлена кирпичная с
войлоком разделка не менее 4 вершк[ов] толщиной или отверстие не менее 12 верш[ков] в
квадрате, заделанное железным листом. Примечание: Если двойной пустотелый деревянный
простенок толще длины обыкновенного строительного кирпича, то отверстие для пропуска
железной трубы должно быть разделено гончарной трубой, такой толщины, при которой между
железной трубой и гончарной соблюдается расстояние в п. 6.
п. 6. Выводить дымовые трубы от печей допускается только в зарегистрированные дымовые
каналы от очагов, кухонных плит, печей и т. д., самостоятельные дымовые каналы специально
пробитые в стенах с кирпича с глиняной обмазкой или же с гончарных труб, а также в окна,
причем выведенная наружу часть трубы должна быть удалена от стены и карнизов крыши и
выведена выше нижнего края ската крыши.
п. 7. Совершенно воспрещается проводка железных дымовых труб в вентиляционные каналы,
вытяжки и воздушные вентиляторы печей.
п. 8. В комнатах, где имеются голландские печи, проводка труб от временных печей должна
производиться не свыше одного с четвертью аршина от потолка без проводки через деревянные
пустотелые простенки.
п. 9. Все коменданты зданий, арендаторы, заведывающие домами, жилкооперативы,
начальники и заведывающие гражданскими и военными учреждениями, а также жильцы
обязаны немедленно после опубликования настоящего обязательного постановления убрать
неправильно установленные печи.
п. 10. Все новые установки временных печей, каковые будут произведены после проверки
прежних установок органами пожарного управления, должны производиться с разрешения
последних, каковые выдают соответствующие удостоверения.
п. 11. Категорически воспрещается хранить в чердачных помещениях и в коридорах солому,
сено, отходы и прочее легко-воспламеняющиеся предметы.
§ 2. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУБОЧИСТНЫХ ОТРЯДОВ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО
ОЧИСТКЕ ТРУБ
п. 1. Очистку дымовых труб производить во всех гражданских и военных учреждениях и у
частных лиц, только лишь трубочистами, имеющими на это исключительное право.
п. 2. Расплату за очистку производить немедленно по окончании чистки, при чем размер
платы устанавливается коммунотделами или подлежащими Райисполкомами.
п. 3. Очистка производиться в следующем порядке: дымоходы от обогревательных печей 1 раз
в 2 месяца, от кухонных и временных печей 1 раз в 2 месяца, от пекарень, колбасных заведений,
центрального отопления, в столовых и прачечных 1 раз в месяц.
п. 4. В случае возникновения пожара по причине загрязненности дымовых труб сажей,
виновные в этом, за несвоевременный вызов трубочистов, привлекаются к ответственности
согласно § 5 настоящего обязательного постановления.
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п. 5. Все печи и дымоходы должны устанавливаться только лицами, имеющими на то
исключительное право.
§ 3. ПО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЛЕСНЫХ
И ПРОЧ[ИХ] СКЛАДОВ
п. 1. В каждом предприятии или складе иметь лицо, на которое возложить наблюдение за
исправным состоянием инвентаря и заведывание противопожарной охраной и пожарной
безопасностью и в 7 дневный срок сообщить пожарному подотделу имя и фамилию этого лица.
п. 2. В каждом предприятии, складе и т. д. кроме мелких, организовать в течении круглых
суток дежурство пожарных. Число пожарных устанавливается в зависимости от занимаемой
площади
предприятием
или
складом
и
его
огнеопасностью
(постановление
Всеукрчрезпожаркома УССР от 4 марта 1921 года).
п. 3. В предприятиях или складах иметь по определению пожарной инспектуры достаточное
количество огнегасительных средств к каковым относятся: пожарные машины, гидропульты,
химические огнетушители, бочонки с водой, ведра, ящики с песком для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, топоры, багры, ломы, веревки, лопаты, осветительные приборы
и сигнальные принадлежности для оповещения рабочих и служащих предприятия или склада о
пожаре.
п. 4. Указанные в п. 3 предметы должны храниться в недоступных и незагроможденных
местах и находиться в полной исправности и готовности к действию в любое время и должны
быть приобретаемыми за счет предприятия или склада.
п. 5. В предприятиях или складах иметь количество воды, достаточное для тушения пожара.
Водопроводные сооружения и пожарные краны должны иметь такую силу давления, чтобы при
помощи струи возможно было достать наивысшее место здания.
п. 6. На мельницах организовать постоянную чистку помещения от мучной пыли, так как
последняя при известном соединении с воздухом и открытым огнем дает взрыв.
п. 7. На предприятиях, мельницах, складах, театрах и т. п. иметь телефоны и пожарную
сигнализацию.
п. 8. Обтирочные тряпки хранить в специально изготовленных железных ящиках с
самозакрывающимися крышками.
п. 9. Хранение угля в больших количествах в жилых зданиях и помещениях, расположенных
вблизи деревянных строений, воспрещается.
п. 10. Учреждения, которые получают уголь, обязаны сообщить об этом органами пожарного
управления, откуда будут командироваться специалисты и указывать способ безопасного
хранения и складывания угля, так как последний от неправильного складывания имеет свойство
самозагораться.
§ 4. ПО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ, КЛУБОВ
И ПРОЧИХ УВЕСЕЛИТЕЛЬН[ЫХ] ЗРЕЛИЩ
п. 1. Все имеющееся пртивопожарное оборудовании немедленно привести в исправное и
годное действие на случай пожара состояние, где же таковое не имеется установить, согласно
указания органов пожарного управления.
п. 2. Осветить все выходы фонарями с красными стеклами и снабдить их надписями “Выход”.
Освещение фонарей производить свечами или масляными лампами.
п. 3. Курение на сцене (кроме курения по пьесе) и в зрительном зале ни в коем случае
допущено быть не может, о чем надлежит вывесить на видном месте соответствущие
отчетливые надписи.
п. 4. Ни в коем случае не допускать в театр зрителей сверх вместимости театра и не занимать
проходов как стоящими, так и сидящими зрителями.
п. 5. Прикрепить к полу все имеющиеся места для сидения.
п. 6. Освободить для выхода на случай пожара все имеющиеся в театрах и пр. окна и двери,
проверку чего производить театральным пожарным караулам или лицом, уполномоченным
органом пожарного управления.
п. 7. Не загромождать проходы на сцене и около нее лишними декорациями и театральными
приспособлениями.
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п. 8. Во все театры в том числе кинотеатры и пр. увеселительные места или зрелища высылать
пожарные караулы, каковые получают оплату в размере определенном коммунотделом и
утвержденным Исполкомом.
п. 9. Все указания театральных пожарных караулов или уполномоченного органами пожарного
управления, касающихся пожарной охраны в театрах, кинотеатрах, клубах и пр. должны
исполняться беспрекословно и немедленно, в случае невыполнения требований, театральным
пожарным караулам, с ведома заведывающих органами пожарн[ых] управл[ений] или пожарных
организаций, предоставляется право недопущения поднятия занавеса для открытия спектакля.
§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРН[ОЙ] ОХРАНЫ
И ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ МЕР
п. 1. Пожарной инспектуре вменяется в обязанность производство регулярных осмотров всех
предприятий, складов, зданий, мельниц и проч.
п. 2. Дознание о пожаре или невыполнения требований противопожарной охраны, указанных
в настоящем обязательном постановлении, производиться немедленно пожарной инспектурой
совместно с представителями милиции в течении суток со дня пожарного случая или
установления нарушения указанных правил.
п. 3. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления будут привлечены к
ответственности по 217.1 статье Уголовного Кодекса.
п. 4. Настоящее обязательное постановление распространяется на всю территорию
Херсонского округа и вступает в силу в г. Херсоне со дня опубликования его в газете
“Херсонский Коммунар”, а в прочих местах округа – со дня получения постановления в
подлежащих Райисполкомах.
п. 5. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на
пожарную инспектуру, милицию, Райисполкомы, сельсоветы.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Завокроткомхозом
Ярославский
Секретарь Окрисполкома
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-231, оп. 1, спр. 5, арк. 235. Оригінал, типограф. друк.
№ 163. ПРО ОБЛАШТУВАННЯ СКОТОМОГИЛЬНИКІВ
№ 95
09 жовтня 1924 р.
Для предупреждения и прекращения заразних заболеваний скота Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Трупы всякого рода животных, павших как от заразних, так и не заразних болезней, а также
трупы убитих по распоряжению ветврача животных обязательно зарывать в землю и только на
отведенных для этой цели скотомогильниках.
2. Сельсоветам и откомхозам в каждом населенном пункте по указанию местного
ветеринарного врача отвести участки земли для зарывания трупов павших животных.
Примечание: Расстояние скотомогильника от жилых помещений должно быть не менее четверти
версты, причем в больших населенных пунктах допускается устройство нескольких
скотомогильников.
3. Отведенные под скотомогильники места обнести канавой в два аршина глубиной и
ширины, в месте въезда на скотомогильник устроить ворота, чтобы скот не мог проникать на
скотомогильник.
4. Трупы всякого рода животных в населенных пунктах, имеющих свыше 500 дворов,
вывозить в специальной повозке, оббитой железом или осмоленной внутри.
5. Уборку трупов животных производить в сельских местностях распоряжением сельсовета и
Милиции, а в городах – распоряжением Откомхоза или Милиции.
6. Виновных в неисполнении настоящего обязательного постановления привлекать к судебной
ответственности по 2172 ст. Уголовного Кодекса.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Секретарь Окрисполкома
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-710, оп. 1, спр. 36, арк. 58-58зв. Копія, машинопис.
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№ 164. ПРО МІСЦЕВИЙ ПОДАТОК З ОГОЛОШЕНЬ
№ 98
24 серпня 1924 р.
На підставі ст. 94 глави ІІ розділу ІІІ постанови ІІІ сесії ЦВКу СРСР од 12 листопада
1923 року і постанови Одеського Губвиконкому за Ч. 1361, Херсонський Окружний Виконавчий
Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Установити в Херсонському окрузі місцевий податок, за зазначеним в примітці цієї
постанови винятком, з усіх об’яв, які друкуються в усіх періодичних виданнях (часописах,
журналах, календарях і т. ін.) в розмірі десяти відсотків платні, що збирається за об’яву.
Примітка: Од податку з об’яв звільняються: 1) об’яви, які друкуються в щоденних виданнях
(часописах) партійних та професійних організацій, 2) об’яви по пропозиції та на закликання до
праці, 3) безплатні об’яви.
2. З дня оголошення цієї постанови всі особи, установи, підприємства, що видають усякі
друкованні видання, повинні одержувать місцевий податок з об’яв у розмірі, який зазначений в
ст. 1 цієї постанови.
3. Податок, який буде одержано з об’яв, щодня здавати в скарбницю Окрфінвідділа на
рахунок місцевого бюджету.
4. Контроль і догляд за стягненням місцевого податку з об’яв доручити Фінвідділу.
Голова Окрвиконкому
(Касперович)
Завокрфінвідділом
(Касперовський)
Секретар
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 154, Копія, машинопис.
№ 165. ПРО НАДАННЯ ПРАВА ВИНОРОБАМ ВІЛЬНОЇ ОПТОВОЇ
ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СВОЇМ ВИНОМ
БЕЗ ОБКЛАДАННЯ АКЦИЗНИМ ТА ПАТЕНТНИМ ЗБОРОМ
№ 99
05 вересня 1924 р.
Согласно инструкции № 13 НКФ СССР, изданной на основании постановления ЦИК и СНК
от 28/ІІІ–1924 г. “По наблюдению за выделкой, хранением, передвижением и продажей
виноградных, плодово-ягодных и изюминных вин и о порядке взимания с них акциза”,
предоставлено виноградарям-виноделам право свободной розничной и оптовой продажи своих
вин при своих виноградниках и усадьбах без оплаты этих вин акцизом и без оплаты особого
патентного сбора. Для проведения в жизнь указанной инструкции, Херсонский Окружной
Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
1) Всем лицам и учреждениям, имеющим в своем пользовании виноградные насаждения как
плодоносящие, так и неплодоносящие, зарегистрировать таковые не позже 15/ІХ в местном
сельсовете.
2) При регистрации виноградников надлежит указать количество винограда предполагаемого
к переработке на вино, а также остатки вина от прошлых лет.
3) По окончании срока регистрации виноградников, сельсоветы обязаны регистрированные
списки препроводить немедленно в районные исполнительные комитеты.
4) Лица и учреждения не зарегистрировавшие в указанный срок виноградники, подвергаются
штрафу до 300 рублей или аресту на срок до 3-х месяцев.
Предокрсиполкома
Касперович
Зам. Завокрфинотделом
[підпис]
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонськї області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 155. Копія, машинопис, рукопис.
№ 166. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРИВАТНИХ ДИТЯЧИХ САДКІВ ТА ШКІЛ
№ 100
07 вересня 1924 р.
На підставі п. 22 Кодексу Законів про народну освіту, а також Інструкції НКО від 24 березня
1924 року “Про порядок приватних занять з дітьми” Херсонський Окрвиконком УХВАЛИВ:
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1. Організацію приватних установ (шкіл, садків та інш.) для навчання дітей заборонити.
2. Приватним особам дозволити займатись навчанням чужих дітей віку до 14 років при умові,
що в групі буде не більш 3-х дітей. Примітка: Утворення груп для навчання релігії, згідно з § 29
Кодекса Законів про народну освіту, забороняється.
3. Особам, бажаючим приватно вчителювати, мати належну педагогічну кваліфікацію, не
менш кваліфікації вчителів 4-х річної школи.
4. Дозвіл (посвідчення з фотокарткою) на право вчителювання приватним учителям видавати
місцевим органам народної освіти по згоді з місцевим органом спілки “Робос”. Примітка:
Посвідчення, що видають Райкультвідділи, мусять бути затверджені Окрінспектурою народної
освіти.
5. Учителям установ соціального виховання одержувати дозвіл приватно вчити дітей згідно § 4.
6. Дозвіл на право приватно вчити видавати не більш, як на один рік, причім кінцем всіх
посвідчень мусить бути по містах – 1 вересня і по селах – 1 жовтня.
7. Осіб, що будуть вчити приватних дітей без дозволу органів народної освіти і взагалі, будуть
порушувати цю постанову, підлягати карній відповідальності. Примітка: Батьків, які
запрошують до своїх дітей приватного вчителя, що немає посвідчення на право вчити, також
підлягати карній відповідальності.
8. За належним виконанням цієї постанови стати органам народної освіти та органам
народного комісаріату внутрішніх справ.
Голова Окрвиконкому
Касперович
Секретар
Сахно
Держархів Херсонської област, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 156. Копія, машинопис, рукопис.
№ 167. ПРО НАДАННЯ ОФІЦІЙНИХ ПОСВІДЧЕНЬ ІНВАЛІДАМ ПРАЦІ
ТА РОДИНАМ БЕЗ ГОДУВАЛЬНИКІВ
05 жовтня 1924 р.
№ 101
На підставі обов’зкової постанови Губвиконкому по відділу праці за Ч. 185, оголошеної в
часописі “Вісті Одеського Губкому, Губвиконкому та Губпрофрад” від 16 липня 1924 р.
за Ч. 1884 Херсонський Окрвиконком УХВАЛИВ:
Примусти всі домоуправління міста Херсона та Округи у випадках звернення до них інвалідів
праці та їх сімей, згубивших кормильців, перебуваючи на учті в Херсонській Страхкасі Ч. 3 за
посвідченями, згідно нижче зазначеної форми, такі посвідчення обов’язково видавати їм на руки.
ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ
Видано сучасне посвідчення домоуправлінням м. Херсона по вул. ......................................................................
мешканцю дома громад[янину] ....................................................................................................................................
вказати прізвище, ім’я, по-батькові та зріст в тім, що як відомо домоуправлінню, належить до трудового
елементу і джерелом його існування в сучасний мент являється: ..........................................................................
вказати приблизно його заробіток та як дуже він нуждається
Джерело існування мешкаючих з ним нижчезазначених родичів сучасний мент таке (вказати дітей).
Прізвище, ім’я
Який зріст
Чим займається,
Скільки
Чергове число
та по-батькові
родича
що зараз робе
заробляє
Сучасне посвідчення видано задля надсилання до Херсонської Страхкаси Ч. 3, що підписами та
печаткою підтверджується.
(Підпис домоуправління)

За невиконання сучасної постанови відальні особи будуть штрафуватись до 300 карбованців,
або до арешту до 3 місяців, а за стирання певних відомостей будуть притягнені до карної
відповідальності.
Голова окрвиконкому
Мольтов
Зам. Правл. Страхкаси
(печатка, підпис)
Секретар Окрвиконкому
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 157. Оригінал, машинопис, рукопис.
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№ 168. ПРО МЕТРИЧНУ СИСТЕМУ МІР ТА ВАГИ 1
№ 102
16 вересня 1924 р.
На основании постановления СТО Союза ССР, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. С целью ознакомления населения г. Херсона и его Округа с таблицами метрической
системы мер, обязать: а) все правительственные, кооперативные и общественные учреждения,
как центральные так и местные; б) все банки, акционерные общества, а также государственные,
кооперативные, частные и промышленные и торговые предприятия, за исключением киосков,
палаток и торговли с лотков и в разнос; в) администрацию зданий общего пользования как
театры, клубы и все домоуправления в пределах г. Херсона и заштатных городов вывесить в
занимаемых ими помещениях в г. Херсоне до 25 сентября, а в Округе до 15-го октября
наглядные плакаты по метрической системе мер официального издания. Примечание:
Плакатами официального издания считаются плакаты на украинском языке, изданные
Госиздатом Украины и одобренные Всеукраинской Междуведомственной метрической
комиссией, распространяемые агентурой.
Должностных лиц, виновных в нарушении настоящего постановления, привлекать к
ответственности в дисциплинарном порядке, а частных лиц в административном порядке –
штрафу до 100 рублей с заменой арестом до одного месяца.
Предокрисполкома
Касперович
Секретарь ОкРИка Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-225, оп. 1, спр. 23, арк. 237зв. Копія, машинопис.
№ 169. ПРО ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБКЛАДАННЮ
МІСЦЕВИМИ ЗБОРАМИ ТА ПОДАТКАМИ
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 1924–1925 БЮДЖЕТНОГО РОКУ (ЖОВТЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ)
№ 106
21 вересня 1924 р.
На основании положения о местных финансах, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В целях учета плательщиков местных сборов и налогов на 1-е полугодие 1924–[19]25
бюджетного года (октябрь–март) обязать: Домоуправления, арендаторов, домовладельцев,
уполномоченных домовладений и прочих лиц, в ведении, владении или распоряжении коих
находятся строения подать в Окрфинотдел не позже 27-го сентября по установленной форме
сведения о лицах, имеющих объекты, подлежащие обложению местными сборами и налогами.
В сведения подлежат внесению следующие объекты: а) быки, коровы, волы, свиньи, овцы,
верблюды, собаки, ослы, мулы и лошади, причем в отношении лошадей должно быть указано
для какой надобности они содержатся, т. е. для личной (выездные), для домашнего хозяйства
(рабочие) или для промысла (извозные), б) (ручные тележки) тачки, сани, предназначенные для
перевозочного промысла; в) речная посуда, предназначенная для промысла в виде перевозки
людей или грузов, лодки, ялики, каюки, содержимые для личной надобности регистрации не
подлежат, г) экипажи, принадлежащие частным лицам, обществам, предприятиям,
учреждениям, объединениям и проч. и содержимые ими для личной надобности;
д) самодвижущиеся экипажи всех типов, не исключая и грузовиков, с указанием количества сил
экипажа, е) велосипеды.
В сведениях о скоте, лошадях и домашних животных, в случае если они вошли в обложение
сельхозналогом, или принадлежат семьям красноармейцев, представляют собой племенной скот
совхозов и случных пунктов, или опытных животных в ветеринарно-бактериологических
лабораториях, следует в соответствующей графе делать о сем указания, с приложением к
заявлению удостоверений, в противном случае указанные объекты будут привлекаться к
обложению на общем основании.
За неподачу в установленный срок заявлений или за помещение неверных сведений в них,
виновные в том лица подлежат штрафу, в административном порядке в размере до 300 рублей
или аресту до 3-х месяцев.
Бланки заявлений выдаются в Окрфинотделе за плату в размере 10 коп.
Зам. Предисполкома
Мольтов
Зам. Завокрфинотделом
Портнов
Врид. Секретаря Окрисполкома
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-352, оп. 1, спр. 15, арк. 136. Типограф. друк.
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№ 170. ПРО ЧАС РОБОТИ РАДЯНСЬКИХ УСТАНОВ
№ 107
28 вересня 1924 р.
На основании обязательного постановления Губисполкома за № 225, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Обязать все советские учреждения с 1-го октября сего года производить занятия с 10 часов
утра до 4-х часов дня.
Зампредокрсиполкома
(Мольтов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 163. Копія, машинопис.
№ 171. ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
З БЛАГОДІЙНОЮ МЕТОЮ
№ 108
10 жовтня 1924 р.
Согласно обязательного постановления Губисполкома за № 216, опубликованного в Одесских
Известиях от 3/ІХ с. г. за № 1424 в целях осуществления административного надзора над
порядком устройства с благотворительной целью государственными и общественными
учреждениями и организациями разного рода спектаклей, концертов, лекций и проч.
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Впредь воспретить проведение вышеупомянутых спектаклей, концертов, лекций и проч. без
предварительной регистрации и получения разрешения в Админотделе Окрика. Примечание:
Программы спектаклей, лекций, концертов, утверждаются Окрполитпросветом на общих
основаниях.
2) Лиц, учреждения и организации, устраивающих спектакли, концерты и лекции и проч. без
соответсвующей регистрации и разрешения Окрадминотдела, подвергать в административном
порядке штрафу до 300 руб., аресту до 3-х месяцев.
3) Наблюдение за исполнением настоящего постановления возложить на органы милиции.
Зампредокрисполкома
(Мольтов)
Начокрадминотела
(Сафронов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 164. Копія, машинопис.
№ 172. ПРО ЗАБОРОНУ ПРИМУСОВОГО СТЯГУВАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ЗБОРІВ
16 жовтня 1924 р.
№ 110
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 217, основанного
на постановлении ВУЦИКа от 5-го сентября 1923 г. “О добровольных сборах” (Собр[ание]
Узак[онений] № 33 от 482) Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Воспретить взимание каких бы то нибыло сборов на благотворительные цели в
принудительном порядке.
2) Предоставить право производства в пределах Херсонского округа добровольных сборов с
граждан лишь организациями, получаемыми на то особое разрешение.
3) Обязать каждое лицо, уполномоченное упомянутым в предыдущем пункте организациями
на взимание добровольных сборов с благотворительными целями иметь при себе и предъявлять
по первому требованию соответсвующее на то удостоверение, визированное в
административном отделе Окрисполкома. Примечание: В выдаваемых сборщикам
удостоверениях указать номер разрешения Окрисполкома на право производства сборов.
4) Все удостоверения на право производства благотворительных сборов (выданные раннее
опубликования сего постановления в “Херсонском Коммунаре”), не визированные или
визированные раннее сего срока объявить не действительными и воспретить производство по
ним сборов.
5) Удостоверения, визированные после опубликования сего постановления действительны
лишь на тот срок и в тех пределах, которые указанны в визе Админотдела.
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6) Лиц, виновных в производстве благотворительных сборов по удостоверениям, не имеющим
визы административного отдела Окрика, а равно ответственных руководителей организаций,
выдавших своим уполномоченным удостоверения на право производства благотворительных
сборов без соблюдения установленных настоящим постановленим правил привлекать к
ответсвенности в судебном порядке.
7) Наблюдение за исполнением настоящего постановления возложить на органы милиции.
Предокрисполкома
(Мольтов)
Начокрадминотдела
(Дитмар)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 166. Копія, машинопис.
№ 173. ПРО СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВО-РОЗПОДІЛЬНОГО КВАРТИРНОГО БЮРО 1
15 жовтня 1924 р.
№ 111
В виду расформирования квартирного стола при УГНИ Отместхоза за передачей все
домовладений в хозяйственное ведение населения и в целях учета и целесообразного
распределения свободной жилой площади среди трудящихся, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Образовать при Херсонском союзе жилищных кооперативных товариществ (Жилсоюза)
учетно-распределительное квартирное бюро в составе трех членов-представителей:
Окротместхоза, Окрпрофбюро и Жилсоюза под председательством Преджилсоюза.
2. Возложить на названное бюро, как взятие на учет всей свободной и освобождающейся
жилой площади, так и распределение ее между трудящимися с отводом таковой в каждом
отдельном случае по протокольному постановлению.
3. Обязать домоуправления домов, арендованных жилкооперативами, коллективными,
частными лицами, а также домов, переданных в ведение уполномоченных от населения и
домтороек и домов денационализированных – не позже чем в трехдневный срок сообщать об
освободившейся в их домах жилой площади в бюро для взятия таковой на учет.
4. Представить домоуправлениям, указанным в п. 3 настоящего обязательного постановления,
право самостоятельной сдачи в наем освободившейся в их домах и взятой на учет жилой
площади в течении 2-х недель со дня ее освобождения с доведением до сведения бюро об ее
заселении для снятия с учета, по истечении какового срока незаселенная домоуправлением
жилая площадь подлежит исключительно распределению бюро между трудящимися.
5. Поступающая в распоряжение бюро жилая площадь подлежит распределению между
трудящимися по их о том заявлениям.
6. Обязать бюро ежемесячно представлять сводки о своей работе в Окротместхоз.
7. Обязательное постановление Окрика за 1924 г. за № 76 в части касающейся возложения
распределения жилой площади на УГНИ Окротместхоза, с опубликованием настоящего
постановления аннулировать.
8. Виновных в нарушении настоящего постановления подвергать в административном
порядке штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
Предокрика
Мольтов
Завокрместхозом
[підпис]
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 168. Копія, машинопис, рукопис.
№ 174. ПРО ОДНОРАЗОВИЙ ПОДАТОК НА ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ,
ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВІД НЕВРОЖАЮ
14 жовтня 1924 р.
№ 113
На підставі ЦВК і РНК ССРР від 13 вересня біжучого року “Про одноразовий податок на
потреби населеня, що постраждало від неврожаю” та Правил збирання цього податку,
затверджених НКФ ССРР від 16 вересня, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Встановити на 1924–[19]25 бюджетний рік на території Херсонського округу збирання
одноразового податку з усіх громадян Округи, що на 20 вересня 1924 року досягли 18-літнього
зросту, за винятком вилучень, які вказано в ст. 2-й.
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2. Від податку звільняються:
а) особи, що займаються сільськогосподарським промислом, як вони не знаходяться в числі
платників державного промислового або прибутково-майнового податку; б) робітники та
службовці, що мають тимчасову рооту з неозначеним заробітком, який не перевищує 75 крб. у
місяць; в) робітники та службовці, що не мають інших джерел прибутку, крім заробітної платні,
якщо розмір цієї платні пересічно за серпень та вересень 1924 року був менш 75 крб. у місяць;
г) державні пенсіонери, що не мають інших джерел прибутків, крім пенсії, яку одержують від
казни, якщо розмір її за серпень та вересень менш ніж 75 крб. у місяць; д) червоноармійці,
військові моряки і військові службовці строєвого, адміністративно-господарського та політичного
складу, що знаходяться на штатних посадах, а також демобілізовані з командного складу, що
займають посади позаштатних інструкторів всезагального військового значення (Всеобуч) по
військовій підготовці громадян ССРР; штатні співробітники об’єднаного державного політичного
управління і його місцевих органів; міліціонери і весь строєвий склад міліції; е) учні державних та
прирівняних до них суспільних, кооперативних та приватних навчальних установ, як вони не
мають самостійного заробітку або інших самостійних джерел прибутку; ж) інваліди, що
знаходяться на утриманні органів соціального обеспечення або органів соціального страхування,
або приватних осіб чи організацій; з) жінки, що мають на своєму кошті дітей, молодших 14 років
або інших нетрудоспособних членів сім’ї, як вони без по сторонньої допомоги утримують себе та
сім’ю і відносяться до першого, другого та третього розряду платників по розпису річних окладів
(див. нижче); и) безробітні, що стоять членами профспілок і не мають джерел прибутку; і) ті, що
не одержують самостійного прибутку члени сімейства платників податку. Примітка 1. Зверх осіб,
перелічених в цій статті (2) не притягаються до платіжу одноразового податку, – особи, що живуть
на сторонні кошти і не мають своїх власних для існування, а також інваліди, що входять в свої
кооперативні об’єднання, якщо заробіток їх, по відомостям фінінспектора, є пересічно за серпень
та вересень місяці 1924 р. менш 75 крб. в місяць. 2. Особи, що не мають визначених занять, але по
відомостям фінінспектора, одержують великі прибутки від кредитових та валютних операцій,
дисконтерства та віддавання грошей на зріст, притягаються до платіжу одночасного податку по
11 (одинадцятому) розряду платників по розпису різних податків (див. нижче).
3. Належність громадян до одної з вказаних в попередній ст. категорій, що дають право на
вилучення з одно часового податку з’ясовується по тому, куди вони належали на 20 вересня
1924 р. прикладно до правил, встановлених для державного прибутково-майнового податку.
4. Розподіл громадян на розряди для означення належних з них окладів названого податку
робиться відповідно їх майновому та соціальному стану на срок 20 вересня 1924 р., для чого
належить користуватись даними по оподаткуванню прибутковим майновим податком за
І-ше півріччя 1924–[19]25 року.
5. Платники, що відносяться до декількох розрядів, платять податок по тому розряду, якому
присвоєно вищий розряд податку.
6. Одночасний податок встановлюється по розрядам платників та по поясам місцевості, в яких
вони проживають, прикладно до поясів, встановлених для державного прибутково-майнового
податку, згідно розпису, що при цьому прикладається (див. нижче).
7. Одночасовий податок платиться рівними частинами в такі два строки: половина окладу не
пізніше 1 грудня 1924 р., друга половина – не пізніше 1 лютого 1925 р.
8. Відносно робітників та службовців установ, підприємств та господарств, а також державних
пенсіонерів, уплата податку робиться в 3 строки рівними частинами шляхом утримання з
заробітної платні або пенсії, що видаються в грудні 1924 р. та у лютому і березні 1925 р.
Адміністрація установ, підприємств та господарств, що робить вказані в попередній статті
утримання в платіж названого податку зобов’язана в 3-х денний термін після того, як буде
зроблене утримання, здати утримані сумми в належну касу Наркомфіну при платіжній об’яві з
додатком списка осіб, з яких зроблено утримання.
9. Суми податку, неуплачені в установлений термін, зараховуються в недоїмку і стягаються в
безперечному порядкові з нарахуванням пені та вжиттям примусових заходів стягнення на
загальних підвалинах, встановлених для збирання податків та зборів. Вся відповідальність за
несвоєчасний платіж одночасового податку в відношенні робітників, службовців в
підприємствах, установах та господарствах і в відношенні державних пенсіонерів, себто осіб,
121

віднесених до І-го розряду платників, покладається на адміністрацію тих установ, підприємств
та господарств, від яких вони одержують платню або пенсію.
10. Проведення податку покладається на Окрфінвідділ та його органи.
11. На речінець Фінорганів про віднесення платників до того чи іншого розряду та означення
окладу податку платники можуть приносити скарги до губерніальної прибутково-податкової
комісії в 3-х тижневий термін з дня об’яви через фінінспектора про встановлений оклад. Подача
скарг не припиняє стягнення зазначеного податку. Скарги подаються через фінінспектора.
12. Розпис різних окладів ось які:
РОЗРЯДИ ПЛАТНИКІВ:
1. Робітники, службовці та державні пенсіонери, що одержують в місяць: а) від 75 до 100 крб.
платять: в місцевостях І-го поясу 4 крб., 2 поясу – 4 крб., 3-го поясу – 4 крб., 4-го поясу 4 крб.;
б) більш 100 до 150 крб. платять: в місцевостях 1 поясу – 6 крб., 2-го поясу – 6 крб., 3-го поясу –
6 крб., 4-го поясу – 6 крб.; в) більш 150 до 200 крб. платять: в місцевостях І-го поясу – 12 крб.,
2-го поясу – 12 крб., 3-го поясу – 12 крб., 4-го поясу – 12 крб.; г) більш 200 до 300 крб. платять:
в місцевостях І-го поясу – 20 крб., 2-го поясу – 20 крб., 3-го поясу – 20 крб., 4-го поясу – 20 крб.;
д) більш 300 крб. платять: в місцевостях І-го поясу – 30 крб., 2-го поясу – 30 крб., 3-го поясу –
30 крб., 4-го поясу – 30 крб.
2. Рознощики-торговці, що працюють від державних та кооперативних підприємств платять в
місцевостях І-го поясу – 5 р. 50 к., 2-го поясу – 5 р., 3-го поясу – 4 р. 50 к., 4-го поясу – 4 р.
3. Ремісники та кустарі, що не мають заведень, які оподатковуються промисловим податком, а
також всі особи, що одержують прибутки від особистої праці не по найму та, що не належать до
вищих розрядів платять: в місцевостях І-го поясу – 8 карб., 2-го поясу – 7 крб., 3-го поясу – 6 крб.,
4-го поясу – 5 крб.
4. Громадяни, що виконують одноособово по заказам та дорученням роботи, які вимагають
спеціальних технічних зань та пристосувань, а також особи вільних професій платять:
в місцевостях І-го поясу – 14 крб., 2-го поясу – 12 крб., 3-го поясу – 10 крб., 4-го поясу – 8 крб.
5. Служителі релігійних культів платять: в місцевостях 1-го поясу – 26 крб., 2-го поясу – 22 крб.,
3-го поясу – 18 крб., 4-го поясу – 15 крб.
6. Громадяни, що займаються особисто без утримання контор та службовців виконанням за
плату приватних доручень (фактори, торгові агенти), маклери фондових та товарних бірж, районні
інспектори та агенти кредитних і страхових установ, мандруючі прикажчики, що торгують по
зразкам платять: в місцевостях І-го поясу – 22 крб., 2-го поясу – 20 крб., 3-го поясу – 16 крб.,
4-го поясу – 12 крб.
7. Володарі торгівельних та промислових підприємств І-го розряду платять: по І-му поясу –
10 крб., по 2-му поясу – 9 крб., по 3-му поясу – 7 крб., по 4-му поясу – 6 крб.
8. Володарі та співволодарі торг та промпідприємств 2-го розряду платять: по І-му поясу –
17 крб., 2-му поясу – 15 крб., 3-му поясу – 12 крб., 4-му поясу – 10 крб.
9. Володарті і співволодарі та пайщики торгпідприємств 3-го розряду та промислових 3-го та
4-го розрядів, а також особи, що займаються комісійними, маклерськими та експедиторськими
операціями без утримання контор, крім маклерів фондових та товарних бірж платять: по
І-му поясу – 38 крб., по 2-му поясу – 30 крб., по 3-му поясу – 24 крб., по 4-му поясу – 20 крб.
10. Володарі, співволодарі та пайщики торгпідприємств 4-го розряду та промислових
5, 6 і 7 розрядів платять: по І-му поясу – 80 крб., по 2-му поясу – 70 крб., по 3-му поясу – 60 крб.,
по 4-му поясу – 50 крб.
11. Володарі, співволодарі та пайщики торгівельних підприємств 8 вищих розрядів, а також
особи, що займаються кредитовими і тому подібними операціями, платять: по І-му поясу –
225 крб., по 2-му поясу – 200 крб., по 3-му поясу – 150 крб., по 4-му поясу – 125 крб.
12. Особи, що проживають на прибутки від володіння будівлями, орендування маєтків та від
відсоткових і дивідендових паперів, а також від інших нетрудових прибутків, що їх не
передбачено попередніми пунктами платять: по І-му поясу – 14 крб., по 2-му поясу – 12 крб., по
3-му поясу – 10 крб., по 4-му поясу – 8 крб.
Зам. ПредОкрика
Мольтов
Секретар
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 169-171. Копія, машинопис.
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№ 175. ПРО НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ КАСІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАНЯ
ПРО ВИПЛАЧЕНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТНЮ
№ 115
19 жовтня 1924 р.
В целях упорядочения взносов, причитающихся сумм Страхкассе Херсонский окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
Обязать всех лиц, учреждения, хозяйства и предприятия, независимо от того, являются ли они
государственными, кооперативными, концессионными, арендуемыми, смешанными или
частными, пользующихся наемным трудом, независимо от характера работ и способов расплаты
с ними, сообщать ежемесячно Кассе Социального Страхования сведения по форме Кассы о
выплаченной зарплате (Кодекс Законов о Труде ст. 175).
Сведения должны подаваться ежемесячно в промежуток времени с 1 по 7-е число каждого
календарного месяца за предыдущий месяц по г. Херсону и Херсонскому району – в Кассу
(Дворец Труда), а в Округе – Уполномоченным соответствующих Страховых пунктов,
находящихся в г. г. Каховке, Скадовске, Бериславе, Голой-Пристани и Большой Александровке.
Вместе с расчетными ведомостями (сведения о выплаченной зарплате по форме Главсоцстраха)
должны быть уплачены и страховые взносы страхкассе. Учреждения, предприятия и хозяйства,
находящиеся на Государственном или местном бюджете должны к расчетным ведомостям
прилагать ассигновки на имя Страхкассы на предмет получения ею страхвзносов.
Лица, виновные в неисполнении указанного и систематически уклоняющиеся как от
своевременной подачи Кассе сведений о зарплате, так равно и от уплаты страхвзносов, будут
привлечены к уголовной ответственности по ст. 118 и 132 Уголовного Кодекса.
В случаях заболеваний трудящихся, они должны предъявить в учреждение или хозяйство, где
они работают, полученный больничный листок для отметки на обороте его, когда он прекратил
работу, с какого числа ему прекращена выплата содержания и сколько он заработал за
2 предшедствующих месяца до заболевания, с указанием количества действительно
проработанных им дней за это время.
Заведующие учреждениями, предприятиями и хозяйствами обязаны заполнить указные выше
графы больничного листка, причем за указание неверных сведений будут привлекаться к
уголовной ответственности по ст. 116 Уголовного Кодекса.
Зам. Председателя Окрисполкома
Мольтов
Председатель Окрстрахкассы
[підпис]
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк.173. Копія, машинопис.
№ 176. ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ 1
№ 116
18 жовтня 1924 р.
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
Продлить до 1-го января 1925 года срок обязательного постановления № 136 1923 г.:
1) о содержании в исправности и чистоте дворов, тротуаров и улиц,
2) о соблюдении чистоты в помещениях для продажи съестных продуктов и напитков,
3) об изготовлении и продаже прохладительных напитов,
4) о продаже мороженного,
5) о гостиницах, ресторанах и постоялых дворах,
6) о парикмахерских,
7) о промышленных коровниках,
со всеми примечаниями, распубликованного в “Херсонском Коммунаре” от II/X № 232,
12/Х № 233, 16/Х № 236, 18/Х 1923 г. № 238 и 5/ІІІ 1924 г. № 53.
Предокрисполкома
(Мольтов)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 174. Копія, машинопис.
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№ 177. ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ ТА АФІШ
У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
№ 117
25 жовтня 1924 р.
В целях упорядочения выставления плакатов и расклеивания афиш, Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Запретить выставление и вывешивание всякого рода плакатов, щитов с афишами, рекламами
и объявлениями и проч., на тротуарах и у стен домов, равным образом запретить расклейку
объявлений и афиш на стенах зданий. Примечание: Театрам и прочим местам публичных зрелищ
разрешается выставлять по два плаката или вывешивать по две афиши у входа в здание.
2. Всякого рода афиши, объявления, рекламы и т. п. подлежат расклейке исключительно на
специальных колоннах и специально отводимых для сего Окрместхозом местах.
3. Вывешивание или расклейка разного рода афиш, плакатов и т. п. на означенных в п. 2 сего
постановления колоннах и местах производится исключительно с разрешения Окрм/х или его
контрагентов по аренде указанных мест.
4. Лица, виновные в нарушении сего обязательного постановления, подлежат ответственности
в административном порядке (штраф до 300 рублей, арест до 3 месяцев или принудительным
работам на тот же срок).
5. Окрмилиции иметь наблюдение за проведением в жизнь настоящего обязательного
постановления.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Зав.Окр.М/Х
[підпис]
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 175. Копія, машинопис.
№ 178. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ КЛЕЙМУВАННЯ ВАГ, ГИР ТА ін. 1
23 жовтня 1924 р.
№ 118
Во исполнение постановления ВУЦИКА от 30 августа 1923 года и приказа
Губэкономсовещания № 23 Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем учреждениям, организациям, торгово-промышленным предприятиям (включительно
до лавок и лиц, торгующих на базарах) и земледельческим коллективам в г. Херсоне
представить имеющиеся у них меры, весы и гири для наложения государственного клейма в
Отделение Палаты мер и весов, находящееся по улице 9 Января (б[ывшая] Ганнибаловская),
д. № 30, с 23 октября по 6 ноября с. г.
2. Учреждениям указанным в параграфе 1-м, находящимся в округе – меры, весы и гири для
наложения государственного клейма – представлять в Отделение Палаты временно открываемое
в каждом районе. Примечание: срок для представления мер, весов и гирь в районах, а также
местонахождения Палаты в районах должны быть указаны местными Райисполкомами по
соглашению с Палатой.
3. Не принимаются вовсе к поверке и клеймлению и подлежат немедленному изъятию из
обращения следующие весовые приборы: а) коромысловые весы, имеющие на концах вместо
призм отверстия, к которым подвешиваются чашки; б) гири заделанные свинцом и в) столовые
весы системы “Роберваля”.
4. По истечении сроков, указанных для поверки мер и весов, пользование мерами, весами и
гирями не имеющими государственного клейма 1924 года, безусловно воспрещается и лица
виновные в неисполнении сего подвергнуты будут в административному порядку штрафу до
300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
5. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на
Райисполкомы, Сельсоветы и Милицию.
Зампредокрисполкома
Мольтов
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-172, оп. 1, спр. 33, арк. 119. Типограф. друк.
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№ 179. ПРО СВЯТКУВАННЯ 7-ї РІЧНИЦІ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1
№ 121
29 жовтня 1924 р.
Согласно плана, выработанного Комиссией по празднованию 7-ой годовщины Октябрьской
Революции, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Всем домовладельцам, учреждениям и предприятиям, и гражданам вывесить флаги,
согласно обязательным постановлениям № 109 и № 114.
2. Государственным и общественным учрежданиям и предприятиям и гражданам, имеющим
балконы на улицу украсить их 7, 8 и 9-го ноября коврам, зеленью, бюстами или портерами
Вождей Революции.
3. Магазинам в Центральной части города в эти же дни украсить свои витрины и держать окна
открытыми с 9-ти час. утра до 10-ти час. вечера.
4. Государственным и общественным учреждениям во всем городе, а магазинам в
Центральной части города в эти же дни иллюминировать свои помещения.
5. Не производить 7-го ноября никакой торговли ни в магазинах, ни на базарах, киосках,
ресторанах и столовых.
6. Торговлю 8 и 9-го ноября производить только на базарах: хлебом, мясом, рыбой,
молочными продуктами, зеленью и фруктами до 12-ти часов дня без использования наемного
труда. Киоскам, ресторанам и столовым 8-го и 9-го ноября разрешить торговать в обычные часы,
но без использования наемного труда.
7. Милиции проследить, чтобы к 7-му ноября с. г. мощенные улицы города были тщательно
подметены домовладениями, сор с них и сухая трава с тротуаров во всем городе убраны.
8. Виновных в неисполнении обязательного постановления подвергать в административном
порядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3-х месяцев.
Зампредокрисполкома (Мольтов)
Секретарь Окрика (Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 179. Копія, машинопис.
№ 180. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗДАВАННЯ ВЛАСНИКАМИ МЛИНІВ БОРОШНА
ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 1
№ 122
26 жовтня 1924 р.
На основании постановления УЭС от 20 сентября с. г. и Циркуляра Наркомвнуторга от
28/ІХ с. г. за № 6248, согласно телеграфного распоряжения Губисполкома и Губкомвнуторга от
16 сего октября за № 2811, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать частных арендаторов мельниц, находящихся на территории Херсонского округа и
имеющих производительность не ниже 500 пудов в сутки, сдавать 40 % своего коммерческого
производства по переработке пшеницы и ржи государству по ценам, устанавливаемым
Наркомвнуторгом для снабжения населения.
2. Исчисление количества продукции, подлежащей сдаче, производить из фактически
переработанного коммерческого зерна независимо от того, принадлежит ли оно арендаторам мельниц,
или прочим лицам (помольщикам) не принимая в расчет крестьянско-потребительское зерно.
3. Качество сдаваемой государству муки должно соответствовать нормальным кондициям,
существующим у государственного мукомолья (Укрмуг).
4. Приемка и оплата сдаваемой государству муки, а также наблюдение за соответствием
качества муки установленным кондициям производится Херсонским Отделением Госбанка или
его уполномоченными на местах.
5. Установление государственного контроля наблюдения за поступающим на частные
мельницы потребительским и коммерческим зерном и за правильным отчислением от
коммерческого зерна 40 %, а равно и все техническое проведение в жизнь настоящего
постановления с обязательным изданием соответствующих инструкцией и распоряжений
возложить на Уполномоченного Губкомвнуторга по Херсонскому округу.
6. Виновные в неисполнении сего постановления, подвергаются судебной ответственности.
Предокрисполкома Врид. Уполгубкомвнуторге (Тышковский)
Секретарь Окрика (Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 180. Копія, машинопис.
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№ 181. ПРО КАМПАНІЮ З ЛІКВІДАЦІЇ БЕЗГРАМОТНОСТІ 1
№ 123
19 жовтня 1924 р.
В соответствии с постановлением Президиума Губисполкома от 2/Х–1924 г. Херсонський
окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. С 29 октября по 12 ноября провести кампанию Ликбеза.
2. На время кампании запретить устройство благотворительных спектаклей, а также
распространение билетов, марок, значков и т. д. без разрешения Комиссии по проведению
“двухнедельника” Ликбеза.
3. На время кампании ввести надбавку стоимости билета в гортеатре на 5 % и кино 15 %.
4. На тоже время ввести надбавку на счета, подаваемые гостинницами, кафе и ресторанами со
счетов до 5 руб., 6 % со счетов до 10 руб., со счетов до 25 руб. – 15 %, до 50 руб. – 20 %, до
100 руб. – 25 % и свыше 30 %.
5. Надбавку на билеты и счета соответсвующие учреждения должны сдавать каждые три дня
на текучий счет № 116.
Виновных в неисполнении настоящего постановления подвергать в административном
порядке штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
Зам. Предокрисполкома
(Мольтов)
Секретар
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 181. Копія, машинопис.
№ 182. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОГОЛОШЕННЯ СПИСКІВ МЕШКАНЦІВ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
№ 128
13 листопада 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 256, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все домовладения г. Херсона в течении двух недель со дня опубликования
настоящего постановления вывесить в их дворах на видном месте однотипные указатели
жильцов, живущих в данном доме.
2) Предоставить Окружной Комиссии о проведении двухнедельника ликвидации
неграмотности право на изготовление и продажу означенных указателей по гор. Херсону.
3) Лиц, виновных в нарушении п. 1-го настоящего обязательного постановления подвергать в
административном порядке штрафу до 300 рб. или аресту до 3-х месяцев.
4) Наблюдение за исполнением настоящего обзательного постановления возложить на
милицию.
Предокрисполкома
Касперович
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 187. Копія, машинопис, рукопис.
№ 183. ПРО НОМЕРНІ ЗНАКИ НА ЗАСОБАХ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ПЕРЕВОЗУ
13 листопада 1924 р.
№ 129
На
підставі
постанови
“Про
місцеві
фінанси”
Херсонський Окрвиконком
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обов’язати осіб, які займаються у місті Херсоні візничеством та перевозом (хуровики,
легковози та ручні тачки), а також володарів велосипедів та самоходів усіх типів, мати на
видному місці кожного об’єкту встановлений номерний знак.
Володарів собак обов’язати теж придбати значки, які повинні бути причеплені до ошийників
собак. Примітка: 1. Встановлені значки придбаються в Окрфінвідділі задля об’єктів візничого та
перевізного промислу, також задля велосипедів, самоходів і т. ін. – 50 коп., а задля собак –
30 коп. 2. Володарі цепових собак од придбання значків звільняються.
Термін для придбання значків встановлюється тижневий з дня оголошення цієї постанови.
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Особи та установи, які мають вищезазначені об’єкти і на яких не буде після встановленого
терміну знаків, належать відповідальності в адміністративному порядку: штрафу до 300 крб. або
арешту до 3-х місяців.
Собаки, які не матимуть на собі значків, будуть вважатись за бродячих, через що вони
належать вилову і знищенню.
Догляд за виконанням цієї постанови доручити місцевій міліції, фінінспекції та зборщикам
Окрфінвідділу.
Голова Окрвиконкому
(Касперович)
Завокрфінвідділом
[підпис]
(Касперовський)
Секретар Окрику
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 188. Копія, машинопис, рукопис.
№ 184. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІЛЬКІСТЬ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА КОНЕЙ У ПРИВАТНИХ ВЛАСНИКІВ
№ 130
15 листопада 1924 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 250, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать всех владельцев крупного рогатого скота и лошадей в гор. Херсоне в недельный
срок со дня опубликования настоящего обязательного постановления предоставить в Госстрах
(быв[шая] Греческая ул., дом Фан-Юнга) сведения о числе имеющихся у них: коров, быков от
одного года и лошадей от 3-х лет от роду с указанием местонахожденя скота, а также имени,
отчества, фамилии и адреса владельца. Примечание: О вновь приобретаемом скоте сведения
надо представлять в Госстарх в 7-ми дневный срок со дня приобретения скота. 2) Лиц,
виновных в неисполнении настоящего обязательного постановления подвергать
ответственности в судебном порядке по 80 ст. Уголовного Кодекса.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Секретарь
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 189. Копія, машинопис, рукопис.
№ 185. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ
РУХОМОГО І НЕРУХОМОГО МАЙНА
16 листопада 1924 р.
№ 131
Во исполнение обязательного постановления Одесского Губисполкома от 23 ноября 1923 года
за № 329 и обязательного постановления от 24 июля 1924 года за № 189 Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Все без исключения находящиеся в г. Херсоне и Херсонском округе Государственные
Имущества как движимые, так и не движимые, в чьем бы арендном содержании таковые не
состояли и каким бы госорганам не принадлежали подлежат обязательному, за счет их
арендаторов, застрахованию исключительно в Госстрахе.
2. Страхование впредь означенных Госимуществ в Коопстрахе никоим образом не
допускается и посему с истечением страховых сроков, дальнейшее их страхование в Коопстрахе
прекращается, а таковые подлежит застрахованию только в Госстрахе.
Окружное агентство Госстраха помещается по Греческой ул. на углу бывш[ей] Воронцовской.
Виновных в неисполнении этого постановления подвергать в административном порядке
штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
Зам. Предокрисполкома
Мольтов
Секретарь
Сахно
Держархів Херонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 190. Копія, рукопис.
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№ 186. ПРО ОБЛІК, РЕЄСТРАЦІЮ ТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ
ПЛЕМІННИХ ТА ПОЛІПШЕНИХ ПОРІД ХУДОБИ
№ 132
18 листопада 1924 р.
На основании постановления УЭКОСО от 12 февраля 1922 года для сохранения и
целесообразного использования племенных и улучшенных пород скота Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести учет, регистрацию и перерегистрацию племенных и улучшеных пород
лошадей, рогатого скота, свиней и овец с 15 ноября по 15-е декабря в г. Херсоне и в Херсонском
Округе.
2. В каждом районе в г. Херсоне организовать зоотехнические комиссии на основании
инструкций Окрземуправления.
3. Обязать всех граждан, учреждения и организации, обладающие перечисленнями в п. 1
породами скота в дни, установленные зоотехническими комиссиями, привести своих животных
в установленные пункты в каждом сельсовете, а в г. Херсоне с 1-го декабря по 12 декабря – во
дворе бывш[его] Ломбарда (Рыбная площадь) с 10 часов до 12 час. дня ежедневно. [...]
Подвергать в административном порядке штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев.
Предокрисполкома
Секретарь
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 191-191 зв. Копія, машинопис.
№ 187. ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
№ 133
22 листопада 1924 р.
На основании постановления 3-й сессии ВЦИКа ССР от 12-го ноября 1923 года,
постановлений СНК УССР от 27-го апреля, 27-го сентября и 19 декабря 1923 года и
постановления Одесского Губисполкома за № 259, Херсонский Окрисполком в отмену и
изменение ранее изданных по сему вопросу своих распоряжений, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
РАЗДЕЛ I
Для покрытия расходов, отнесенных на местные денежные средства, установить в
Херсонском округе с 1-го октября на 1-е полугодие 1924–[19]25 бюджетного года.
Ст. 1. Надбавку в размере 100 проц[ентов] (ста процентов) к цене патентов и окладов
уравнительного сбора, также к цене выбираемого на производство предметов роскоши и
торговли ими дополнительного патента.
Ст. 2. К цене патентов, выдаваемых на право продажи питей и табачных изделий, в размере
ста (100) процентов государственной цены патента, установленного на право продажи
предметов этого рода.
Ст. 3. К цене патентов, выдаваемых заведениям для потребления на месте всякого рода
кушаний и напитков, в размере в полугодие: а) ста (100) проц[ентов] от патента, как основного,
так и дополнительного на право торговли предметами роскоши, б) пятидесяти (50) проц[ентов]
общей суммы уравнительного с них сбора.
Ст. 4. Надбавку в размере двадцати пяти (25) процентов к подоходно-поимущественному
налогу к основному и дополнительному окладах. Примечание. Исчисление и взимание надбавок,
предусмотренных ст. 1, 2, 3, 4, возлагается на приходно-расходные кассы НКФ и другие
учреждения, ведающие выдачей промысловых патентов и взиманием уравнительного сбора и
подоходного налога, приурочивая взыскание надбавок к моменту выдачи патентов и приема
уравнительного сбора и подоходного налога с немедленным последующим перечислением
поступающих надбавок в местные средства.
Ст. 5. Надбавку в размере ста (100) процентов к сумме государственного нотариального сбора,
а равно к плате, взимаемой за засвидетельствование в народных судах и надлежащих
учреждениях копий, подписей и т. п.
Ст. 6. Надбавку в размере ста (100) процентов к суммам судебных пошлин. Примечание.
Исчисление и взимание установленных ст. 5 надбавок возлагается на нотариальные конторы,
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нарсудей и другие учреждения, в коих будет производиться засвидетельствование подписей и
т. п., а надбавок, установленных ст. 6, на соответствующие судебные установления, в обоих
случаях под наблюдением органов финотдела, приурочивая взыскание надбавок к моменту
взыскания основного оклада государственного нотариального сбора и к моменту взыскания
основных сумм судебных пошлин с тем, чтобы взысканные суммы сдавались в кассы НКФ не
реже одного раза в неделю при подробных реестрах.
Ст. 7. Надбавка в размере пятидесяти (50) процентов к государственному охотничьему сбору.
Примечание. Надбавка взыскивается нераздельно с охотничьим сбором.
Кроме упомянутых в настоящем разделе надбавок к государственным налогам и сборам,
установить на 1-е полугодие 1924–[19]25 бюджетного года (1-ое октября 1924 года–1-ое апреля
1925 г.) следующие местные налоги и сборы:
А. В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Налог со строений устанавливается в размере ¼ % в год со стоимости строений, т. е.
1
/8 % за полугодие, определяемой окрфинотделом. Примечание 1. Налогу со строений подлежат
все находящиеся в пределах городских поселений строения, в чьем бы ведении или пользовании
таковые ни состояли, за исключением указанных в следующем (3) примечании. Налог
уплачивается фактическим пользователем или владельцем, а при отсутствии фактического
пользования, собственником строения. Примечание 2. От налога со строений освобождаются:
а) принадлежащие государству строения с обслуживающими их постройками в тех частях их,
которые заняты непосредственно воинскими частями Красной армии или флота;
б) принадлежащие государству строения с обслуживающими их постройками в тех частях их,
которые заняты под помещения государственных учреждений, состоящих на
общегосударственном бюджете; в) строения, предназначенные для эксплуатационных
надобностей железнодорожного транспорта, согласно особого списка этих строений; г) строения
или части строений, занятые под служебные помещения всероссийского центрального совета
профсоюзов и его местных органов, а также не приносящие дохода строения или части
строений, если они заняты дворцами труда, профсоюза и культурно-просветительными
учреждениями рабочих организаций; д) строения или части строений, отведенные при фабриках
и заводах под больницы, приемные покои, амбулатории, школы, библиотеки и другие
культурно-просветительные учреждения для рабочих и крестьян, а равно под учреждения
социального обеспечения; е) строения, принадлежащие семьям лиц, состоящих на службе в
Красной армии или флоте, если строения эти заняты непосредственно семьями указанных лиц и
не эксплуатируются ими путем сдачи в наем; ж) жилые помещения, возведенные на правах
застройки в течении трех лет со дня из возведения; з) строения, пришедшие в негодное для
эксплуатации состояние, на время их перестройки или капитального ремонта. Примечание 3. В
двухнедельный со дня опубликования настоящего постановления срок домоуправления или
администрация учреждений, строения которых по точному смыслу примечания 2 сего
постановления, освобождаются от обложения налогом, обязаны под личной ответственностью
представить в подотдел мест[ных] фин[ансов] сведения о количестве и местонахождении
состоящих в их ведении, пользовании или владении строений с точным указанием, для какой
цели и в какой части занимаются строения; в последнем случае, указав, для какой цели занята
остальная часть строения. Примечание 4. В течении срока с 25 ноября 1924 г. домоуправления
обязаны являться в подотдел мест[ных] фин[ансов] для получения извещений об исчисленных
окладах налога. Примечание 5. В течение месячного со дня опубликования сего постановления
срока, налогоплательщикам предоставляется право подачи жалоб подлежащим районным
фининспекторам на исчисления окладов налога. Примечание 6. Подача жалоб не
приостанавливает уплату налога. Примечание 7. Названный налог подлежит уплате в г. Херсоне
не позже 5 декабря 1924 года, а в прочих местностях губернии не позже 15 декабря 1924 года.
Ст. 2. Государственные консервированные предприятия (промышленные заведения)
освобождаются от налога со строений и от налога с фабрично-заводских, торговых,
промышленных и дачных помещений, предусмотренных в ст. ст. 41-47 временного “Положения
о местных финансах”. 1) Упомянутые предприятия подлежат освобождению от указанных
местных налогов независимо от того, входят ли они в состав трестов и иных объединений или
единичных не трестированных предприятий или самостоятельно содержатся за счет
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государственного или местного бюджетов. 2) Консервированными предприятиями,
подлежащими от освобождения от указанных налогов признаются: а) предприятия
(промышленные заведения) или части их (отдельные цехи), не работающие шесть и более
месяцев, согласно годичных производственных программ, утвержденных наркоматами, в
ведении коих находятся предприятия. Примечание 1. При освобождении от обложения
отдельных цехов предприятия оценочная стоимость строения, подлежащего местному налогу,
уменьшается пропорционально отношению кубатур действующей и консервированной части
предприятий. Примечание 2. Указанные в п. 2 лит. А предприятия, не работающие в течении
операционного года в общей сумме менее шести месяцев, привлекаются к обложению налогом
со строений за одно полугодие. Примечание 3. На предприятия, неработающие шесть и более
месяцев в виду сезонности своего производства действие настоящего пункта не
распространяется. б) Состоящие на охране не работающие предприятия (промышленные
заведения), не включенные в производственные программы, не имеющие видов на пуск
производства в течении определенного срока, хотя и имеющие отдельную государственную
ценность или значение для данной отрасли промышленности; в) Не эксплуатируемые отдельные
предприятия (промышленные заведения), предназначенные к ликвидации или сдаче в аренду в
установленном порядке при условии нахождения их на охране не менее шести месяцев. 3) На не
работ[ающие] предприятия (промышленные заведения), признанные консервированными, но
используемые для каких-либо иных целей (например, для жилья) действие настоящих правил не
распространяется.
Ст. 3. Налог с публичных зрелищ и увеселений в размере:
а) симфонические исполнения, драматические, оперные в том числе и комическая опера,
балетные театры и художественные выставки 5 процентов с цены билета; б) концерты,
кинематографы, литературные и музыкальные вечера и утра – 10 проц[ентов] с цены билета;
в) спортивные состязания, цирки и механические театры – 15 проц[ентов] с цены билета;
г) зрелища легкого жанра как оперетты, кабаре без столиков и т. п. – 50 проц[ентов] с цены
билета; д) зрелища легкого жанра со столиками, а также бега, скачки и т. п. состязания,
общественные игры, танцевальные вечера, маскарады – 100 проц[ентов] с цены билета.
Примечание 1. Налогу не подлежат: а) музеи и зрелища, устраиваемые в школах, казармах,
больницах, приютах и тюрьмах для учащихся, красноармейцев, больных, призреваемых и
заключенных, а также спектакли специально устраиваемые для детей; б) зрелища, имеющие
агитационно-пропагандистское, политико-просветительное и художественно-показательное
значение; в) Зрелища, устраиваемые самостоятельными художественно-просветительными
организациями и имеющие опытно-показательный и отчетный характер и г) закрытые вечера,
устраиваемые организациями рабочих и служащих и профессиональными союзами для своих
членов и их семей. Примечание 2. Помимо упомянутого налога, каждый билет на право входа
в театр или место публичного увеселения облагается особым сбором в пользу украинского
общества Красного Креста, согласно постановления СНК СССР от 12 сентября 1924 г.
Примечание 3. Никакие другие налоги и сборы с публичных зрелищ не могут быть взимаемы
кем бы то ни было при отсутствии соответствующ[его] закона. Примечание 4. В отношении
применения настоящего налога устанавливается нижеследующий порядок: а) для учета
взимания налога лица или учреждения, устраивающие публичные зрелища, обязаны
представить книжки билетов, подлежащих продаже в прошнурованном и пронумерованном
виде, для регистрации в финотдел по принадлежности в отделение местных налогов и сборов
отдела местных финансов. Билеты состоят из двух частей, выдаваемой посетителю и корешка,
остающегося в прошнурованной тетради (книжке). Как на билете, так и на корешке должны
быть пропечатаны цена билетов и дополнительный к ценам билетов сбор; б) указанные на
билетах цены не могут быть повышаемы; в) об установленных ценах на билеты со всеми
дополнительными к ним сборами с наружной стороны кассы вывешивается соответствующее
объявление за подписями администрации и уполномоченного финотделом лица, причем о
всякой [отсутствует фрагмент] заявляется отделению местных налогов и сборов и
вывешивается у кассы новое объявление; г) для регистрации книги билетов администрацией
зрелищ и увеселений заводятся особые книги-реестры, куда заносятся все скрепленные
печатью финорганов билетные книжки, выдаваемые администрации для продажи публике с
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указанием номеров книжек и билетов в каждой отдельной книжке. Книги-реестры ведутся в
двух экземплярах – один выдается администрации зрелищ и увеселений, а другой хранится в
окрфинотделе по принадлежности; билеты, выдаваемые администрации после
зарегистрирования в финорганах, действительны только на указанный день или спектакль,
после которого они должны быть сданы в полном дневном комплекте в губ. и окрфинотделы
по принадлежности, причем означенные здесь правила не распространяются на
кинематографы и театры с непрерывным входом публики, для которых сдача корешков
театральных билетов обязательна лишь после использования всей тетради; д) билеты могут
продаваться лишь из книжек, надлежащих образом скрепленных и зарегистрированных в
финорганах. За продажу билетов из книжек, не зарегистрированных в финорганах и не
оплаченных подлежащим налогом или же при уплате налога в размере меньшем
причитающегося по занимаемому зрителем месту, виновные в сем лица, подвергаются
денежному штрафу не свыше тридцатикратного размера не уплаченной суммы налога;
е) билет, оторванный от корешка, приравнивается к проданному и сбор с него не
возвращается; ж) местный сбор со зрелищ и увеселений, причитающийся по выбираемым из
окрфинотдела книжкам театральных билетов, вносится администрацией в кассы НКФ авансом
с последующим расчетом по фактической продаже билетов и возврата излишка внесенного
аванса; з) местный налог со зрелищ и увеселений взыскивается администрацией при продаже
билетов; и) за продажу билетов выше цены, означенной на них со включением местного
налога, виновные в этом привлекаются к ответственности по статье 188 уголовного кодекса;
к) ревизующим и контролирующим театральные зрелища и увеселения лицам по первому их
требованию должны быть представляемы все книжки билетов, находящиеся в кассе, а также
отчетность и книга-реестр; кроме того, эти лица вправе произвести на месте у публики
проверку билета; л) за неоказание содействия при ревизии и контроле должностным лицам
финорганов и противодействие им в их законных требованиях, администрация зрелищ и
увеселений ответственна в судебном порядке; м) указанный в пункте д настоящего параграфа
штраф взыскивается в бесспорном порядке.
Ст. 4. Налог с плакатов афиш и реклам в размере: а) с краткосрочных плакатов и афиш за
каждый квадратный вершок плаката или афиши с каждой полной или не полной тысячи
экземпляров 2,5 (двух с половиной копеек); б) с постоянных реклам за каждый квадратный
вершок в размере 0,2 (двух десятых) копеек в месяц; в) со световых реклам за каждый
квадратный вершок рекламы пяти (5) копеек в месяц. Примечание 1: Лица, виновные в
нарушениях правил о настоящем налоге, привлекаются к судебной ответственности.
Примечание 2. От налога с плакатов, афиш и реклам освобождаются: а) распоряжения и
постановления центральных и местных властей; б) вывешиваемые для общего пользования
повременные издания; в) афиши об устройстве спектаклей, лекций, концертов и т. п., сборы с
которых полностью предназначаются в пользу пострадавших от стихийных бедствий;
г) плакаты и афиши агитационного характера; д) афиши об устройстве бесплатных лекций и
собраний. Примечание 3. Лица, общества и учреждения как государственные, так и частные,
желающие выпустить для всеобщего сведения афиши, плакаты, рекламы и объявления какого
бы то ни было содержания, изготовленные как типографским, так и рукописным способом,
обязаны до расклейки перечисленных выше извещений во всеобщее сведение представить в
финотдел по принадлежности один экземпляр таковых вместе с квитанцией об уплате налога
для регистрации.
Ст. 5. Налог с объявлений, коему подлежат за указанным в примечании 1-м изъятиями все
объявления помещаемые во всякого рода печатн[ых] изданиях (газетах, журналах,
справочниках, календарях, книгах и т. п.). Размер налога устанавливается в 2 проц[ента] (два
процента) для госучреждений, а для остальных в десять процент[ов] (10 проц[ентов]) взимаемой
за объявления платы. Прим[ечание] 1. От налога с объявлений освобождаются объявления,
помещаемые в ежедневных изданиях (газетах, партийных и профессиональных организациях),
б) объявления по предложению и спросу труда и в) бесплатные объявления. Примечание 2.
Херсон[скому] окруж[ному] отделу печати предлагается со дня издания сего постановления не
выдавать разрешений на печатание афиш, плакатов, объявлений и проч. до представления
квитанции окрфинотдела об уплате местного сбора с указанных извещений.
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Ст. 6. Налог с лошадей и выездных экипажей, принадлежащих к частным лицам, обществам,
предприятиям, объединениям, так и правительственным учреждениям, предприятиям и
должностным лицам в размере десяти (10) рублей в полугодие, как с каждой лошади, так и с
каждого экипажа отдельно. Примечание 1. Налог с рабочих лошадей взимается в размере двух
рублей пятидесяти копеек (2 руб. 50 коп.) в полугодие с каждой. Примечание 2. Лица, которые
приобретут лошадей или экипажей после конечного срока уплаты налога, обязаны уплатить
налог: если лошади или экипажи приобретены в первой половине года в сумме полного
годового оклада, а если во второй половине года – в половинном размере годового оклада.
Уплата налога в этом случае должна последовать в течение одного месяца со времени
приобретения лошади или экипажа. Примечание 3. От налога освобождаются лошади и экипажи
принадлежащие строевым воинским частям в количестве положенном им по штату, милиции;
санитарному обозу обслуживающему перевозу больных, медикаментов, фуража и прочего
санитарно-техническим обозам коммунотделов и пожарным обозам и лошади государственных
почтовых конных станций.
Ст. 7. Налог с извозного промысла в размере пяти (5) рублей в полугодие с каждой
работающей в извозе лошади или другого животного.
Ст. 8. Налог с перевозного промысла в размере: а) ручной тележки или ручных саней,
предназначенных для промысла – одного (1) рубля в полугодие, б) с каждой лодки или ялика,
предназначенных для перевозки людей одного рубля пятидесяти копеек (1 руб. 50 коп) в сезон и
в) с каждого парома или грузовой лодки пять (5) рублей в сезон.
Ст. 9. Налог с велосипедов, самодвижущихся экипажей, яхт и моторных лодок,
принадлежащих, как частным лицам, обществам и предприятиям, так и государственным
учреждениям и предприятиям, кроме находящихся на госбюджете в размере двух (2) рублей с
каждой яхты и с каждой силы самодвижущегося экипажа или моторного судна,
предназначенного для перевозки пассажиров в полугодие и семидесяти пяти (75) копеек в
полугодие с каждой силы грузовоза, с каждого велосипеда пятьдесят (50) копеек в полугодие.
Примечание. От налога освобождаются самодвижущиеся экипажи и лодки принадлежащие
строевым воинским частям в количестве положенном им по штату, милиции, пожарным
командам и санитарно-техническим обозам коммунотделов.
Ст. 10. Налог со скота и других домашних животных за исключением лошадей в размере:
а) с головы крупного скота одного (1) рубля в полугодие, б) с головы мелкого скота и собаки
десять (10) копеек в полугодие. Примечание 1. Крупным скотом считаются: а) быки, волы,
коровы и буйволы в возрасте старше полутора лет, б) животные, служащие для перевозки, а
именно: ослы, мулы, лошадки и олени в возрасте старше трех лет, а верблюды старше четырех
лет. Мелким скотом считаются: овцы, козы, свиньи старше четырех месяцев и собаки.
Примечание 2. Лица, которые приобретут не обложенный налогом скот и домашних животных
после конечного срока уплаты, обязаны уплатить налог: если скот приобретен в первой
половине года – в сумме полного годового оклада, а если во второй половине года – в
половинном размере годового оклада. Уплата налога в этом случае должна последовать в
течении месяца со времени приобретения скота или домашнего животного. Примечание 3. От
обложения налогом со скота освобождаются: а) скот, принадлежащий семьям лиц, состоящих на
службе в Красной армии и флоте и строев[ых] должностях милиции, ГПУ и его местных
органах, в количестве одной головы крупного рогатого скота и трех голов мелкого скота на
семью; б) племенной скот совхозов и случных пунктов и опытные животные ветеринарнобактериологических лабораторий; в) скот, принадлежащий учреждениям социального
обеспечения; г) животные не достигшие возраста, установленного примечанием 1-ым;
д) животные учитываемые при обложении единым сельхозналогом, а равно животные в не
имеющих посева хозяйствах; е) дворово-цепные и розыскные собаки. Примечание 4. При
продаже животных, подлежащих обложению налогом другому лицу в течение полугодия, за
которое налог уплачен, налог вторичному взысканию с нового владельца не подлежит и
квитанция в уплате налога передается новому владельцу с особой на ней отметкой местного
административного или финансового органа.
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Ст. 11. а) Исчисление и взимание налогов, перечисленных в ст. ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
возлагается на органы финотдела по принадлежн[ости], б) Налоги, перечисленные в ст. ст. 6, 7,
8, 9 и 10 подлежат уплате не позже 1-го декабря 1924 г.
Ст. 12. Разовый сбор в размерах в день:
а) в городе Херсоне при неподвижной торговле 15 коп, в прочих городских местностях
Херсонского округа 10 коп., а при подвижной торговле в гор. Херсоне 10 коп. в прочих
городских поселениях Херсонского округа 5 коп.; б) с развозной торговли в городе Херсоне
15 коп.; во всех прочих городских поселениях Херсонского округа 10 коп. Примечание 1. Лицам,
предлагающим производит разносную или развозную торговлю более чем в течении одного дня,
предоставляется право выбирать в губфинотделе или окрфинотделе по принадлежности патенты
на целый и каждый месяц по вышеуказанным для каждой местности губернии дневной ставке со
скидкой в 20 проц[ентов]. Примечание 2. С лиц производящих разносную или развозную
торговлю поденно, разовый сбор взыскивается на вышеперечисленных местах торговли
ежедневно особо на это уполномоченными сборщиками с выдачей ими плательщикам
установленных квитанций в приеме денег. Примечание 3. От уплаты разового сбора
освобождаются лица, торгующие в разнос подержанными вещами своего домашнего обихода
или продуктами собствен[ного] хозяйства: хлебом, овощами и молоком. Примечание 4.
Исчисление и взимание разового сбора возлагается на органы финотдела по принадлежности
или на учреждения, в ведении которых находятся места торговли на договорных началах
финорганов с этими учреждениями.
Ст. 13. Налог с грузов, привозимых и вывозимых по железнодорожным и водным путям
сообщения, в размере пятикратной, а с привозимых прохладительных и алкогольных напитков –
тридцатикратной попудной, поштучной, повагонно начальной тарифной ставки за одну версту
пробега данного груза по перевозке железнодорожным и водным путями сообщения.
Примечание 1. Грузы, перевозимые по чековым требованиям учреждений подлежат платежу
попудного налога наравне с частыми грузами, при чем налог уплачивается всякий раз при
отправлении и получении грузов. Примечание 2. С прибывших грузов налог взыскивается при
выдаче грузополучателю; с отправляемых – при приеме их от отправителя без перевода уплаты
на станц[ии] или пристани назначения. Примечание 3. В случае, когда принятый к отправлению
груз будет потребован или вывезен обратно со станции или пристани, взысканный с этого груза
местный налог возвращению не подлежит. Примечание 4. От налога с грузопривозимых и
вывозимых по железнодорожным и водным путям, освобождаются: а) грузы, идущие через
данную станцию или пристань транзитов; б) грузы военные, арестантские, почтовые; в) грузы
принадлежащие железным дорогам […] и пароходствам, кроме поставляемых железным
дорогам и пароходствам подрядчиками; г) перевозимые в качестве груза ценности наркомфина;
д) пассажирский багаж и грузы, предназначенные для населения местностей, пострадавших от
стихийных бедствий; ж) грузы следующие в порядке исполнения населением единого
сельскохозяйственного налога. Примечание 5. В случае перевозки перечисленными в
примечании 4-ом настоящей статьи учреждениями грузов, принадлежащих частным лицам, под
видом грузов вышеуказанных категорий, виновные в этом лица подлежат судебной
ответственности и, кроме того, обязаны уплатить налог в двадцатикратном размере.
Примечание 6. Всякие претензии, вытекающие из установления налога с грузов, подлежат
компетенции и разрешению Окрисполкома по финансовому отделу, при чем последний
принимает на себя обязательство возмещать железным дорогам и пароходствам суммы по счету
попудного налога, который может быть признан подлеж[ащим] возврату, как перебор.
Примечание 7. От местного налога с грузов, привозимых и вывозимых по железнодорожным и
водным путям сообщения, освобождаются хлебные грузы идущие за границу.
Примечание 8. Исчисление и взимание названного налога возлагается на управления
железнодорожными и водными путями по принадлежности, под наблюдением органов
финотдела.
Ст. 14. Налог с актов об отчуждении строений или права застройки в размере двух (2)
процентов продажной или оценочной стоимости имущества, в зависимости от того, какая из них
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выше. Примечание 1. Настоящий налог взимается со всех актов, составляемых при участии
местных органов наркомюста или представляемых им для засвидетельствования. Примечание 2.
Исчисление и взимание настоящего налога производится органами наркомюста при совершении
или засвидетельствовании означенных актов под наблюдением финорганов по принадлежности
с тем, чтобы взысканные суммы сдавались в кассу наркомфина не реже одного раза в две недели
в счет местных средств.
Ст. 15. Налог со всех сделок, регистрируемых или совершаемых на бирже, в размере одной
десятой (0,1) процента с суммы каждой сделки. Примечание. Исчисление и взимание настоящего
налога возлагается в городах на местные биржи, где таковые имеются под наблюдением органов
финотдела, причем взысканные суммы подлежат сдаче в кассы наркомфина в счет местных
средств не реже одного раза в неделю.
Ст. 16. Налог с аукционных продаж имущества в размере (5) пяти процентов от вырученных
от продажи сумм. Примечание. Исчисление и взимание настоящего сбора возлагается на органы
финотдела, или по соглашению на договорных началах с лицами и организациями, в ведении
которых находятся или будут находиться аукционные залы и частные помещения для такой
продажи.
Ст. 17. Прописочн[ый] сбор в разм[ере] десяти (10) копеек. Примечание 1. Прописочный сбор
взимается при каждой прописке документов с одновременным взысканием такой же платы
вперед и за выписку.
Примечание 2. Прописочный сбор взимается в момент прописки путем уплаты наличных денег
за особый бланк для прописки, причем в счет прописочного сбора не входит заготовительная
стоимость бланков для прописки. Примечание 3. От уплаты прописочного сбора освобождаются
лица, состоящие на службе в Красной армии, а равно и члены их семейств. Примечание 4.
Исчисление и взимание названного сбора возлагается на органы рабоче-крестьянской милиции
под наблюдением финорганов, по принадлежности, с тем, чтобы взысканные суммы вносились в
кассы НКФ в счет местных средств не реже одного раза в неделю.
Ст. 18. Повесточный сбор в размере: А) по делам подсудным нарсудам десять (10) коп. за
каждую повестку; б) по делам подсудным губсуду – двадцать (20) коп. за каждую повестку; в) по
делам подсудным верхсуду – тридцать (30) коп. за каждую повестку. Примечание 1. Сбор
уплачивается той стороной, которая подает прошения или жалобу, подлежащие вручению другой
стороне, а равно стороной, ходатайствующей о вызове свидетелей, экспертов или переводчиков.
Примечание 2. От уплаты повесточного сбора освобождаются лица, освобожденные от уплаты
сборов, установленных постановлением СНК 15 октября 1921 г. […]*, а также все учреждения и
предприятия, и организации, изъятые от уплаты гербового сбора и промыслового налога, а также
профорганизации, согласно постановлению СНК от 26-ІІ–1923 г. […]*.
Ст. 19. Сбор за выдачу выписей и справок из метрических и регистрационных книг, всякого
рода удостоверений, свидетельств, справок о зарегистрированных актах гражданского
состояния, как из прежних метрических книг, так и из нынешних регистрационных книг за
выдачу первичной и каждой последующей записи при регистрации развода, а также досрочного
развода, безвестного отсутствия, перемены фамилии, за каждую последующую выпись о
рождении, смерти, брака, за выдачу всякого рода официальных справок в размере двух (2)
рублей. Примечание 1. Все первичные выписи и справки о рождении, смерти и браке,
выдаваемые при самой регистрации упомянутых актов, отметки об изменении в паспортах и
других удостоверениях личности, о семейном положении – вовсе освобождаются от сбора.
Примечание 2. От уплаты, вообще, означенного сбора освобождаются: а) не имущие лица по
представлении ими соответствующих документов, выдаваем отделом собеса, сельсоветами,
райисполкомами, комнезамами, профсоюзами своим членам; б) рабочие и служащие,
получающие не более 25 рублей основной зарплаты, по представлении ими соответствующих
удостоверений; в) красноармейцы и лица комсостава, получающие не более 25 руб. в месяц, по
предоставлении ими соответствующих удостоверений и за подписью военкома части;
г) студенты вузов, находящиеся на бесплатном обучении, и студенты стипендиаты, если размер
получаемой ими стипендии не превышает 25 руб. в месяц, лишенные свободы. Примечание 3.
Рабочие и служащие, лица комсостава, студенты стипендиаты, получающие от 26 руб. до 50 руб.
в месяц по предоставлении ими соответствующих удостоверений о получаемом окладе
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зарплаты, облагается в размере 50 проц[ентов] установленных настоящим постановлением
ставок. Примечание 4. Те же лица, получающие свыше 50 руб. в месяц основной зарплаты,
уплачивают ставку местного сбора полностью. Примечание 5. Освобождаются вовсе от уплаты
местным сбором все выписи и справки, выдаваемые органами ЗАГСа на предмет представления
по делам трудовой и воинской повинности, социального обеспечения, социального страхования
и охраны труда. Примечание 6. Кроме того, освобождаются выписи и справки, выдаваемые
органами ЗАГСа по делам народного образования: 1) красноармейцам, 2) рабочим и служащим,
3) беременным, зарегестрированым на бирже труда, 4) учащимся вузов, находящимся на
бесплатном обучении, 5) трудовому крестьянству пользующемуся избирательными правами в
советы и 6) лицам, состоящим на социальном обеспечении органов наркомсобеса и
наркомтруда, 7) членам семей всех указанных выше лиц, находящимся на иждивении
последних. Примечание 7. Исчисление и взимание сбора, установленного ст. 18 настоящего
постановления, возлагается на соответствующие судебные установления, а предусмотренные
ст. 19 на подотделы записей актов гражданского состояния. В обоих случаях взысканные суммы
надлежит сдавать в кассы НКФ не реже одного раза в неделю при подробных реестрах.
Ст. 20. Сбор за регистрацию и изменение уставов кооперативных товариществ в
губкооперкоме в размере: а) за регистрацию кооперативного объединения первой степени
(товарищества, артель, общество) – один (1) рубль; б) за регистрацию устава районного союза
кооперативных товариществ – три (3) три рубля; в) за регистрацию устава губернского союза
кооперативных товариществ – восемь (8) рублей; г) за регистрацию изменений и дополнений
уставов в половинном размере основной ставки за регистрацию уставов. Примечание 1.
Инвалидные кооперативные объединения, организуемые народным комиссариатом социального
обеспечения в порядке ст. 8 постановления ВУЦИКа от 1-го сентября 1923 г. […] и инструкции
главного кооперативного комитета от означенного в сей статье местного сбора освобождаются.
Примечание 2. Губернскому кооперативному комитету вменяется в обязанность не производить
регистрацию уставов и изменений к ним кооперативных товариществ без предъявления
квитанции об уплате предусмотренного настоящей статьей сбора. Примечание 3. Исчисление и
взимание настоящего сбора возлагается на органы финотдела по принадлежности.
Ст. 21. Сбор за регистрацию комиссионных предприятий в губкомвнуторге в размере десяти
(10) рублей. Примечание 1. От уплаты сбора, установленного настоящим постановлением, не
освобождаются и те комиссионные предприятия, которые существуют в форме акционерных
обществ, а также товариществ полных и на вере. Примечание 2. Губкомвнуторгу производить
регистрацию подлежащих действию настоящего постановления предприятий по предъявлении
квитанции об уплате означенного сбора. Примечание 3. Означенный в сей статье сбор вносится в
кассу наркомфина и зачисляется в местные средства.
Ст. 22. Сбор с прогоняемого на рынок для продажи скота в размере пятидесяти (50) копеек с
головы крупного скота и десяти (10) копеек с головы мелкого скота. Примечание 1. Крупным и
мелким скотом признаются животные, упомянутые в примечании 1-м статьи 10-й настоящего
постановления. Примечание 2. Мелкие грызуны – кролики, свинки, а равно птица не подходят
под действие настоящей статьи. Примечание 3. Уплата настоящего сбора во всех местностях
губернии производится наличными деньгами перед впуском скота на территории
скотопригонного рынка и в каждом отдельном случае вне зависимости от того, продан ли скот
или не продан. Примечание 4. Исчисление и взимание настоящего сбора возлагается на органы
финотдела или на учреждения, в ведении которых находятся скотопригонные рынки на
договорных началах финорганов с этими учреждениями.
Ст. 23. Налог с промсадов и промогородов на основании имеющих быть опубликованными
особых постановлений губисполкома.
Ст. 24. Сбор за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов на
основаниях, имеющих быть опубликованными особым постановлением губисполкома.
Б. ВО ВНЕГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Сбор с отпускаемой потребителям из лесных дач древесины в размере двух (2)
процентов для государственных учреждений и предприятий и пяти (5) процентов для всех
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прочих потребителей стоимости ее. Примечание 1. От уплаты сбора освобождается лесной
материал, получаемый рабочими организациями путем коллективной разработки отведенных им
лесных делянок. Примечание 2. Лесные заготовки, производимые органами управления лесами,
от налога не освобождаются. Примечание 3. Лица и учреждения, заготовляющие древесину,
уплачивают сбор местным органам наркомзема одновременно со взносом таксовой стоимости
древесины, но отдельной от нее суммой на основаниях и в сроки, установленные для взноса
таксовой стоимости. Примечание 4. Местные органы наркомзема не реже одного раза в неделю
вносят в кассу НКФ под общую квитанцию принятые ими суммы сбора при именных списках
заготовителей древесины, с которых сбор взыскан с указанием №№ выданных им квитанций.
Примечание 5. В квитанциях, выдаваемых местными органами наркомзема в приеме от
заготовителей древесины таксовой стоимости ее, указывается также уплачиваемая
заготовителями сумма местного налога. Примечание 6. Местному налогу с древесины органы
наркомзема ведут особый учет на общих основаниях. Примечание 7. Кассы наркомфина,
принявшие налог с древесины один раз в неделю, представляют местному финотделу сведения о
поступивших суммах с указанием №№ квитанций, выданных местными органами наркомзема
заготовителям древесины. Примечание 8. Исчисление и взимание настоящего сбора возлагается
на органы наркомзема, под наблюдением финотделов по принадлежности.
Ст. 2. Сбор с грузов, привозимых и вывозимых с железнодорожных станций и пристаней,
обслуживающих прилегающие к ним города, посады и поселки, а также прилегающих к
фабрично-заводским районам и в них расположенных, на основаниях установленных настоящим
постановлением для городских поселений (разд. 1, отдел А, ст. 13).
Ст. 3. Сбор с заведений для потребления на месте всякого рода кушаний и напитков, на
основаниях установленных настоящим постановлением для городских поселений (разд. 1, ст. 3).
Ст. 4. Сбор с патентов, выдаваемых на право продажи питей и табачных изделий, взимаемых
на основании, установленных настоящим постановлением для городских поселений
(разд. 1, ст. 2).
Ст. 5. Охотничий сбор на основаниях, установленных настоящим постановлением для
городских поселений (раздел 1, ст. 7).
Ст. 6. Налог с извозного промысла в размере двух (2) рублей с каждой работающей в
промысле лошади.
Ст. 7. Налог с перевозочного промысла в размере: а) одного (1) рубля с каждой лодки или
ялика, предназначенных для перевозки людей и б) двух (2) руб. с каждого парома или грузовой
лодки в сезон.
Ст. 8. Налог с велосипедов, самодвижущихся экипажей, яхт, моторных лодок принадлежащих
как частным лицам, обществам, предприятиям, так и правительственным учреждениям и
предприятиям, взимаемый на основаниях, установленных настоящим постановлением для
городских поселений (разд. 1 отд. А ст. 9). Примечание: Исчисление и взимание налогов,
перечисленных в ст. 6, 7 и 8 возлагается на органы финотдела или на договорных началах с
последними на учреждениях или организации под наблюдением финотдела с тем, чтобы уплата
налогов за 1-ое полугодие 1924–[19]25 бюджетного года последовала не позже 10 декабря
1924 г.
Ст. 9. Разовый сбор в размере в день: а) с разносной продажи в местностях Херсонского
округа – пять (5) к.; б) с развозной торговли в местностях Херсонского округа – десять (10)
копеек. Во всем прочем взимание сбора производится на основаниях, предусмотренных ст. 12
раздела 1 сего постановления.
Ст. 10. Сбор с прогоняемого на рынок для продажи скота на основаниях, установленных для
городских поселений (раздел 1, отд. А, ст. 22).
Ст. 11. Налог с фабрично-заводских, торговых, промышленных и дачных помещений во
внегородских поселениях устанавливается в размере четверти проц[ента] в год со стоимости
строений (т. е. одной восьмой в полугодие). Примечание 1. Налогу с фабрично-заводских,
промышленных и дачных помещений подлежат, за исключением, указанными в следующем (2)
примечании здания, сооружения и всякие вообще строения, приспособленные для фабричнозаводской, промышленной и торговой деятельности со всеми обслуживающими их постройками
и жилыми домами для рабочих и служащих, а также жилые строения, расположенные в дачных
136

поселениях, за исключением не эксплуатируемых путем сдачи в наем строений, входящих в
состав хозяйств, подлежащих обложению единым сельскохозяйственным налогом.
Примечание 2. От уплаты налогом освобождаются: а) помещения, отведенные при фабриках и
заводах под больницы, приемные покои, амбулатории, школы и др. культурно-просветительные
учреждения для рабочих и крестьян, а равно под учреждения социального обеспечения;
б) строения, пришедшие в негодное для эксплуатации состояние на время их перестройки или
капитального ремонта. Примечание 3. При обложении упомянутых в примечании 1-ом сего
постановления фабрично-заводских, торговых и промышленных помещений, надлежит принят в
расчет ценность только самих помещений, не вводя в оценку ни машин, ни вообще всякого
внутреннего устройства и сооружений, составляющ[их] принадлежность указанных помещений,
ни находящихся в них предметов или изделий торга или промысла, ни торговых, ни
промышленных оборотов. Примечание 4. Исчисление и взимание налога с фабрично-заводских,
торговых, промышленных и дачных помещений производится на основаниях, установленных
для налога со строений в городских поселениях. Примечание 5. Предельным сроком уплаты
налога без начислений пени устанавливается 15 декабря 1924 г. Примечание 6. Жалобы на
неправильное облож[ение] подаются райналогинспектору, который со своим заключением
направляет жалобу в райисполком. Жалобы на решения райисполкома подаются через
райисполком в окрисполком, решения которого являются окончательными.
Раздел II
Помимо доходов, означенных в предшествующих статьях раздела 1-го настоящего
постановления, в местные средства зачисляются: а) штрафы, налагаемые местными
исполкомами по соответствующим губ и окротделам в административном порядке обязательных
постановлений в области местного хозяйства и местного управления и б) установленный
декретом Совета Народных Комиссаров от 20 февраля 1922 года канцелярский сбор, взимаемый
в учреждениях, содержимых на местные средства.
Раздел III
Дипломатические учреждения и дипломатические представители иностранных государств
при правительствах СССР освобождаются от уплаты всех местных налогов и сборов, от которых
на началах взаимности, освобождаются соответствующие российские учреждения и
представители за границей. Предоставление предусмотренных настоящим разделом льгот по
уплате местных налогов и сборов может последовать не иначе, как по предварительном
сношении с народным комиссариатом иностранных дел.
Раздел IV
Ст. 1. Всякие иные, кроме перечисленных в разделе 1-ом настоящего постановления, местные
налоги и сборы не могут быть никем устанавлив[аться] без соблюдения порядка, указанного
ст. ст. 105 и 106 временного положения о местных финансах.
Раздел V
Ст. 1. За несвоевременную уплату налогов и сборов, исключая предусмотренных ст. 4 и 5
отдела А, раздела 1-го для коих установлены особые правила, установить пеню в размере
четверти проц[ента] за каждый из первых пятнадцати дней просрочки и пол проц[ента] за
каждый последующий день просрочки.
Ст. 2. Несвоевременно уплачиваемый налог или сбор по прошествии конечного срока уплаты,
взыскивается вместе с пеней в бесспорном порядке, с применением принудительных мер
взыскания.
Раздел VI
Ст. 1. Подача возражений и жалоб на неправильное обложение местными налогами и
сборами, допускается в течении месячного срока со дня постановления органов финотдела.
Примечание. Подача возражений и жалоб не приостанавливает уплаты налогов.
Ст. 2. Рассмотрение возражений и жалоб на постановления финорганов по взиманию местных
налогов и сборов возлагается на губернский финансовый отдел по отделу местных финансов.
Предокрисполкома
Касперович
Завокрфинотдела
Касперовский
Секретарь Окрисполкома
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-300, оп. 1, спр. 34, арк. 120. Оригінал, типограф. друк.
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№ 188. ПРО ЗБИРАННЯ ДОДАТКОВОЇ РЕНТИ З МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 1
№ 134
19 листопада 1924 р.
На основании постановления СНК СССР от 12/ХІ–1923 г. “О взимании ренты с земель
городских и предоставленных транспорту” и Инструкции по применению правил взимания
ренты, утвержденной 21/VII–[19]24 г., а также Обязательного Постановления Губисполкома за
№ 258, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Херсонскому Окрфинотделу немедленно через Финансовых Инспекторов приступить к
начислению окладов и взиманию дополнительной ренты по городам и городским поселениям:
Херсону, Алешкам, Бериславе, Каховке и Скадовску.
2. Для проведения обложения дополнительной рентой г. Херсон разбивается на 3 района, а
остальные города и поселения на районы не разбиваются.
3. Установить следующие ставки дополнительной ренты на 1 кв[адратный] саж[ень] за
1923–[19]24 бюджетный год: Херсон 1 район – 5 коп., 2-й район – 3 коп., 3-й район – 1 коп.
Алешки, Берислав, Каховка и Скадовск – 1 коп. Вышеуказанные ставки устанавливаются для
земельных владений, застроенных в части или целом.
4. Ставки дополнительной ренты, установленные п. 3 настоящего Обяз[ательного]
Постановл[ения] распространяются лишь на нормальную площадь двора, выделенную с общей
площади зарегистрированного владения в следующем размере: для Херсона первые два района –
200, 3-й район – 300, Алешек, Берислава, Каховки и Скадовска – 300.
5. Излишек дворового места, образовавшийся после обложения нормального двора,
облагается общей для всех городов и районов ставкой – 0,5 к. за кв[адратный] саж[ень].
6. Строения или части его, занятые торговыми заведениями, облагаются по ставкам в четыре
раза выше, чем жилая площадь. Площадь, занятая торговыми предприятиями, вычитывается при
этом из общей площади, занятой строением.
7. Строения или части его, занятые торговлей и жильем, если при этом оказывается
невозможным отделить торговое помещение от жилого, облагаются по ставкам вдвое большим,
нежели установленные в п. 3-м.
8. Участки, занятые закрытыми складами торговых и промышленных предприятий или
открытыми при торговых предприятиях, облагаются по ставкам вдвое большим, нежели
установленные в п. 3-м; участки же, занятые открытыми складами, и в коих торговля не
производится, облагаются по ставкам вдвое меньшим, нежели ставки, указанные в п. 3-м.
9. Участки, занятые садами и огородами, облагаются из расчета 1 к. за кв[адратный] саж[ень],
причем 100 кв[адратных] саж[еня] сада или огорода освобождаются от обложения.
10. В зависимости от индивидуальных особенностей имущества, отсутствия воды в городах,
где имеется водопровод, состояние самого имущества и состава населения оклады налога по
постановленю местных налоговых по ренте комиссий могут быть понижены, – в г. Херсоне до
50 %, а в остальных городах до 25 проц[ентов], либо повышены по тем же основаниям, но не
свыше чем на 25 проц[ентов] во всех городах, за исключением Херсона, где повышение не
допускается. Примечание: Повышение и понижение ставок проводится по журналу комиссией
отдельно, приминительно к каждому владению.
11. Рассылку окладных листов по дополнительной ренте во всех городах закончить к
25 ноября, назначив последним сроком уплаты 5 декабря.
По истечению указанного срока оклад обращается в недоимку и взыскивается в
принудительном порядке с начислением установленной законом пени.
12. Исчисление оклада ренты производится районными по рентам комиссиями, состоящими
под председательством Фин[инспекто]ров.
Рассылка извещений по ренте и все подготовительные для исчисления окладов работы, а
равно составление отчетности и производство взысканий возлагается на фининспекторов под
общим наблюдением Окрфинотдела.
13. Учреждения и лица, находящие исчисление окладов ренты неправильными, имеют право
подавать жалобы через районного фининспектра в Губернскую Налоговую по ренте Комиссию.
Сроком на подачу жалоб на неправильное обложение как основной, так и дополнительной
ренты, считать 1 месяц со дня объявления о рассылке соответсвующих извещений.
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14. Одновременно с проведением работ по дополнительной ренте производится привлечение
к основной ренте всех тех земельных участков, которые до настоящего времени были по тем или
другим причинам пропущены.
Предокрисполкома
(Касперович)
Зам. Завокрфинотделом
[підпис]
(Портнов)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 195. Копія, машинопис, рукопис.
№ 189. ПРО ЗАБОРОНУ ВИДАЧІ ПІЛЬГОВИХ КАРТОК ТА ПОСВІДЧЕНЬ
ДЛЯ ПІЛЬГОВОЇ ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОДАТКІВ
ТА КВАРТИРНОЇ ПЛАТНІ
27 листопада 1924 р.
№ 135
На основании Постановления Наркомтруда СССР от 4/VII–[19]24 года Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Со дня опубликования настоящего Обязателного Постановления Бирже Труда прекратить
выдачу льготных карточек и удостоверений, свидетельствующих о праве неимущих граждан на
те или иные льготы по квартирной плате, коммунальным услугам и оплате налогов.
Все ранее выданные удостоверения о льготах считать с сего числа недействительными.
2) Предложить гражданам, имеющим право по их специальному и материальному положению
на получение льгот, обращаться непосредственно в соответсвующие учреждения, каковыми при
установлении указанного права принимать во внимание сведения, представляемые
организациями, означенными в п. 3 и 6 настоящего постановления.
3) Признание за гражданами права на льготы производить вне всякой зависимости от
состояния их на учете в Бирже Труда исключительно по признаку действительной нуждаемости,
каковая устанавливается: а) в домах, арендуемых жилкопами – Правлением Жилкопов;
б) во всех остальных домах профтройками. Примечание: При малой населенности домов
допустить для избрания профтроек объединение жильцов смежных домостроений.
4) Организациями, указанными в п. 3-м сего постановления, относить граждан к категории,
имеющих право на льготы после детального обследования их имущественного и социального
положения, при чем право на льготы устанавливать лишь в отношении тех, для кого
единственным средством к существованию является работа по найму и кто в момент
возбуждения ходатайства не имеет, вследствие безработицы никаких заработков, в том числе
побочных доходов, в виде какой-либо работы, торгового промысла, хозяйства, а также не
состоит на постоянном иждивении лиц, имеющих самостоятельный заработок или доход.
Примечание 1: Лиц, имеющих случайный трудовой заработок в размере не свыше 15 рублей в
месяц – приравнивать к гражданм, имеющим право на льготы. Примечание 2: Лицам, за коими
признано организациями, указанными в п. 3-м сего постановления, право на льготы, никаких
удостоверений на руки не выдавать, а заносить в случае необходимости в соответсвующие
списки по оплате квартиры, коммунальных услуг и налогов.
5) Не основательный отказ в удостоверении нуждаемости может быть обжалован в Комиссию
при Горсовете, состоящую из представителей Горсовета, Окрпрофбюро, Жилсоюза,
Окрместхоза и Окрфинотдела под председательством представителя от Горсовета. Примечание:
При рассмотрении Комиссией жалобы члена профсоюза приглашается представитель
соответствующего профсоюза, который принимает участие в засдении Комиссии по
означенному делу с правом решающего голоса.
6) Лиц, для получения льгот, скрывших свои доходы или получивших льготы, но не
заявивших своевременно об изменениях, уничтожающих их право на льготу, а также
организации, указанные в п. 3-м постановления, виновные в выдаче заведомо ложных сведений
о нуждаемости граждан привлекать к судебной ответственности.
Вр. Предокрисполкома
Сахно
Секретарь Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 194. Копія, машинопис, рукопис.
139

№ 190. ПРО ДОЗВІЛ НА ДРУКУВАННЯ ТА ПРОДАЖ ДРУКОВАНИХ ТВОРІВ
З БЛАГОДІЙНОЮ МЕТОЮ 1
№ 137
21 листопада 1924 р.
С целью введения единообразия в деле производства торговли произведениями печати с
благотворительной целью – Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все учреждения и организации предварительно до печатанья различных
произведений с благотворительной целью получать надлежащее разрешение в
Окрадминотделе.
2) Воспретить продажу каких бы то нибыло произведений печати с благотворительной
целью без надлажещего разрешения Админотдела.
3) Виновные в нарушении п. п. 1 и 2-го настоящего постановления привлекаются к
ответственности в административном порядке штрафу до 300 руб. золотом или 3 месяца
принудительных работ.
За Предокрика
(Сахно)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
За Секретаря Окрика
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 196. Копія, машинопис.
№ 191. ПРО ЗАБОРОНУ НОСІННЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ ОСОБАМ,
КОТРІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА НЕЇ 1
№ 138
25 листопада 1924 р.
В целях предупреждения могущих иметь место злоупотреблений Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Воспретить всем частным гражданам и должностным лицам ношение неприсвоенной
формы, как-то: формы милиции, мест лишения свободы, железнодорожной, Красной Армии
и проч. Примечание: Формой считается как одежда, так и форменные головные уборы с
отличительными знаками.
2) Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в административном порядке штрафу до 300 рублей, принудительных работ
или аресту до 3-месяцев. Примечание: При злонамеренном характере деяний виновные
подлежат уголовной ответственности.
3) Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возлагается на
органы милиции.
За Предокрика
(Сахно)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
За Секретаря Окрика
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 197. Копія, машинопис.
№ 192. ПРО ДОБРОВІЛЬНУ ЗДАЧУ НЕЗАРЕЄСТРОВАНОЇ ЗБРОЇ ТА
БОЄПРИПАСІВ 1
№ 139
26 листопада 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа и СНК УССР (Вісті № 193 1924 г.) Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать всех граждан, постоянно или временно проживающих на территории г. Херсона
и его округа сдать к 15 декабря с. г. в соответствующие районы милиции по месту своего
жительства имеющиеся у них оружие и боеприпасы, за исключением нижеследующего
охотничьего оружия и припасов: гладкоствольных ружей, патронов и элементов к ним,
дымного, малодымного и бездымного пороха для охотничьих целей.
2) Граждане, имеющие означенные в п. 1 настоящего постановления охотничье
огнестрельное оружие и припасы и до настоящего времени не зарегистрировавшие их,
обязаны зарегистрировать таковые в п/отделе милиции и розыска Херсонского
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Окрадминотдела, а на переферии – через раймилиции до 30/ХІ сего [19]24 года. Примечание:
Граждане, оружие коих зарегистрировано в Вусоре с визой милиции от регистрации
освобождаются.
3) Оружие сдается в районы милиции лично владельцем или через доверенных лиц в
одиночку или коллективом.
4) В сельских местностях оружие должно быть сдано через сельсоветы или через
уполномоченных сельсоветов.
5) Органы милиции, а в сельских местностях – сельсоветы или уполномоченные его,
приняв от граждан сдаваемое им оружие, выдают в приеме такового квитанцию, корешок
хранится при деле сельсовета для проверки.
6) Граждане, виновные в незаконном хранении оружия и боеприпасов, и добровольно
сдавшие их до 15 декабря сего 1924 года, а равно имеющие не зарегистрированное охотничье
оружие и боеприпасы, зарегистрировавшие таковые в тот же срок, освобождются от всякой
ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
7) Граждане, виновные в неисполнении п. п. 1 и 2-го настоящего постановления
привлекаются к уголовной ответственности по 220 ст. Уголовного кодекса, а имеющиеся у
них оружие и боеприпасы подлежат конфискации.
За Предокрика
(Сахно)
Начокрадминотдела
(Сафронов)
За Секретаря Окрика
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 198. Копія, машинопис.
№ 193. ПРО ПЕРЕВІРКУ ТА ОЧИЩЕННЯ РЯДІВ БЕЗРОБІТНИХ
№ 140
23 листопада 1924 р.
1. На основании постановления Наркомтруда УССР от 12/ІХ и Инструкции от
16/ІХ–[19]24 № 64 Херсонской Камерой Инспекции Труда приступлено к проверке и чистке
состава безработных с 23-го сего ноября.
С указанной целью город разделен на 3 района:
1) Центральный с Северн[ым] Форштадтом,
2) Забалка с Сухарным и
3) Военное с Цыганской и Монастырской слободкой и Мельницы.
Каждым районом заведывает отдельная “Комисстройка”, которая руководит работой
обследователей. Примечание: Тройка, руководящая работой Центрального района,
помещается при Бирже Труда. Тройка, руководящая Забалковским районом, помещается в
клубе им. Рыкова. Тройка на Военном помещается в библиотеке-читальне.
2. Проверка проводится у каждого безработного на дому особо выделенными комиссиями
из состава Проф и Парторганизаций в количестве 2-х человек (“двойки”), путем опроса как
самого безработного, так и представителей домоуправлений, жилкопов, профтроек,
заведывающих домами и пр.
Свое решение комиссия сообщает безработному на месте. Недовольные постановлением
комиссии могут таковое обжаловать в 5-ти дневный срок в Аппеляционную комиссию при
Бирже Труда. Примечание: Обследования комиссиями производится с 8 ч. утра до
8 ч. вечера.
3. Все безработные, неправильно дающие о себе сведения или намеренно избегающие
проверки комиссией, будут механически сниматься с учета Биржи Труда.
4. Всем домоуправлениям, жилкопам, профтройкам, заведывающим домами предлагается
представлять точные сведения о всех проживающих безработных.
5. Лиц, указанных в п. 4, виновных в неисполнении настоящего обязательного
постановления подвергать в административном порядке штрафу до 300 руб. или аресту до
3-х месяцев.
Предокрисполкома
Касперович
Инспектор труда
(Сиренко)
Секретарь
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 199. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 194. ПРО ОБЛІК АВТО-МОТОМАЙНА
№ 141
04 грудня 1924 р.
На основании Обязательного Постановления Одесского Губисполкома за № 238,
Херсонский Окрисполком в целях точного учета авто-мотоимущества ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все учреждения и лица, имеющие авто-мототранспорт в городе и округе, кроме
Военного ведомства, получить в двухнедельный срок от уполномоченного автоотдела
Укрумта (Одесский авто-ремонтный завод имени Дзержинского, улица Красного № 112)
анкеты для внесения в них в двухнедельный срок сведений о мощности автохозяйства и о
работе автотранспорта.
2) Обязать владельцев авто-мототранспорта получить от уполномоченного Укрумта
паспорта-удостоверения на эти машины в двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего постановления. Примечание: Для получения паспортов-удостоверений
необходимо подать уполномоченному заявление с приложением акта-договора или счета на
приобретение машины, оплаченной соответствующим гербовым сбором.
3) Вся государственная регистрация автомашин производится у уполномоченного,
указанного в п. 1.
4) Лиц, виновных в неисполнении настоящего постановления подвергать к ответственности
в судебном порядке.
Зампредокрика
(Мольтов)
Секретарь
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 200. Копія, машинопис, рукопис.
№ 195. ПРО ЗАБОРОНУ ПОШИРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В. І. ЛЕНІНА
БЕЗ ДОЗВОЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З УВІЧНЕННЯ ЙОГО ПАМ’ЯТІ 1
№ 143
06 грудня 1924 р.
Постановлением Президиума ЦИКа СССР от 27/IV с. г. воспрещено распрстанение портретов,
бюстов и сочинений В. И. Ленина без особого на то разрешения Центральной Комиссии по
увековечниванию памяти В. И. Ленина. В виду вышеизложенного Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1) Впредь воспретить в пределах гор. Херсона и Херсонского округа распространение и
продажу портретов, бюстов, сочинений и т. п. В. И. Ленина на распространение которых не
получено особого разрешения Центральной Комиссии.
2) Лиц, виновных в нарушении настоящего Обязательного Постановлении, подвергать в
административном порядке штрафу до 300 рублей с заменой в случае неуплаты арестом до
3-х месяцев.
Зампредокрика
(Мольтов)
Секретарь
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 202. Копія, машинопис, рукопис.
№ 196. ПРО МІСЯЧНИК ДОПОМОГИ БЕЗРОБІТНИМ 1
№ 144
05 грудня 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа “О месячнике помощи безработным” и постановления
Одесского Губисполкома № 282, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Объявить с 10-го декабря по 10-е января по городу Херсону “месячник помощи
безработным”.
2) Установить в течении месячника помощи безработным следующие налоги и сборы:
а) Надбавку к квартирной плате за ноябрь месяц в следующих размерах: 1) с лиц нетрудового
элемента, платящих от 2 до 3 руб. за кв[адратный] саж[ень] – 15 % квартирной платы; от 3-х до
4 руб. за кв[адратный] саж[ень] – 25 % квартирной платы; от 4-х до 5 руб. за кв[адратный]
саж[ень] – 30 %; от 5-ти до 6 руб. за кв[адратный] саж[ень] – 40 %; от 6-ти до 7 руб. за
кв[адратный] саж[ень] – 45 %; от 7-ми до 8 руб. за кв[адратный] саж[ень] – 50 % квартирной
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платы; 2) со всех остальных групп населения (кустари, лица свободной профессии и т. п.), кроме
указанных выше – в размере 10 % квартирной платы. Примечание 1. От обложения настоящим
налогом освобождаются рабочие и служащие, состоящие членами профсоюзов, инвалиды труда
и войны и вообще лица, находящиеся на социальном обеспечении, безработные, освобожденные
от налогов, в порядке, предусмотренном обязательным постановлением Окрисполкома № 135 от
17-го ноября 1924 года. Учащиеся, освобожденные от платы за право учения, детдома и
учреждения Красного Креста. Примечание 2. Составление списка лиц, подлежащих обложению
настоящим налогом, а равно взымание его возлагается на домоуправления и домовладельцев по
принадлежности, которые взыскивают причитающиеся суммы по этому налогу не позже
20-го декабря, независимо от взимания квартирной платы и при списках плательщиков вносятся
не позже 3-х дней после взыскания на текущий счет № 123 Комитета Биржи Труда – в
Украинбанк. При чем при внесении означенных сумм должны представляться для проверки
квитанционные книжки, по которым выписываются требования квартирной платы.
б) В дополнение к особому сбору со счетов установить специальный сбор со счетов,
выдаваемых нижеуказанными предприятиями независимо от того к какому разряду по
обложению промналога они относятся: 1) Со счетов, выдаваемых гостиницами и
меблированными комнатами на сумму 2 р. и выше в размере 20 % суммы счета; 2) со счетов,
выдаваемых ресторанами, пивными, кафе, чайными, буфетами, трактирами, столовыми и
другими подобными предприятиями по следующей ставке:
со счетов до 5 руб. – 6 %,
от 20 до 25 руб. – 14 %,
от 60 до 70 руб. – 24 %,
до 7 руб. – 8 %,
от 25 до 30 руб. – 16 %,
от 70 до 80 руб. – 25 %,
от 7 до 10 руб. – 9 %,
от 30 до 40 руб. – 18 %,
от 80 до 100 руб. – 28 %,
от 10 до 15 руб. – 10 %,
от 40 до 50 руб. – 20 %,
от 100 и выше – 30 %.
от 15 до 20 руб. – 12 %,
от 50 до 60 руб. – 22 %,
Примечание 1. Взимание означенного сбора производится в порядке, предусмотренном
инструкциями НКО от 4/ХІІ–[19]23 года с дополнениями, изложенными в примечании 2-м и 5 к
настоящему пункту. Примечание 2. Указанный в настоящем пункте сбор взимается по счетам,
выдаваемым органами ОКФ для взимания особого сбора со счетов, и показывается в корешке
счета и на самом счете отдельно от прочих сумм. Примечание 3. В течении “месячника” выдача
счетов предпринимателями, указанными в настоящем пункте является обязательным,
независимо от суммы этих счетов и требования посетителей и постояльцев, причем при отпуске
продуктов на сумму не превышающую 3-х руб. разрешается вместо счета выдача чеков из
корешковой книжки, предварительно зарегистрированной в Окрфо. Примечание 4.
Поступившие в кассы предприятия суммы особого сбора со счетов вносятся еженедельно на
текущий счет № 123 Комитета Биржи Труда в Укринбанк. После взимания квитанция о взносе
денег вместе с книжкой, по которой взимается сбор, представляется в Окрфинотдел.
Примечание 5. Суммы штрафов, взыскиваемых применительно к ст. 9-й постановления ЦИКа и
СНК СССР от 23-го декабря 1923 года за нарушение правил взимания специального сбора со
счетов, поступает в распоряжение Комитета Биржи Труда на усиление средств по борьбе с
безработицей.
в) Процентные надбавки к цене билетов в различных местах зрелищ и увеселений сверх
стоимости билета, местного сбора и сборов в пользу Красного Креста, в следующих размерах:
драма и опера – 5 %, кино – 15 %, гулянья и проч. – 20 %, танцевальный вечер – 25 %.
Примечание 1. Настоящий сбор взимается по правилам, применяемым при взимании местного
сбора со зрелищ, ответственным распорядителем последних, причем поступившие по надбавкам
суммы, сдаются этими лицами согласно примечания 1-го п. “б” ст. 2-й. Примечание 2.
Устроители разовых и гастрольных зрелищ и увеселений, означенные надбавки обязаны вносить
авансом до начала спектакля из расчета 50 % полного сбора, причем в исключительных случаях
Комиссии по проведению “месячника” разрешается уменьшать сумму аванса.
г) Сбор за пользование электрическим освещением в размере 10 коп. за каждый килловат в час.
Примечание 1. Рабочие и служащие, члены профсоюзов, а также учреждения и предприятия,
находящиеся на гос. и местном бюджете, освобождаются от местного сбора. Примечание 2.
Настоящий сбор взимается Управлением Комбината при уплате сумм за потребленную энергию в
ноябре месяце. При неуплате абонентом в течении “месячника” причитающуюся с него сумму
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сбора, таковая взыскивается с него и по истечении месячника с последствиями, указанными
ст. 3 и 5 этого постановления. Примечание 3. Взысканные суммы сбора вносятся Комбинатом
еженедельно на текущий счет Комитета Биржи Труда № 123 в Укринбанке.
3) За несвоевременную уплату налогов и сборов, указанных в п. п. “а” и “б” ст. 2-й
начисляется пеня в размере 1/4 % за каждый из первых 15 дней просрочки и ½ % за каждый
последующий день.
4) За несвоевременное внесение на текущий счет сумм, указанных в п. п. “б” и “в” ст. 2-й,
начисляется пеня в размере 10 % за просрочку первых 5-ти дней, 20 % за просрочку вторых пяти
дней, 50 % за просрочку третьих и последующих пяти дней.
5) Несвоевременно уплачиваемый налог или сбор взыскивается вместе с пеней в бесспорном
порядке с применением принудительных мер взыскивания.
6) Надзор за взиманием всех налогов и сборов, перечисленных в ст. 2-й возлагается на органы
ОКФ.
7) Воспретить в течении “месячника” устройства с благотворительной целью всякого рода
вечеров, спектаклей, а также проведение каких бы то нибыло сборов, за исключением
вышеуказанных без специального разрешения Комиссии по проведению месячника.
8) Не исполнение настоящего обязательного постановления повлечет за собой привлечение
виновных к судебной ответственности.
Предокрисполкома
(Касперович)
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 203-203зв. Копія, машинопис.
№ 197. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ РЕЄСТРАЦІЮ НА ХЕРСОНСЬКІЙ ТОВАРНІЙ БІРЖІ
УГОД, УКЛАДЕНИХ ПОЗА БІРЖЕЮ
№ 145
05 грудня 1924 р.
На основании Постановления Совета Труда и Обороны СССР от 11-го 1924 года
“О регистрации внебиржевых сделок государственных предприятий и учреждений”, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все государственные предприятия и учреждения регистрировать на Херсонской
Товарной Бирже внебиржевые торговые сделки, заключенные на территории Херсонского
Округа как между собою, так и с кооперацией и частными предприятиями и лицами, как по
купле-продаже (в том числе и поставке) товаров, так и по товарообмену. Примечание 1. Сделки
Военного Ведомства на все предметы снабжения Красной Армии и Флота и войск ГПУ,
заключенные по ориентировочным и сметным планам, регистрации не подлежат. Примечание 2.
Херсонский Биржевой Комитет с утверждения Окркомвнуторга может устанавливать для
отдельных видов сделок изъятия из правил об обязательной регистрации.
2. Внебиржевые сделки по купле-продаже (в том числе и поставке) товаров, заключенные
госучреждениями и предприятиями между собою, регистрируются продавцом (поставщиком);
сделки госорганов с кооперативными и частными предприятиями и лицами регистрируются
госроганами независимо от того, являются ли они продавцами (поставщиками) или
покупателями.
3. Сделки регистрируются или представляются (с переферии) не позже как на третий день по
их заключении.
4. Непосредственное наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления с
предоставлением права издания инструкций и распоряжений в пределах существующих
законоположений о внебиржевых сделках возлагается на Уполномоченного Губкомвнуторга по
Херсонскому Округу.
5. Лица и учреждения, виновные в нарушении настоящего Постановления будут привлекаться
к судебной ответственности по ст. ст. 107 и 108 Уголовного Кодекса.
Предокрисполкома
Касперович
Уполгубкомвнуторга
Бараник
Секретарь
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 205. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 198. ПРО ДНІ ТА ЧАСИ ТОРГІВЛІ НА БАЗАРАХ 1
№ 146
08 грудня 1924 р.
В отмену всех ранее изданных обязательных постановлений о порядке и времени торговли
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Разрешить со дня издания настоящего обязательного постановления до первого апреля
1925 года проводить торговлю на базарах во все дни недели, кроме воскресных и праздничных
дней, в пределах времени с 7-ми часов утра до 5 часов вечера.
В воскресенье и праздничные дни торговлю на базарах производить с 7 час. утра до 12 ч. дня.
Примечание: Районы базаров граничатся следующими улицами по обе их стороны:
а) ПРИВОЗНЫЙ: с севера по Советской улице (б[ывшая] Дворянская), с востока – по
переулку 21 января (б[ывший] Торговый пер.), с юга – по улице 9 января (б[ывшей]
Ганнибаловской) и запада – Привозной [ул.] (б[ывшая] Румянцевская).
б) РЫБНЫЙ: с севера – по Бериславской ул., с востока – по Красноармейской ул. (б[ывшая]
Говарда), с юга – ул. Белинского, с запада – ул. Октябрьской Революции (б[ывшая]
Ришельевская) и по Кустарной ул. (б[ывшая] Мещанская).
в) ЗЕЛЕНЫЙ: Портовая улица.
г) ЗАБАЛКА: по Николаевской площади.
д) ВОЕННЫЙ ФОРШТАДТ: по Базарной ул. от Раздельной до 2-й Матросской [ул.].
2) Вне базаров разрешить производить торговлю печеным хлебом в государственных и
кооперативных пекарнях и специальных хлебных магазинах во все дни недели в пределах
времени с 7 ч. утра до 12 ч. ночи, а в частных – с 7 ч. утра до 10 ч. ночи.
3) Разрешить производить торговлю продовольственными товарами в государственных и
кооперативных лавках во все дни недели в пределах времени с 8 ч. утра до 12 ч. ночи.
4) Разрешить производить торговлю продовольственными товарами в частных лавках во все
дни недели, кроме воскресных и праздничных дней в пределах времени с 8 ч. утра до 10 ч. ночи.
5) Разрешить производить торговлю непродовольственными товарами в государственных и
кооперативных торговых предприятиях во все дни недели в пределах времени с 8 ч. утра до 6 ч.
вечера, а в частных предприятиях, во все дни недели кроме воскресных и праздничных дней
также с 8 ч. утра до 6 ч. вечера.
6) Разрешить производить торговлю в ресторанах, кафе, столовых и кондитерских во всем
городе во все дни недели, с соблюдением выходного дня для служащих, устанавливаемого по
согласованию с профсоюзом, в пределах времени с 9 ч. утра до 12 ч. ночи, а в киосках и лотках
(сладостями, фруктовыми водами, папиросами и фруктами) в пределах времени с 8 ч. утра до
1 ч. ночи.
7) Разрешить парикмахерским производить работу ежедневно от 8 ч. утра до 10 ч. ночи, а в
воскресные и праздничные дни от 8 ч. утра до 2 ч. дня, с соблюдением выходного дня для
служащих, устанавливаемого по соглашению с профсоюзом.
8) Разрешить биллиардным и другим заведениям для неазартных игр работать ежедневно от
10 ч. утра до 1 ч. ночи.
9) В дни революционных праздников разрешить производство торговли только на базаре
съестными продуктами (мясо, молочные продукты, хлеб, рыба, зелень) с 7 ч. утра до 10 ч. утра
без эксплуатации наемного труда. Примечание: Для производства торговли вне установленного
настоящим обязательным постановлением времени необходимо разрешение Окркомвнутора и
Окрадминотдела.
10) Торговым предприятиям, производящим торговлю более 8 часов, труд наемных служащих
регулировать согласно 94 ст. Кодекса Законов о Труде.
11) Отменить регистрацию торговых патентов в милиции.
12) Обязать всех постоянно торгующих на рынках зарегистрироваться в 2-х недельный срок
со дня издания настоящего постановления в объединенном комитете рыночных торговцев.
Незарегистрированные в качестве постоянно торгующих не имеют права производства
постоянной торговли на рынке. Примечание: От регистрации в объединенном рыночном
комитете не освобождаются государственные и кооперативные организации, производящие
торговлю на рынке.
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13) На производство специальных видов торговли (вином, пивом, печатными машинами и
шрифтом, огнестрельным оружием и припасами, печатными произведениями, медикаментами и
предметами санитарии и гигиены, а равно на открытие биллиардных и заведений для
неазартных игр) обязать предпринимателей выбирать установленные законом разрешения в
Окрадминотделе.
14) Настоящее обязательное постановление распространить и на округ, причем на рынках и
базарах в округе торговлю с подвод разрешить производить на 2 часа ранее установленного в
п. 1 сего постановления времени.
15) Наблюдении за выполнением настоящего постановления возложить на органы милиции,
райисполкомы и с/советы.
16) Виновных в нарушении настоящего постановления подвергать в административном
порядке штрафу до 300 рублей, аресту до 3-х месяцев или принудительным работам на тот же
срок.
17) Предоставить Райисполкомам право самостоятельного наложения административного
взыскания в пределах предоставленных им прав (штраф до 25 руб., аресту или принудработ до
7 дней) за нарушение настоящего обязательного постановления в пределах округа.
Предокрика
Касперович
Секретарь Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 208-210. Копія, машинопис, рукопис.
№ 199. ПРО ОХОРОНУ ЛІСНИХ НАСАДЖЕНЬ НА СИПУЧИХ ПІСКАХ 1
№ 151
15 грудня 1924 р.
В течении полустолетия государством с затратой крупных сумм производится облесение
сыпучих песков (кучугур) для приостановления движения песка. С этой целью кучугуры
засажены были шелюгой, а затем белой акацией и сосной. Самовольные порубки и выпас скота
в последнее время значительно повредили насаждению и песок вновь разносится ветром.
С целью сохранить защитные лесонасаждения, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить выпас скота в кучугурах и лесных насаждениях без особого разрешения
лесничества и земорганов.
2. Воспретить резку шелюги и ракиты от начала распускания почек весной и до опадания
листвы осенью.
3. Резку шелюги и ракиты разрешить только лицам, имеющим на это особое разрешение
лесничества.
4. Разрешить вязку просяных веников шелюговыми прутьями, изготовление метел из ракиты
и изделий из шелюги только с осенней и зимней рубки, после опадания листвы и до распускания
почек, а равно разрешить хранение на складах, провоз и продажу этих метел и изделий только
при наличии у владельцев товара удостоверений лесничества о том, что шелюга и ракита
осенней и зимней рубки.
5. Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, предавать суду по
99 ст. Уголовного Кодекса, а изделие, как вещественное доказательство, задерживать до
решения суда.
6. Наблюдение за исполнением настоящего Обязательного постановления возложить на
лесное ведомство, милицию, райисполкомы и сельсоветы.
Подлинное за надлежащими подписями.
Держархів Херсонської області, ф. Р-233, оп. 1, спр. 12, арк. 7. Копія, машинопис.
№ 200. ПРО ЗМІНУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 61
№ 152
20 грудня 1924 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 6/І–[19]23 г., Протокола совещания № 2/92 от
6/І–[19]23 г. и циркулярного разъяснения НКЮ УССР от 16/ІІІ–[19]23 г. № 30 и во изменение
обязательного постановления № 61, распубликованного в Херсонском Коммунаре от
23/IV–[19]24 г. Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
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Обязать все государственные, кооперативные и общественные учреждения, организации и
объединения, а также все торговые и промышленные предприятия от 2 разр[яда] и выше, что
находятся в г. Херсоне и его Округе, состоять подписчиками на официальный орган ВУЦИКа
“Вісті” на 1925 г.
Должностные лица, виновные в нарушении сего обязательного постановления, подвергаются
ответственности по 107 ст. Угол[овного] Кодекса, а частные лица подвергаются в
административном порядке штрафу до 300 руб. или аресту до 3-х месяцев, или принудительным
работам до 3-х месяцев.
Подлинное за надлежащими подписями
Держархів Херсонської області, ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк. 27. Копія, машинопис.
№ 201. ПРО ЗБІР ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТРАНИЙ ОГЛЯД ХУДОБИ
ТА СИРИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА
№ 153
30 грудня 1924 р.
На основании постановления Совнаркома УССР от 22-го мая 1924 года о взимании местного
сбора за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов (Собр[ание]
Узакон[ений] № 12 ст. 123 за № 1924 г.) и на основании постановления Губисполкома за № 278,
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Взимать сбор за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов в
городе Херсоне и его округе на следующих основаниях: ветеринарно-санитарному сбору
подлежат следующие категории скота, предназначенного для торгово-промышленных целей:
а) крупный рогатый скот (волы, коровы, буйволы, яловки, бузовки и телята); б) мелкий
рогатый скот (овцы, козы и свиньи); в) скот, служащий для перевозок (лошади, верблюды,
ослы); г) сырые животные продукты (мясные туши и части их, нетопленное сало, солонина,
телячьи желудки, мочевые пузыри, кишки, всякого рода невыделанные кожи и шкуры, кости,
рога, копыта, шерсть, волос, гривы, хвосты, щетина). Примечание 1: Поросята в возрасте до
3-х месяцев от сбора за ветеринарно-санитарный осмотр освобождаются. Примечание 2: Скот
членов организации незаможного селянства и семей красноармейцев освобождается от сбора по
удостоверениям КНС и сельсоветов.
2. Размер сбора за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов
устанавливается нижеследующий:
для города Херсона и его округи: лошади со штуки – 35 коп., жеребята со штуки – 15 коп.,
коровы со штуки – 20 коп., быки со штуки – 35 коп., яловки со штуки – 15 коп., бузовки со
штуки – 15 коп., свиньи со штуки – 12 коп., телята со штуки – 10 коп., козы со штуки – 5 коп.,
говядина с пуда – 2 коп., баранина с пуда – 2 коп., свинина с пуда – 3 коп., телятина с пуда –
2 коп., солонина с пуда – коп., нетопленное сало с пуда – 5 коп., отходы (требуха, головы, ноги)
с пуда – коп., кишки мокрые и мочевые пузыри с пуда – 3 коп., кожа и шкура с крупного скота
3 коп. штука, с мелкого скота 2 коп. штука, щетина – 10 коп. пуд, волос – 5 коп. пуд, хвосты –
2 коп. пуд, шерсть – 5 коп. пуд, кости, рога и копыта – коп. пуд.
3. Сбор за ветеринарно-санитарный осмотр производится:
а) в местах организованного фактического осмотра и продажи скота и сырых животных
продуктов (скотопригонные дворы, смотровые площадки для привозного мяса и т. п.), б) при
перегонах и перевозках из одной местности в другую, г) в складочных и обрабатывающих
сырые животные продукты заведениях.
4. При перегонах и перевозке скота из одной местности в другую для пищевых или
промышленных целей, сбор за ветеринарно-санитарный осмотр проводится только в одном
месте, а именно, в месте отправления скота.
Если сбор произведен и собран не был, то ветеринарно-санитарный осмотр и взыскание сбора
производится или в пути следования в местах пребывания участковых ветеринарно-санитарных
врачей наркомзема, или в конечных пунктах назначения скота.
5. Оплаченный сбором за ветеринарно-санитарный осмотр, где-либо до попадания на убойные
пункты скот, при убое в этих пунктах, а равно и попадающие от такого скота сырые животные
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продукты в дальнейшем от сбора за санитарно-ветеринарный осмотр освобождаются, хотя бы
место выхода и прихода как скота, так и сырых животных продуктов находились в разных местах.
6. Скот, предназначенный для племенных, исследовательских и научных целей, а также
продуктивный и рабочий сельскохозяйственный скот по удостоверениям земорганов, риков и
сельсоветов от обложения сбором за ветеринарно-санитарный осмотр освобождаются.
7. Скот, оказавший зараженным повальными болезными, задерживается и ветеринарносанитарный осмотр не взыскивается.
8. Сырые животные продукты, оказавшиеся при ветеринарно-санитарном осмотре
полученными от больных заразными болезнями животных, а равно находящихся в стадии
гнилостного разложения или вообще недоброкачественные, уничтожаются и сбору за
ветеринарно-санитарный осмотр не подлежат.
9. Ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов возлагается на
ветеринарный персонал земорганов (участковый, железнодорожный, транспортный,
эпизоотический и военный), который выдает удостоверения за подписью и приложением
должностной печати.
10. При выдаче ветеринарным персоналом удостоверений с владельцев сырых животных
продуктов взимается, указанный в п. 2 сего постановления сбор, в получении коего выдается
квитанция из квитанционных книжек.
11. Причитающиеся за ветеринарно-санитарный осмотр сбор, остается на убойных пунктах,
смотровых площадках, скотопригонных пунктах, прочих заведениях и конторами, а при
перевозках по железной дороге – в кассах железнодорожных станций. В остальных случаях – в
кассах исполкомов, сельсоветов или агантам финотделов.
12. О взысканных суммах сбора учреждения и лица, коими проведено взимание его, ведут
дневники.
13. Взысканные суммы сбора по достижении таковых должны вноситься немедленно в кассы
НКФ, если же сумма сбора не достигает 100 рублей, то таковая вносится в те же кассы НКФ до
окончания отчетного месяца при особых ведомостях, составленных на основании ведущегося
дневника.
14. Инструктирование и проверка правильности взимания сбора возлагается на финорганы и
райисполкомы.
Предокрисполкома
(Касперович)
Завокрфинотделом
[підпис]
(Касперовський)
Секретарь Окрисполкома
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 225-225зв. Копія, машинопис, рукопис.
№ 202. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХЕРСОНА
№ 154
31 грудня 1924 р.
На основании Обязательного Постановления Одесского Губисполкома от 28/ХІІ с./г. № 295,
Херсонский Окрисполком постановил произвести в г. Херсоне учет населения на 31-е декабря
1924 р. Учет будет производиться начиная с 1-го января 1925 года регистраторами,
снабженными удостоверениями Окрстатбюро.
Домоуправления, домовладельцы и вообще лица, ответственные по дому, обязаны оказывать
регистраторами полное содействие при производстве ими учета.
Все граждане и учреждения обязываются:
а) свободно допускать регистраторов в занятые ими помещения и
б) давать верные и точные сведения по всем вопросам переписного бланка.
Лица, уклонившиеся от дачи сведений или дающие заведомо неверные сведения, будут
привлечены к судебной ответственности.
Предокрисполкома
(Касперович)
Замзавокрстатбюро
(Толубаев)
За Секретаря
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 226. Копія, машинопис.
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№ 203. ПРО ЗАБОРОНУ РОЗКЛАДКИ ВОГНИЩ НА ОСТРОВАХ,
ВИЖИГАТИ ОЧЕРЕТ, ТРАВУ ТА СТЕРНЮ
№ 01
03 січня 1925 р.
С целью сохранения лесонасаждений в плавне от гибели во время неорганизованного
выжигания камыша Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Воспретить до 1-го марта 1925 года раскладку костров на гряде и на островах и
пользование там же кабицами и печами вне закрытых помещений.
2) Воспретить частным лицам выжигание как нескошенного камыша и травы, так и их стерни,
возложив плановое выжигание их на членов лесного ведомства.
3) Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, подвергать
ответственности в судебном порядке по 99 ст. Уголовного Кодекса.
Предокрисполкома
(Касперович)
ЗавОкрЗУ
(Сакович)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 1. Копія, машинопис.
№ 204. ПРО ОБЛІК РОБОЧОЇ СИЛИ У ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
07 січня 1925 р.
№ 03
Вследствие отношения ЦСУ Украины от 15/ХІІ 1924 года за № 1507/3 Окрстатбюро поручается
произвести единовременный учет рабочей силы цензовой промышленности Херсонского округа
по состоянию на 1-е января 1925 года, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все промышленные заведения (в том числе и артельные) с числом рабочих от
16-ти человек при наличии двигателя и от 30-ти человек при отсутствии такового, кои
предоставляют в ОСБ бланки ежемесячной отчетности по учету труда и зарплаты (ф. № 1 и 2),
представить в Окрстатбюро карточку ф. № 1 по учету труда за декабрь месяц: а) предприятия,
расположенные в Херсоне – не позже 10 января и б) предприятия, расположенные в округе – не
позже 20 января. Карточки № 2 обязательно должны быть предоставлены не позже 20 января.
Примечание: учету подлежат все без исключения действующие промышленные заведения,
удовлетворяющие цензу, указанному в п. 2 настоящего постановления, а также бездействующие
и находящиеся на консервации и удовлетворявшие в последние три месяца до прекращения
работы, означенному цензу. Не подлежат учету только предприятия ликвидированные. Под
ликвидированными следует понимать те из бездействующих предприятий, в коих оборудование
снято и не имеется персонала.
2) Все предприятия, удостоверяющие цензу, указанному в п. 1 настоящего постановления и не
представлявшие до сего времени в Окрстатбюро по тем или иным причинам бланков по учету
труда и зарплаты, должны не позже 5-го января 1925 года получить в Окрстатбюро карточку
№ 1 для заполнения и предоставить таковую в заполненном виде в ОСК в сроки, указанные в
п. 1 настоящего постановления.
3) Виновных в неисполнении настоящего постановления привлекать к ответственности по
ст. 226 Уголовного Кодекса УССР.
Зам. Предокрисполкома
(Мольтов)
Замзавокрстатбюро
(Толубаев)
За секретаря
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 4. Копія, машинопис, рукопис.
№ 205. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ 1
№ 04
10 січня 1925 р.
На основании циркуляра Центрального Статистического Управления за № 176-6
“О производстве обследования всех культурно-просветительных учреждений округа по
состоянию их на 1-ое января 1925 г.”, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все институты, техникумы, рабфаки, школы фабзавучета, дома для подростков,
профкурсы, трудшколы, детдома и все остальные учреждения соцвоса, библиотеки, читальни,
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хаты-читальни, совпартшколы, школы для малограмотных, школы по ликвидации неграмотности,
клубы, народные дома и сельбудынки, находящиеся в гор. Херсоне и районных центрах в период с
10 января по 20 января 1925 г. получить бланки обследования в Окрстабюро и у райстатистиков по
принадлежности и к 25 января сдать этим же органам заполненные бланки.
2. Культурно-просветительные учреждения из перечисленных в п. 1, находящиеся вне
Херсона и районных центров, получат бланки по почте от органов Госстатистики и по
заполнении отсылают не позднее 30-го января в соответствующие райисполкомы статистику.
3. Всем районным исполкомам и сельсоветам оказывать содействие органам государственной
статистики при проведении или настоящего обследования, заведующих учреждениями,
указанными в п. 1 и 2 настоящего постановления, виновных в неисполнении сего постановления
подвергаются ответственности в судебном порядке.
Зам. Предокрисполкома
(Мольтов)
Замзавокрстатбюро
(Толубаев)
Вр. Секретарь
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 6. Копія, машинопис, рукопис.
№ 206. ПРО САНІТАРНУ ОХОРОНУ м. ХЕРСОНА 1
№ 07
[17 січня 1925 р.]
1. СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОСТИ И ЧИСТОТЕ ДВОРОВ, ТРОТУАРОВ И УЛИЦ
1. Все учреждения и лица, в использовании которых находятся домовладения (хозяева
денационализированных домов, арендаторы национализированных и денационализированных
домов, домоуправления переданных домов, Жилкопы и Коллективы, государственные,
общественные, профессиональные учреждения и предприятия), обязаны содержать в
исправности и чистоте дворы и существующие у их домов тротуары и половину мостовой,
прилегающей к домовладению.
2. В каждом дворе должен быть устроен сорный ящик для сухого мусора, вышиной не менее
1
1 /2 аршин, помойная цементированная яма, отхожее место с выгребной цементированной ямой,
возможно дальше от жилых помещений, в местах, доступных для вывоза.
3. Сорные ящики, отхожие места и выгребные ямы должны содержаться в надлежащей
чистоте и исправности. При наполнении их на четверть аршина от верха краев они должны быть
очищены до дна. Хранение мусора в погребах и чердаках безусловно воспрещается.
4. В домах национализированных, как находящихся в ведении гос[ударственных] или
общ[ественных] учреждений и предприятий, так и переданных в аренду жилкоопам и
переданных населению, вывозка мусора и нечистот производится Санобозом Комхоза по
особому выработанному плану по утвержденной таксе без особых заявок домоуправлений.
Рынки, базары, торговые площади и отхожие места общественного пользования на них
содержаться в чистоте за счет Рынкома, а в других местах за счет Комхоза. Места стоянок
извозчиков (тяжелая и легкая биржа) убираются извозчиками. Примечание. Уборка павших
животных производится Санобозом Комхоза бесплатно на установленные скотомогильники.
5. На улицах, площадях, а равно около домов, зданий, заборов и вообще в неуказанных местах
воспрещается отправлять естественные нужды, а также иным путем производить загрязнение
этих мест.
6. Очистка выгребных и помойных ям обыкновенным вычерпыванием разрешается только
ночью (с 8 час. вечера до 6 ч. утра в месяцы октябрь-март и с 10 час. веч[ера] до 4 час. утра в
месяцы апрель–сентябрь). Тротуары, улицы и площади убираются до 8 час. утра и базары до
6 час. утра или после окончания торговли.
7. Лица, желающие заниматься вывозкой нечистот, должны предварительно заявить об этом
Окрздравотделу и без разрешения его не имеют права заниматься этим промыслом.
8. Вывоз нечистот должен производиться в хорошо устроенных бочках, не дающих ни
малейшей течи.
9. Вывоз мусора должен производиться в плотно сбитых с высокими стенками подводах и
мусор должен прикрываться сверху, чтобы не было рассыпки по дороге.
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10. Мусор и нечистоты должны вывозится только на указанные Комхозом свалки и там
распределятся по указанию лица, наблюдающего за свалками.
11. Домоуправления обязаны поддерживать поверхность тротуаров, прилегающих к дому, в
целости и исправности. Ходовые полосы должны быть исправны и иметь чугунные или плотные
деревянные крышки, которые должны быть на одном уровне с ходовыми полосами.
12. Зимой в этих колодцах покрывать трубы и водомеры от замерзания рогожей, соломой и
сухими листьями. В случае появления течи или вообще неисправности водопровода немедленно
сообщать в контору водопровода.
13. В зимнее время снег с ходовой полосы тротуаров от линии дома должен очищаться по
мере надобности и складываться в кучи около деревьев. В случае гололедиц, ходовая полоса
тротуара должна посыпаться мелким песком.
14. Свиней в центральной части города в границах Говардовской, Михайловской,
Воронцовской, Мещанской и Мясницкой, разрешить содержать только в закрытых помещениях
(но не в погребах) с плотно сбитым деревянным или цементированным полом и такими же
стенами в 1 1/2 аршина вышиной и с обязательной ежедневной уборкой помещения.
15. Деревья по улицам составляют достояние Комхоза, домовладения, около которых они
растут, обязаны своевременно окапывать и поливать их и сохранять от порчи скотом.
16. По тротуарам и аллеям воспрещается ездить верхом, в экипажах или на велосипедах и
автомашинах, воспрещается там возить или складывать грузы.
17. Воспрещается на балконах, выходящих на улицу, вывешивать белье, постельные
принадлежности, платья и т. п., а также вытрушивать их или выбивать из них пыль.
2. ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПРОДАЖЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
18. Ни одно торгово-промышленное заведение по изготовлению и продаже пищевых
продуктов не может быть открыто без предварительного санитарно-технического обследования
и надлежащего разрешения Окрздравотдела.
19. К изготовлению и продаже пищевых продуктов допускаются лишь лица, не страдающие
заразными заболеваниями и накожными болезнями и имеющие об этом удостоверение от одного
из лечебных заведений по указанию Окрздрава. Указанные лица обязаны, сверх того, не реже
раза в месяц подвергается врачебному осмотру. Результаты осмотра отмечаются в санитарном
листке, который по первому требованию должен предъявляться саннадзору. В промежуток
освидетельствования наблюдение за состоянием здоровья всех этих лиц возлагается на
санврачей. Примечание. Торгово-промышленные заведения по изготовлению и продаже
пищевых продуктов, открытые до издания настоящего обязательного постановления, обязаны в
недельный срок со дня опубликования его озаботиться получением от Окрздрава
установленного разрешения. Лица, изготавливающие и продающие пищевые продукты, в такой
же срок должны подвергнуться освидетельствованию своего здоровья.
20. При переводе таких разрешенных торгово-промышленных заведений в другое помещение,
требуется новая санкция Окрздрава.
21. Запрещается устраивать помещения для продажи и хранения съестных продуктов на
расстояние ближе 10 сажней от ретирадных мест, помойных ям, конюшен и вообще помещений,
распространяющих зловоние.
22. В помещениях для продажи съестных продуктов воспрещается иметь вещи гниющие, любо
распространяющие зловоние, могущие иметь дурное влияние на доброкачественность продуктов.
23. Торговцы съестными припасами должны соблюдать чистоту, как относительно рук своих,
так и одежды и употребляемой ими посуды. Торгующие вареными съестными припасами, мясом
и рыбой обязаны носить чистые фартуки.
24. Места торговли съестными припасами должны содержаться в постоянной чистоте, а по
окончании торга рундуки, столы, полки и полы ежедневно должны быть тщательно вымываемы.
25. К продаже не допускаются продукты подвергшиеся порче. Продукты признанные
саннадзором испорченными подлежат по постановлению его уничтожению, а виновные
продавцы привлекаются к ответственности в судебном порядке, причем часть продуктов
сохраняется как вещественное доказательство.
26. Весы, гири и мерки должны употребляться проверенные Палатой мер и весов.
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27. Для взвешивания съестных припасов, имеющих влажную поверхность, весы должны быть
металлические и, как чашки весов, так и коромысла, содержаться в чистоте.
А. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА ХЛЕБА
28. Пекарни должны устраиваться в сухих и светлых, достаточно просторных для наличного
числа рабочих, помещениях, совершенно изолированных от жилых квартир и удаленных от
ретирадов, помойных ям, конюшен, постоялых дворов и т. п. не менее, чем на 5 сажен; площадь
света во всех помещениях пекарни не должна быть менее 1/10 площади пола.
29. Стены и потолки в пекарне должны быть оштукатурены и выбелены негашеной известью,
или окрашены светлой масляной краской. Оклейка стен обоями не допускается.
30. Пол должен устраиваться из плотного материала, не проницаемого для воды и не
производящего пыли.
31. Все помещения пекарни должны содержаться в самой строгой чистоте, в мастерских
запрещается спать, готовить и принимать пищу и держать какие-либо вещи к производству не
относящиеся; на печах воспрещается сушить топливо и др. предметы, хотя бы и относящиеся к
производству; для хранения запасов муки должно быть отдельное сухое и чистое помещение.
В помещениях пекарни должны непременно уничтожаться: крысы, мыши и разного рода
насекомые (мухи, тараканы и проч.).
32. Корыта для раствора теста должны быть без щелей, содержаться в строгой чистоте и
прикрываться плотно пригнанными крышками без щелей, корзины и формы должны храниться
в полной чистоте, салфетки своевременно мыться, весы – чиститься.
33. Вода для изготовления теста должна храниться в совершенно чистых кадках на подставке
и снабженных краном и плотной крышкой; черпать воду ведрами воспрещается.
34. При пользовании наемной силой, при пекарне должно быть устроено светлое, сухое и
теплое помещение для отдыха рабочих и принятия последними пищи; домашняя одежда
рабочих должна храниться в особых шкафах или в гардеробной.
35. Во время работы на рабочих должно быть чистое белье и чистые фартуки, волосы на
голове должны быть прикрыты чистыми колпаками. Работа без рубашек не допускается.
36. Пекарни должны быть снабжены исправными рукомойниками, мылом, достаточным
количеством чистых полотенец, а также исправно содержимыми плевательницами.
37. Рабочие должны быть обеспечены прокипяченной водой для питья, хранящейся в особом
баке с краном и кружкой, вода должна ежедневно заменяться свежей.
38. Продажа хлеба в пекарнях воспрещается. Для этой цели разрешается устраивать при
пекарнях особые магазины, надлежаще оборудованные приспособлениями для защиты хлеба от
пыли и мух.
39. Разрешается продажа хлеба в специально устроенных для этого хлебных лавках, а также
съестных лавках и буфетах постоянного (зимнего) типа, имеющих приспособления для защиты
хлеба от пыли и мух. Примечание. При перевозке хлеба должны приниматься меры против его
загрязнения путем употребления чистой холщевой подстилки и такой же покрышки.
40. На базарах торговля хлебом производиться на строго определенных местах, отделенных
Рынкомом и обязательно в палатках и киосках, устроенных по выработанному Комхозом плану
и на лотках, причем торговцы обязаны принимать самые тщательные меры к защите хлеба от
загрязнения его пылью и мухами, употребляя для этого холщевую подстилку и прикрывая хлеб
сверху чистым холстом.
41. К продаже допускается лишь хлеб, умелой и доброкачественной выпечки и
изготавливаемый из доброкачественной муки. Содержание воды не должно превышать: в белом
хлебе – 35 проц[ентов], в пшеничном – 40 проц[ентов] и в ржаном – 45 проц[ентов], без примеси
соломы и других предметов.
Б. ТОРГОВЛЯ МЯСОМ И МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ
42. Торговля мясом разрешается только в закрытых помещениях (как то: каменные и
деревянные лавки, закрытые будки). Пол должен устраиваться из непроницаемого для воды и
непроизводящего пыли материала: стены и потолки должны быть оштукатурены и выбелены
негашеной известью или выкрашены светлой масляной краской. Окна и двери в целях борьбы с
мухами должны быть застеклены или защищены густой металлической сеткой. Полки и столы
должны быть из светлого мрамора, стекла или же деревянные, обитые цинком, крючья для
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подвешивания мясных туш или кусков мяса – железные, тщательно вылуженные. Стул (колода)
для рубки мяса не должны иметь трещин или шероховатой поверхности; для этого его
необходимо ежедневно после окончания торга тщательно соскабливать или даже спиливать и
засыпать слоем соли. Примечание: В закрытых будках разрешается торговля мясом и мясными
продуктами только до 1 апреля 1925 года.
43. Во всем помещении лавки должна соблюдаться самая тщательная чистота; строго
воспрещается хранение в лавке шкур, шерсти, кишок и мясных продуктов, не предназначенных
для продажи в пищу человека, а также разного рода предметов, к мясной торговле не
относящихся; головы и ноги должны находиться на особо отведенной для них полке, достаточно
удаленной от прочего мяса.
44. Во избежание загрязнения лавки мокротой, в ней обязательно должны быть на видном
месте чисто содержимые плевательницы.
45. Убой в мясных лавках, как крупного, так и мелкого скота воспрещается.
46. В продажу допускается только мясо, вполне доброкачественное и клейменное
ветнадзором.
47. Мясо с надутой клетчаткой в продажу не допускается.
48. Устройство мясных засолочных складов, хотя бы временных, без санкций Окрздрава
воспрещается.
49. При перевозке мясо должно тщательно охраняться от загрязнения путем употребления
чистой холщевой подстилки и таковой же покрышки.
50. Торговля битой птицей производится со столов, оббитых цинком, на отведенных
Рынкомом местах; раздел битой птицы на рынках воспрещается.
51. Колбасные заведения должны состоять из 4-х специальных отделений: цейхгауса для
хранения мяса, мастерской, варочного отделения и коптильни; полки в цейхгаузе должны быть
обиты цинком, крючья железные, луженые; полы в мастерской и варочном отделении должны
устраиваться из непроницаемого для воды и не производящего пыли материала и ежедневно
тщательно промываться. Стены и потолок должны быть оштукатурены и выбелены; столы для
разделки туш и изготовления фарша должны оббиваться цинком, мясорубка и шприц должны
быть эмалированы, без выбоин и ржавчины. Корыта для фарша должны оббиваться изнутри
цинком и устанавливаться на подставках, а не прямо на полу; чистота в помещении мастерской
должна соблюдаться самая безукоризненная; площадь света в ней должна быть менее
1
/10 площади пола; в варочном отделении вода из котлов должна удаляться ежедневно, а котлы
тщательно очищаться; сальтисон должен охлаждаться для застывания на леднике, а не на полу
варочного отделения.
52. Колбасы изготавливаются только из доброкачественного мяса, клейменного ветнадзором,
употребление при производстве колбас сомнительной свежести кишок, а также всякого рода
окраска, как вареной, так и копченой колбасы – воспрещается.
В. ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ И ЕГО ПРОДУКТАМИ
53. Торговля молоком и его продуктами на рынках производится на местах, отведенных для
этого Рынкомом; помещения для разлива, хранения и продажи молока и его продуктов, равно
как и помещения для приготовления их, должны содержатся в чистоте; они должны
устраиваться не ближе 5 сажен от помещения для животных и от отхожих мест, помойных и
выгребных ям; равным образом, они не должны служить жильем и хранилищем для пахучих
веществ например: скипидара, керосина, нефти, дегтя и т. п.
54. Посуда для хранения, развозки и разноски для продажи молока должна быть из белой
жести, стекла, обожженной глины без глазури внутри, медной хорошо луженой или железной
эмалированной с неповрежденной эмалью. Крышки к посуде должны быть из тех же
материалов. Употребление покрышек и пробок для посуды с молоком из тряпок, соломы и т. п.
материалов – безусловно воспрещается.
55. Воспрещается продавать молоко и молочные продукты от больных коров, а также
отелившихся коров в течении первых шести дней.
56. Воспрещается продажа молока недоброкачественного: синего, красного, слизистого,
горького, снятого, полуснятого, разбавленного водой, а равно воспрещается продавать молоко и
его продукты с какими бы то ни было примесями.
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57. Строго воспрещается давать покупателям пробовать молоко из той же посуды (кварты),
которой оно им отпускается, а сметану и кислое молоко – ложкой, служащей для отпуска этих
продуктов.
58. Скупщикам и базарным продавцам молока воспрещается распивочная продажа молока.
Г. ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ
59. Торговля живой и свежепойманной рыбой производиться только в рыбном павильоне со
специально устроенных для этого садков. Продажа такой рыбы с лотков или из корзин на полу
павильона – воспрещается.
60. На остальных базарах до устройства особых павильонов, живую и свежепойманную рыбу
разрешается продавать с лотков, корзин или из лодок.
61. Торговля соленой, сушеной и копченой рыбой производиться из бочек и ящиков, хорошо
защищенных от пыли, на особо отведенных для этого Рынкомом местах.
62. Устройство рыбных засолочных складов и коптилен (хотя бы и временных), без санкции
Окрздрава, строго воспрещается.
63. Всякие подкрашивания копченой рыбы, особенно обработка ее древесным спиртом –
строго воспрещается.
Д. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДАЖА ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
64. Помещения для изготовления прохладительных напитков должны содержаться в
безукоризненной чистоте, тщательно защищаться от мух и не могут служить для жилья, спанья
и хранения носильного платья и вообще предметов, к производству не относящихся.
От ретирадов, помойных и выгребных ям, сорных ям, конюшен или загона для рогатого скота
такие помещения должны находиться на расстоянии не менее 5 сажен.
65. В квасоварнях вся посуда, как-то бродильные чаны, кадки с крышками, боченки и ведра
должны быть из дубового дерева, каждый чан и кадка должны быть снабжены или всегда
чистыми полотняными покрывалами или хорошо пригнанными крышками. После освобождения
посуды от кваса, вся она, а также покрывала, тщательно промываются и высушиваются вне
помещения. Краны в посуде допускаются только деревянные.
66. В заведениях для изготовления газированной воды посуда допускается только медная,
хорошо луженая оловом, содержащим не более 1 % свинца и стеклянная. Мойка посуды может
производиться только прокипяченной водой и в особо устроенном для этого помещении,
безусловно защищенном от мух.
В отношении продуктов должна строго соблюдаться периодическая очистка и своевременная
прокладка оловом.
Перед поступлением в систему газометра, газ должен тщательно промываться в вульфовых
склянках, доступных для наблюдения, с раствором двууглекислой соды, железного купороса и
марганцево-кислого кали. Газометр должен соединяться с разливочным столом только
оловянной трубкой.
67. Разливочный стол должен быть оббит оловом или цинком и равно, как шприц,
содержаться в тщательной чистоте.
68. Для производства газированных вод, рекомендуется употребление фабричного угольного
ангидрида и лишь в крайних случаях допускается добывание его на месте путем обработки
мрамора, соляной или серной кислоты, при чем серная, так и соляная кислоты должны каждый
раз предварительно подвергаться анализу в химической лаборатории Окрздрава.
69. Цилиндры для хранения газированных вод должны быть вместимостью не более одного
пуда, медные, хорошо луженные чистым оловом (примесь свинца свыше 1 % не допускается).
В начале каждого сезона, полуда цилиндров должна исследоваться в химической лаборатории
Окрздрава, которая на каждой годный к употреблению цилиндр, накладывает свое клеймо.
70. Продажа прохладительных напитков допускается в ресторанах, кафе, кондитерских,
столовых и буфетных киосках, снабженных достаточным количеством стеклянной посуды и
автоматическим шприцем для мытья посуды.
Воспрещается продажа всяких прохладительных напитков в разнос или развоз без
употребления автоматического шприца для мытья посуды.
71. Охлаждение напитков производится только путем хранения их в закрытых сосудах на
льду. Прибавление льда к напиткам воспрещается.
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Е. ПРОДАЖА МОРОЖЕНОГО
72. Помещения, в коих производится изготовление мороженого, не могут служить местом
жилья, ночлега и сообщаться с жилыми квартирами.
73. Посуда, формы и прочие орудия производства должны быть изготовлены из материалов,
не дающих окисления и вредных соединений (эмалированный метал, тщательно вылуженная
медь и пр.).
74. Продукты, употребляемые в производстве, должны быть доброкачественны и храниться
при соблюдении необходимой опрятности.
75. Мороженое, продаваемое в развоз и в разнос, а также в буфетных киосках, должно
отпускаться только заделанное в вафли; в ресторанах, кафе, кондитерских, столовых и в
буфетах, помещающихся в закрытых помещениях, мороженое может отпускаться также в
блюдечках, которые после каждого посетителя должны тщательно промываться в горячей воде.
76. Употребление при изготовлении мороженного каких бы то ни было красящих веществ и
вообще вредных для здоровья примесей воспрещается.
Ж. ТОРГОВЛЯ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ
77. Фруктовая и овощная торговля должна производиться на базарах только на отведенных
для этого рыночным комитетом участках базара и отнюдь не на земле, а на специально
устроенных столах и ларях; привозную зелень разрешается продавать также с возов и лодок.
Фрукты должны прикрываться от мух и пыли чистыми холщевыми или кисейными
покрывалами.
78. Торговля загнившими фруктами и овощами не допускается. Негодные в пищу человека
фрукты и овощи подлежат немедленному уничтожению по указанию и в присутствии
саннадзора.
79. Торговля разного рода повидлом и помидорным морсом разрешается только на столах и из
чистой, неподвергающейся окислению посуды (деревянной, глиняной, внутри не глазурованной,
железной эмалированной, медной луженой, стеклянной и проч.). Повидло и морс должны
защищаться от пыли и мух.
З. ТОРГОВЛЯ ГОРЯЧЕЙ ЗАКУСКОЙ В РАЗНОС
80. Продажа в разнос вареной и жареной снеди (борщ, пельмени, рубцы, жареное мясо, рыба и
т. п.), требующей при своем употреблении особой посуды, воспрещается. Такая продажа может
производиться только в закрытых, защищенных от пыли и мух помещениях, изолированных от
жилья чисто содержимых и снабженных необходимой для выдачи кушаний посудой и
приспособлениями для надлежащей мойки последней. Эти помещения должны удовлетворять
также требованиям, изложенным в п. п. 83, 86, 89 и 90 настоящих постановлений.
81. Продажа в разнос горячей печной закуски (разного рода пирожков, оладий, блинов, виртут
и пр.) допускается в чистой плотно закрывающейся посуде (кастрюли, ящики, корзины и т. п.)
при чем продавцы должны быть опрятно одеты, в чистых фартуках и нарукавниках.
3. О РЕСТОРАНАХ, СТОЛОВЫХ, КАФЕ, ЧАЙНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ
82. Общий зал ресторана, кафе, столовой и чайной должен устраиваться в светлом, сухом и
теплом помещении, совершенно изолированном от жилья с таким расчетом, чтобы на каждого
посетителя приходилось не менее 6 кв[адратных] аршин пола при высоте помещения не менее
5 аршин. Пол может быть деревянный, крашеный или крытый линолеумом и из метлахских
плит, стены и потолок оштукатурены, выбелены или окрашены светлой масляной краской;
оклейка стен шпалерами – не допускается.
83. Мягкая мебель во всех указанных заведениях не допускается, столы должны быть
деревянные, окрашенные белой эмалевой краской или обиты белой клеенкой без швов, или
мраморные.
84. В общем зале на видном месте должен помещаться вполне исправный умывальник с мылом
и всегда чистым полотенцем, а также опрятно содержимые плевательницы и пепельницы.
85. В отдельном помещении или в достаточном отдалении от столов должна быть устроена
вешалка для верхней одежды посетителей.
86. Скатерти и салфетки на столах, если они употребляются, должны быть всегда чистыми, – в
качестве ручных салфеток допускается употребление бумажных, после каждого посетителя
сменяемых.
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87. Служащие и повара для поступления на службу должны иметь разрешение врача и раз в
месяц осматриваться врачом.
Служащие должны быть одеты в чистых белых русских рубахах или в белых фартуках с
такими же нарукавниками; повара должны, кроме того, прикрывать волосы на голове чистым
белым колпаком.
88. Кухня должна устраиваться в светлом, сухом и изолированном от жилья помещении; пол
должен быть из непроницаемого для воды материала, стены и потолок оштукатурены и
выбелены. Над плитой обязательно устраивается исправно функционирующий зонт.
89. Для варки пищи допускается только посуда, не подвергающаяся окислению и не дающая
вредных химических соединений (эмалированная, хорошо вылуженная медная, бессемеровской
стали и т. п.). Как кухонная, так и столовая посуда, равно как и все оборудование кухни, должны
содержаться в самой строгой чистоте; мойка посуды должна производиться горячей водой или
обезвоживаться паром.
90. Припасы для изготовления кушаний употребляются только вполне доброкачественные;
хранятся они обязательно в леднике.
91. В кондитерском производстве воспрещается употребление сахарина, вредных красок,
эссенций и примесей. Кондитерские изделия, как во время изготовления, так и при продаже
должны обязательно защищаться от мух и пыли густыми сетками или стеклом. Мастерские и
магазины при кондитерских заведениях должны устраиваться и содержаться применительно к
требованиям, изложенным в п. п. 28-41 настоящего обязательного постановления. Во всех
помещениях кондитерских заведений должна производиться самая тщательная дезинфекция.
Продажа спитого или фальсифицированного чая в чайных заведениях воспрещается.
4. О ГОСТИНИЦАХ И ПОСТОЯЛЫХ ДВОРАХ
92. Номера, отдаваемые в наем, должны быть всегда чистые, достаточно проветренные и
тщательно очищенные от клопов и вшей. Отопление номеров в холодное время должно
совершаться правильно, т. е. ежедневно; топки печей должны выходить в коридор, устройство
топок с герметическими дверцами допускается и внутри номеров.
93. Каждый номер должен иметь не менее в длину 4 арш[ина], в ширину 3 аршина, в высоту
3 ½ арш[ина] и иметь в окне форточку. Каждый номер должен быть снабжен приличной
мебелью и соединен звонком с помещением служащих. Белье в номерах должно быть в
достаточном количестве и совершенно чисто.
94. Постоялые дворы должны иметь общую для ночлега комнату, сухую и таких размеров,
чтобы при высоте не менее 1 ½ куб[ических] саж[еней] воздуха, в этом помещении должно быть
потребное количество коек с матрацами, набиваемыми хотя бы свежей соломой, а для умывания
должен быть рукомойник с чистой водой.
95. Отдельные номера в постоялых дворах должны иметь форточки в окнах, койки с
матрацами и не менее двух табуретов и стульев. Чистота как в общем помещении, так и равно в
номерах, должна быть безукоризненная.
96. Площадь двора гостиниц и постоялых дворов должна быть мощеная, убираема тщательно
и свободна от навоза. Водопой, если имеется во дворе, должен быть устроен так, чтобы не было
застоя и всегда был чистым.
97. Коридоры, двор и клозеты при гостиницах и постоялых дворах должны освещаться всю
ночь. Устройство клозетов должно быть таково, чтобы в помещении гостиницы и коридорах не
чувствовалось зловония.
5. О СОДЕРЖАНИИ В ЧИСТОТЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ
98. Воспрещается открытие парикмахерских без предварительного осмотра и заключения
Санитарного надзора Окрздравотдела.
99. Помещение парикмахерской не может служить помещением для жилья.
100. Парикмахерская не может помещаться в подвальном этаже. Помещение под
парикмахерскую должно быть достаточно просторно из расчета не менее 3-х саженей
кв[адратных] на каждое функционирующее кресло. Стены должны быть оклеены обоями или
чисто выбелены; пол деревянный, свету достаточно (отношение всей световой поверхности окон
к площади пола не меньше 1/12). Вечернее освещение должно быть достаточно.
101. Все помещение должно содержаться в полной исправности и в должной чистоте.
156

102. В помещении парикмахерской должен быть установлен исправный умывальник с мылом
и чистым полотенцем.
103. Кресла должны быть снабжены заголовками. Заголовки должны быть покрыты бумагой
или чистой салфеткой, которая меняется после стрижки и бритья каждого клиента.
104. В парикмахерских должны быть вешалки для платья и плевательницы с
дезинфицирующей жидкостью.
105. На одно зеркало, или на одного работающего в парикмахерской должны быть: простынь
– 4 штуки, халатов – 2, салфеток – 12, полотенец – 3; белье должно храниться в специальном
шкафу, грязное в отдельной закрывающейся корзине.
106. Инструментарий должен храниться по указанию саннадзора в закрытом сосуде, перед
употреблением очищаться дезинфицирующим карболовым 5 % раствором или проводиться
через огонь, для чего обязательно в каждой парикмахерской должен быть сосуд с
дезинфицирующей жидкостью и спиртовка. Пульверизатор должен быть автоматический. Вата
хранится в специально закрытом сосуде. Пуховок не должно быть, вместо них должна
употребляться вата, которая уничтожается после каждого употребления.
107. Бумага, волосы, куски ваты в каждой парикмахерской должны собираться в плотно
закрывающихся сосудах, по наполнению которых выносятся и сжигаются.
108. Рабочие в парикмахерских должны периодически, не реже 2-х раз в месяц, подвергаться
врачебному осмотру в одном из лечебных учреждений по указанию Окрздрава.
109. Владельцы парикмахерских, устроенных до издания этих постановлений, обязаны
озаботиться в недельный срок со дня их опубликования получением соответствующего
разрешения Окрздрава.
6. О КУПАЛЬНЯХ И БАНЯХ
110. Купальни и бани должны быть содержимы в постоянной чистоте и опрятности. Прежде
спуска в воду, купальни должны быть осмотрены санитарным надзором. В каждой купальне
должны находиться приспособления для очистки воды от сора, дна ящика от ила, мостков,
лестниц, лавок и полок от слизи, грязи, водорослей. Очистка должна производиться ежедневно.
111. Купальни и бани должны быть снабжены достаточным количеством чистого белья.
112. Прислуга в купальнях и банях должна держать себя опрятно и не должна иметь кожных,
венерических и вообще заразных болезней. Прислуга подлежит врачебному осмотру – раз в
месяц.
113. Мужские и женские отделения купальни и бань должны быть изолированы.
Воспрещается мужчинам заплывать или заезжать лодкой в женские отделения купален.
114. Вблизи купален должны быть устроены отхожие места по вывозной системе, так чтобы
испражнения не попадали в воду.
115. При купальнях должна быть обязательно лодка, спасательные круги и концы для подания
помощи утопающим.
116. Воспрещается в бани и купальни водить собак и других животных, а также купать
лошадей и других животных в районах расположения купален.
7. О ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРОВНИКАХ И МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
117. Лица, желающие открыть или устроить промышленный коровник или молочную ферму,
должны предварительно заявить об этом ветотделу Окрземуправления, которое дает
соответствующее распоряжение об осмотре как помещения для животных, так и помещения для
хранения молока и его продуктов. О результате осмотра составляется акт, препровождаемый в
Санитарно-Технический совет, который, на основании данных, изложенных в акте, дает
соответствующее заключение. Примечание 1: Коровниками называются помещения, в котором
содержится одна или более коров. Примечание 2: Лица, владеющие коровниками ко дню издания
настоящих обязательных постановлений и не имеющие разрешения, должны озаботиться
получением таких разрешений на открытие от Ветотдела Окрземуправления. Примечание 3: При
перемещении разрешенного коровника в другое место требуется новое разрешении.
118. До выдачи разрешения на открытие коровника – все коровы должны быть подвергнуты
испытанию туберкулином подлежащим ветеринарным врачом. При разрешении открытия
коровника выдается установленного образца книга, в которую ветеринарно-санитарным
надзором вносится наличное число коров, с приметами каждой из них, а также с обозначением
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места и времени приобретения коров и отметка о результате туберкулинизации; в эту же книгу
вносятся отметки как медико-санитарного, так и ветеринарно-санитарного надзора о посещении
коровников и заметка о найденных санитарных нарушениях. Примечание: Туберкулинизация
всех коров обязательно производиться не менее одного раза в год.
119. Устройство коровников не дозволяется: во всех дворах больниц, скотских лечебниц, во
дворах, где имеются фабрики или заводы, обрабатывающие животные продукты, склады для
них, а также во дворах со складами тряпок, в постоялых дворах, в коих производится торг
животными или простой их, на кладбищах, на скотских могильниках и на местах свалок.
120. Здание коровника должно находиться от жилых строений, выгребных и помойных ям,
отхожих мест, мусорных и навозных ящиков на расстоянии не менее 5 сажней. Помещение для
коров в конюшнях должны быть отделены от помещений для лошадей перегородкой до потолка,
с отдельным ходом в коровник. Примечание: Здание коровника не должно помещаться под
жилым помещением и не должно быть с ним в прямом сообщении.
121. Помещение для коров должны быть закрытыми и защищенными, стены же удобные для
очистки и дезинфекции. Высота коровника от пола до потолка или крыши должна быть не менее
3-х с половиной аршин, длина пола для каждой коровы 3 ½ арш[ин], при условии устройства
подъемных перекладин между стенами кроме прохода, ширина которого должна быть не менее
1 ½ арш[ин]. Коровник должны быть достаточно светлыми и достаточно проветриваться. Полы в
них могут быть глинобитные, деревянные и асфальтовые, но непременно с небольшим уклоном
для стока жидких нечистот и во всяком случае должны быть выше уровня двора. Для каждого
удаления жидкостей должны быть устроены желоба, по которым жидкость выводиться за
коровник и направляется в непроницаемые приемники (цементные цистерны, осмоленные бочки);
приемники эти должны быть прикрыты крышкой и по мере накопления вычищаться. Примечание:
Устройство приемника предоставляется усмотрению санитарно-технического надзора.
122. Коровники, устраиваемые в центре города, помимо удовлетворения всем требованиям
настоящих обязательных постановлений, должны быть каменные с непроницаемыми полами
(цементными, асфальтовыми и т. д.) желоба для стока жидкостей и приемники их должны быть
также цементированы. Стены коровников внутри должны быть цементированы на высоте не
менее 2-х аршин от пола, а выше выбелены. Здание коровника должно находиться от жилых
помещений, выгребных и помойных ям, отхожих мест, мусорных и навозных ящиков на
расстоянии не менее 5 сажней.
123. Запрещается в помещении коровника хранение каких либо посторонних предметов и
хранение большого количества кормовых запасов. Храниться кормовые запасы в коровниках
могут лишь тогда, когда будет для этого устроено особое отделение, или же корм будет
храниться на чердаке. Коровники должны содержаться в надлежащей чистоте. Скопление навоза
в коровниках не допускается. Навоз должен собираться в особый ящик вне коровника или в
особое огороженное место.
124. При коровниках, устроенных в центе города, складывание навоза до вывоза его
допускается лишь в повозках, обитых внутри железом с плотно прикрывающимися крышками.
Примечание: При употреблении для постилки соломы или камыша, последние должны
ежедневно сменяться.
125. Коровы должны содержаться в чистоте. Корм и питье должны быть
доброкачественными.
126. Каждая вновь приобретенная корова не может быть поставлена в коровник без
предварительного осмотра и разрешения ветеринарного санитарного надзора.
127. О всяком заболевании коровы, особенно при заболевании вымени, или же о падеже
коровы, владелец коровника извещает в тот же день ветеринарно-санитарный надзор.
128. При содержании коров для собственного потребления молочных продуктов должно
соблюдать правила, указанные в ст. 120-125.
129. Помещение молочной фермы по переработке, хранению и упаковкам молочных
продуктов должны быть светлые, достаточно просторные, вентилируемые, отапливаемые и ни в
коем случае не могут служить помещением для жилья и ночлега.
130. Пол должен быть из непроницаемого для воды материала.
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131. Все нужные отбросы производства, в том числе и утилизируемые, удаляются по желобам
и трубам за стену, в особые водонепроницаемые приемники, но ни в коем случае не в почву.
132. Окна фермы в летнее время должны быть снабжены марлевыми или густыми
металлическими сетками.
133. Ферма должна состоять не менее, чем из 2-х комнат: в одной должна производиться
предварительная обработка сырых продуктов, а во 2-й комнате производиться манипуляции,
связанные с формировкой, развешиванием и упаковкой обработанных продуктов.
134. Стены и потолок фермы должны белиться не менее 4-х раз в год.
135. На ферме должны быть умывальники, мыло и полотенце для мытья рук.
136. Посуда должна содержаться в чистоте. Вся посуда должна быть снабжена крышками.
Примечание: Для хранения посуды по возможности должна быть отдельная комната.
137. Рабочие должны носить во время работы халаты и белые фартуки.
138. Рабочие подвергаются периодическому медицинскому осмотру 1 раз в месяц, о чем
владелец фермы должен иметь удостоверение. Перед допущением на работу рабочие также
подвергаются врачебному осмотру.
139. В случае внезапных заболеваний рабочих, владелец фермы или ответственное по ферме
лицо немедленно сообщает об этом врачу. В случае появления заболеваний заразными
болезными в семьях рабочих, владелец фермы или ответственное лицо по ферме обязано
сообщить об этом врачу.
140. При каждой ферме должен быть ледник, помещения для выдерживания и хранения
продуктов.
141. Сырые продукты (молоко и сливки), не подвергающиеся немедленной обработке,
хранятся на леднике.
142. Вода, употребляемая в производстве при обработке продуктов (промывка масла, сыра,
засол сыра и т. п.) должна быть заранее прокипяченной и остуженной.
143. Хранение и остужение воды должно производится в закрывающихся сосудах.
144. Употребление кишечной оболочки для заворачивания сыра допускается лишь
приобретенной из учреждений, имеющих ветеринарный надзор, на что владельцы ферм должны
иметь удостоверения на каждую партию материала, приобретенного для потребности фермы;
материалы эти должны быть безусловно свежими.
145. Всем фермам, открытым до издания настоящего обязательного постановления,
предлагается привести их в надлежащий вид в течении одного месяца со дня опубликования
настоящих обязательный постановлений.
8. ОБ ИЗВОЗНОМ ПРОМЫСЛЕ И ВОДОВОЗАХ
146. Лица, желающие заниматься извозным промыслом или быть водовозами, должны
предварительно заявить об этом ветотделу Окрземуправления для осмотра лошадей,
предназначенных для эксплуатации. Выход на работу разрешается только на лошадях, имеющих
разрешения Ветуправления.
147. Ветуправление выдает владельцу таких лошадей установленного образца книгу, в
которую вносятся отметки вет и саннадзора о периодическом осмотре лошадей.
148. Содержание лошадей, предназначенных для извозного промысла или водовозов, должно
производиться с соблюдением п. п. 120-125.
149. Водовозы должны подвергаться медицинскому осмотру не менее раза в месяц и иметь
разрешение Окрздрава на занятие этим промыслом. Бочки, употребляемые для возки воды,
должны быть чистые внутри и окрашенные снаружи в красный цвет. Воду водовозы должны
брать из водоемов известных саннадзору и одобренных им.
9. О СОБАКАХ
150. Обязать всех владельцев собак содержать их на привязи или в намордниках. Примечание:
Собаки, которые окажутся на свободе без намордника, будут забираться собаколовами для
уничтожения.
151. Обязать владельцев животных при укушениях бешеными животными или обнаружения у
них ненормальности в состоянии здоровья и в поведении немедленно сообщать об этом
городскому ветнадзору при Херсонском Окрместхозе. Животные, заболевшие по заключению
ветнадзора, бешенством подлежат обязательному и немедленному убою на городском
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скотомогильнике. Собаки и кошки, укушенные бешенными животными, подлежат
обязательному убою. За особую плату возможно оставить собак в особом помещении при
ветлаборатории на испытание.
152. Все прочие домашние животные, покусанные или подозреваемые, что были укушены
бешеными животными, поступают под наблюдение ветеринарного надзора: лошади до
3-х месяцев, крупный рогатый скот до 4-х месяцев, овцы, козы и свиньи до 2-х месяцев и без
разрешения ветеринарного надзора Коммунального Отдела животные эти не могут быть в течении
указанных сроков продаваемы или уводимы в другие пункты, а равно и убиваемы на мясо.
153. Все продукты убоя на мясо подозрительных животных, если владелец не имеет на то
соответствующего разрешения, подлежат обязательному уничтожении.
10. О БОЙНЯХ И УБОЕ СКОТА
154. Лица или учреждения, желающие устроить бойни, должны обратиться за получением
надлежащего разрешения и Ветотдел ОКРЗУ.
155. Воспретить на территории г. Херсона резку и убой на продажу всякого рода скота вне
коммунальных боен.
11. ОБ УСТРОЙСТВЕ И СОДЕРЖАНИИ СКЛАДОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СЫРЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ И ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОБРАБОТКИ
156. Склады для хранения сырых животных продуктов и заведения для их обработки должны
находиться вне населенных мест на расстоянии, определяемом Отделом ОКРЗУ, но не ближе
50 саж. от жилых помещений и мест содержания и убоя скота.
157. Во дворах складов и заведений не должны содержаться лошади, кроме потребных для
работ, рогатый скот, овцы, свиньи и храниться запас изложенного корма, кроме необходимого
для содержащихся при заведении рабочих животных, а также чтобы жилые помещения
непосредственно не имели сообщения с самым заведением.
158. Как дворы, так и склады для хранения сырых животных продуктов, а равно и заведения
для обработки таковых, должны быть содержимы в чистоте.
159. Заведения для обработки сырых животных продуктов, при которых получаются жидкие
отброски и промывные воды, не могут быть устраиваемы по берегам рек и озер.
160. Отброски производства, которые не утилизируются для какой либо промышленной цели,
не должны сваливаться около заведений, но должны собираться в особые устраиваемые во дворе
заведения приемники, из которых они должны удаляться для удобрения полей и немедленно на
них запахиваться.
161. В заведения, занимающиеся обработкой сырых животных продуктов, могут быть
принимаемы для выделки и склада лишь те животные продукты, о благополучии мест вывоза
которых будет иметься установленное свидетельство.
162. Владельцы складов и заведений, занимающихся обработкой сырых животных продуктов,
обязаны иметь книгу, получаемую от Ветврача, в которую заносят весь [...] материал с
обозначением, от кого, когда и по какому свидетельству приносят материал. Книга эта
предъявляется по требованию лицам ветеринарно-санитарного надзора.
163. Лица, желающие вновь устроить склады или заведения для обработки сырых животных
продуктов, обязаны представить планы этих заведений в Ветотдел ОКРЗУ и могут приступить к
устройству таковых, лишь по одобрении плана в санитарном отношении и по получении
разрешения на постройку в установленном порядке.
164. Существующие уже склады и заведения, расположенные в городах и селениях, не
соответствующие вышеизложенным требованиям, а также расположенные по берегам реки и
при том так, что устроение спуска с них в реки нечистот и отбросов предоставляется
невозможным, закрываются.
12. О СКЛАДАХ ТРЯПЬЯ И КОСТЕЙ
165. В черте города воспрещается устраивать склады тряпья и костей. Склады эти должны
устраиваться не ближе 50 саж[ень] от жилья, при чем для хранения в них допускается хорошо
просушенное тряпье и сухие, не издающие зловония кости, очищенные от сухожилий и мяса.
Перевозка тряпья допускается лишь в крепкий мешках и тюках.
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13. О САНИТАРНЫХ КАРТОЧКАХ И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
166. Все домоуправления, указанные в § 1, а также торгово-промышленные заведения должны
иметь санитарный листок установленного образца для записи замеченных саннадзором
дефектов при осмотре домоуправлений или торгово-промышленных предприятий. Примечание:
Санитарный листок по заготовленной стоимости можно приобрести в Здравотделе
Окрисполкома.
167. Райисполкомы могут издавать обязательные постановления применительно к настоящему
обязательному постановлению с изменениями соответствующими местным условиям.
168. Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, привлекать к
ответственности по Суду по ст. ст. 168-217 Уг[оловного] Кодекса.
Пред. Окрисполкома
Касперович
Врид Секретаря
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 38-47зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 207. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АГЕНТСТВ ПО РОЗПОВСЮДЖЕННЮ
ДРУКОВАНИХ ТВОРІВ 1
№ 09
[17 січня1925 р.]
В целях осуществления контроля над деятельностью уполномоченных по распространению
всякого рода печатных произведений и значков, Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать лиц, командируемых как центральными, так и местными организациями для
распространения произведений печати и значков, зарегистрировать свои командировочные
удостоверения в Окрадминотделе и Райисполкомах по принадлежности до начала выполнения
своих обязанностей.
2) Обязать лиц, уже производящих распространение произведений печати и значков в
3-х дневный срок со дня опубликования настоящего постановления зарегистрировать свои
командировочные удостоверения в Окрадминотделе или Райисполкоме по принадлежности.
3) Лиц, виновных в нарушении этого постановления подвергать штрафу до 25 руб.,
налагаемому в административном порядке Окрадминотделом или Райисполкомом.
Предокрисполкома
Касперович
Начадминотдела
Дитмар
Врид. секретаря
Гольцман
Держархів Херсонсонської облатсі, ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 27. Оригінал, типограф. друк.
№ 208. ПРО ДОЗВІЛ РАЙВИКОНКОМАМ
САМОСТІЙНО НАКЛАДАТИ ШТРАФИ,
ПРОВОДИТИ АРЕШТ І ПРИМУСОВІ РОБОТИ
№ 10
[17 січня 1925 р.]
В дополнение к Обязательным Постановлениям № 19 [19]24 г. “О самогонных аппаратах”,
№ 22 “О семячках и курении табаку в учреждениях”, № 55 “О борьбе с пьянством и о пьяных”,
№ 86 “О самогоноварении” и на основании положения о райисполкомах, Херсонский Окружной
Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
Предоставить райисполкомам право самостоятельного наложения административного
наказания в размере штрафа до 25 рублей или ареста и принудительных работ до 7 дней на лиц,
виновных в нарушении обязательных постановлений № 19 “О самогонных аппаратах”,
№ 22 “О семячках и курении табаку в учреждениях”, № 55 “О борьбе с пьянством и о пьяных”,
№ 86 “О самогоноварении”.
Председатель Окрисполкома
Нач. Админотдела
Секретарь Окрисполкома
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 30. Копія, машинопис.
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№ 209. ПРО ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВІДКРИТТЯ ГОТЕЛІВ
Й ІНШИХ ЗАКЛАДІВ
№ 11
[17 січня 1925 р.]
Для планомерной борьбы с притоно-держательством, пьянством и самогоноварением,
Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать лиц, желающих открыть или арендовать гостиницы, меблированные комнаты или
ночлежные дома получать предварительно разрешение на это в Окрадминотделе представив
засвидетельствованную копию удостоверения личности, справку домоуправления и
2 фотографические карточки.
2) Обязать лиц, уже содержащих в п. 1 заведения или предприятия, выбрать в недельный срок
соответствующее разрешение в Окрадминотделе, представив кроме документов, указанных в
п. 1 и арендный договор Местхоза.
3) Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления подвергать в
административном порядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3 месяцев.
Предокрисполкома
(Касперович)
Начадминотдела
(Сафронов)
Врид. Секретаря
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 31. Копія, машинопис.
№ 210. ПРО ДОПОМОГУ ДОМОВЛАСНИКІВ ФІНІНСПЕКТУРІ
ПРИ СКЛАДАННІ СПИСКІВ МЕШКАНЦІВ
24 січня 1925 р.
№ 13
На підставі ЦВК й РНК від 28 липня 1924 року, Херсонський Окрвиконком з метою повного
обхвату платників податків УХВАЛИВ:
1. Покласти, на домовласників, орендарів та домовласників в м. Херсоні, Олешках, Каховці та
Бериславі виконання нижчезазначених обов’язків:
А. Складати по розпорядженню фінінспекторів, точне реєстрування всіх пожильців з
вказівками про кожного з них необхідних відомостів та признаків щодо обкладання податком, а
також джерел їх прибутків.
Б. Всемірну допомогу податковому апаратові при стяганні податків та зборів і недоплат по
ним; повірку виплати недоплат по порученням фінінспекторів.
В. Повідомлення фінінспекторів про вибуваючи пожильцях, за котрими, по маючіхся у
будинкоуправліннях даними лічаться недоплати по податкам.
2. Найближче наглядання руководження і інструктирования будинковласників, орендарів
будинків й будинкокерувань відносно виконання ними обов’язків, згаданих в ст. 1, покладається
на фінансових інспекторів та їх помічників.
3. Не виконання будинковласниками, орендарями будинків та відповідальними в
будинкокеруваннях особами, покладених на них сучасною постановою обов’язків, карається в
адміністративнім порядкові грошевим штрафом у розмірі 300 карбованців, або позбавленням
вільності терміном до 3 місяців.
4. Догляд за виконанням сучасної постанови покладається на Фінвідділ.
Зав окрвиконкомом
(Каспірович)
Зам. Завокрфінвідділом
[підпис]
(Васілів)
Секретар
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 34. Копія, машинопис, рукопис.
№ 211. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИСКОНСУЛЬТІВ
№ 14
На підставі обов’язкової постанови
Окружвиконком ПОСТАНОВЛЯЄ:
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Одеського

Губвиконкому

24 січня 1925 р.
№ 4, Херсонський

1) Обов’язати всі держ[авні] та суспільні установи, а також державні кооперативні та приватні
підприємства, що мають юрисконсультів або осіб, виконуючих їх обов’язки в м. Херсоні й
Херсонській окрузі, які ще не зареєстрували їх у Окрпрокуратурі, зареєструвати їх у тижневий
термін у Окрпрокурора по формі:
а) назва установи,
б) адреса,
в) особистий склад юристконсульств зі вказівками посад, прізвищ, ім’я,
г) з якого часу працює в установі.
2) Винуватих в невиконанні цієї постанови притягти до судової відповідальності.
Голова Окружвику
(Касперович)
Секретар
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 35. Копія, машинопис, рукопис.
№ 212. ПРО ОБОВ’ЯЗОК ДОМОВЛАСНИКІВ УСТАНОВЛЮВАТИ З НАДВОРУ
ДОМОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІХТАРІВ
№ 16
24 січня 1925 р.
В целях планомерной борьбы с преступностью, Херсонский Окружной Исполнительный
Комитет ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все домоуправления в центральной части города Херсона между улицами
Говардовской, Петра Великого, Кузнечной и Форштадской иметь с наружной стороны
домовладения электрический домовой фонарь установленного образца. Примечание: фонарь
установленного образца с проводкой электричества и установкой на место можно приобрести по
себестоимости за 13 руб. 80 коп. в отделе Местного Хозяйства.
2) Обязать все домоуправления держать домовые фонари заряженными во все время действия
электрической станции.
3) Обязать все домоуправления, где будут установлены домовые фонари, счета за
электрическую энергию для них в размере 2 руб. в месяц оплачивать не позже 10 числа
следующего месяца.
4) Лиц, виновных в нарушении п. п. 1 и 2 настоящего обязательного постановления,
подвергать в административном порядке штрафу до 300 рублей или аресту до 3-х месяцев.
Зам. Предокрисполкома
Митрофанов
Секретарь Окрика
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 42. Копія, машинопис, рукопис.
№ 213. ПРО БОРОТЬБУ З САДОВИМИ ШКІДНИКАМИ 1
№ 18
07 лютого 1925 р.
В виду массового появления в плодовых садах вредителей златогузки и боярышницы,
которые приносят огромный вред садоводству Херсонщины, Окрисполком на основании
постановления Совета Народных Комиссаров УССР, опубликованного в “Известиях” ВУЦИКА
от 11 января 1925 года за № 10/1299, ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать всех владельцев и арендаторов плодовых садов округа путем сбора зимних гнезд
гусениц и златогузки, и боярышницы – очистить к 1 марта 1925 года деревья своих садов от
зимних вредителей садоводства. Примечание: Снятые с деревьев зимние гнезда гусениц должны
быть обязательно сожжены, но ни в коем случае не оставлены на земле.
2. Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления после указанного в
п. 1-м срока, подвергнуть штрафу по постановлению Райисполкома в размере 15 коп. за каждое
не очищенное дерево. Примечание: Из поступающих штрафов Райисполкомы образуют фонд по
борьбе с вредителями в своих районах и расходуют его по указанию Окрземуправления.
Зам. Предокрисполкома
Митрофанов
ЗавОкрЗУ
Сакович
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 289, арк. 29. Оригінал, типограф. друк.
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№ 214. ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ КЛУБІВ І ЧЕРВОНИХ КУТКІВ У м. ХЕРСОНІ
№ 22
14 лютого 1925 р.
Без ведома Окр. Политпросвета в г. Херсоне в последнее время открылся ряд клубов, клубных
ячеек и красных уголков, причем иногда формы и содержание работы их не соответствуют
общей линии работы Политпросвета, а потому Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все ныне существующие клубы, клубные ячейки и красные уголки в г. Херсоне
зарегистрировать их в недельный срок со дня опубликования настоящего обязательного
постановления в Окр. Политпросвете и получить его санкцию на продолжение работы.
2) Впредь допускать открытие клубов, клубных ячеек и красных уголков лишь после
получения санкции Окр. Политпросвета.
3) Культурно-просветительные учреждения, указанные в § 1 и 2, которым будет отказано в
санкции, подлежат закрытию.
4) Виновных в исполнении настоящего обязательного постановления подвергать
ответственности в судебном порядке.
Зам. Предокрика
Митрофанов
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 785, арк. 18. Копія, машинопис, рукопис.
№ 215. ПРО ВИЗНАННЯ НЕДОРОДУ В РАЙОНАХ ОКРУГИ 1
№ 25
17 березня 1925 р.
На підставі постанови Особкому при РНК УССР від 17/ІІ–1925 р. згідно з розпорядженням
Губвнуторгу від 25/ІІ–[19]25 р. Ч.-1202, Херсонський Окружвиконком УХВАЛИВ:
1. Оголосити признання недородними слідуючі райони:
Олешківського, Каховського, Горностаївського, Голо-Пристанського, Чаплинського,
Снігірівського, В[елико]-Олександрівського й Березніговатського.
2. Заборонити висів весіннього та харчового збіжжя з вище зазначених районів, що признані
недородними.
3. Обов’язати Держхлібзаготовочів продати на місцях весь посівматеріал, [що] мається в них
по цих районах.
4. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на Райвиконкоми, Сільради та Міліцію.
5. Особи, організації та установи, що повинні в порушенні цієї постанови, будуть притягнуті
до судової відповідальності.
Голова Окружвиконкому
Касперович
Уповгубвнуторгу
Бараник
Секретар Окружвиконкому
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-226, оп. 1, спр. 17, арк. 63. Копія, машинопис.
№ 216. ПРО БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛА В м. ХЕРСОНІ
№ 26
17 березня 1925 р.
В целях благоустройства жилых помещений г. Херсона, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все домовладения г. Херсона установить в недельный срок со дня опубликования
настоящего обязательного постановления исправно-действующие звонки у ворот домов и у
дверей парадных ходов.
2. Обязать все домовладения г. Херсона в тот же срок укрепить над дверьми квартир номерки
установленного образца с указанием № квартиры, у парадных ходов – таблицы с указанием
№ № квартир по этому ходу, а у звонков у ворот – таблицы с надписью “звонок к дворнику”.
3. Лиц, виновных в нарушении обязательного постановления, подвергать в административном
порядке штрафу до 5 рублей, предоставив право наложения штрафа и взыскания его милиции в
порядке обязательного постановления Одесского Губисполкома № 5 от 11 января 1925 года.
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4. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на
органы милиции.
Зам. Предокрисполкома
Барышев
За Секретаря Окрика
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 60. Копія, машинопис, рукопис.
№ 217. ПРО ЗАБОРОНУ ПРИВАТНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗКОПОК 1
№ 27
19 березня 1925 р.
Аби зберегти від грабіжницького розкопування могили, городища, давні поселення та інші
археологічні пам’ятки, Херсонський Окружвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити без окремого дозволу самовільні розкопки древніх пам’яток у межах міста
Херсона та Херсонської Округи.
2. Дозвіл на розкопки давати тільки особам, що мають откриті листи, санкціоновані
Головнаукою в порозумінні з Всеукраїнською Академією Наук.
3. Осіб, що винні в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягти до судової
відповідальності, як за пограбування державного майна.
4. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови доручити райвиконкомам, сільрадам та
міліції.
Заст. Голови Окружвиконкому
(Баришів)
За Секретаря
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 63. Копія, машинопис, рукопис.
№ 218. ПРО ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ДНЯ 1
№ 29
22 березня 1925 р.
На основании постановления НКТруда и РКИ от 3/ІІ 1925 года Херсонский Окрисполком в
целях одновременного и единообразного введения его в действия ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все учреждения со дня опубликования настоящего постановления начинать работу
ровно в 10 часов утра и оканчивать таковую в 4 ½ час. дня. Примечание: Лица, рабочий день
которых временем не ограничено (ответственные работники, специалисты и др.) обязаны быть
на работе также в 10 часов.
2. Предоставить право администрации учреждений установить для своего учреждения способ
контроля за своевременной явкой сотрудников на работу и за уходом их с работы.
3. Обязать учреждения установить такой порядок работы, чтобы сотрудники на принятие
пищи тратили не больше 30 минут и, чтобы это не прерывало нормального хода работы
учреждений. Примечание: О способе контроля за явкой сотрудников и о порядке пользования
ими с 30 мин. перерывом, а также об изменениях этого порядка администрация учреждений в
3-х дневный срок уведомлять Инспектуру Труда.
4. Виновных в неисполнении настоящего постановления подвергать ответственности в
дисциплинарном порядке на основании положения об административных взысканиях.
5. Надзор за исполнением настоящего постановления возложить на Инспектуру Труда.
Зам. Предокрика
Барышев
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 66. Копія, машинопис, рукопис.
№ 219. ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОЗБРОЄНОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАМІНУ ЇЇ ПРОММІЛІЦІЄЮ 1
[15 квітня 1925 р.]
№ 33
В целях сосредоточения вооруженной охраны учреждений и предприятий исключительно в
органах милиции, и на основании Декрета ВУЦИКа от 17/ХІІ 1924 г. “О промышленной
милиции”, Херсонский Окружной Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все государственные, общественные и частные учреждения и предприятия,
имеющуюся вооруженную охрану, помимо проммилиции, ликвидир[овать] таковую в
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двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления и заменить ее силами
проммилиции. Примечание: Военное ведомство, желдороги, ГПУ и почтово-телеграфные,
лесное, таможенное ведомства имеют самостоятельную вооруженную охрану, финотдел и
кредитные учреждения пользуются вооруженной охраной ГПУ по особым с ГПУ соглашениям.
2. В виду введения в действие нового положения о проммилиции, все прежде заключенные
договора не проммилиционеров аннулируются с 1. IV. сего года.
3. Договоры на проммилиционеров по новому положению промышлен[ной] милиции
заключаются в г. Херсоне Начальником Окружной Милиции, причем на каждого
проммилиционера с заключением всех организационных и проч. расходов уплачивается в
гор. Херсоне по 50 руб., а в Округе по 48 руб. в месяц в тех учреждениях, которые на Районном
Бюджете. Примечание: Новые договора, взамен аннулированных, должны быть перезаключены
не позже 15-го апреля.
4. Учреждения и предприятия, у которых окажется вооруженная охрана, вопреки настоящему
постановлению, подлежат ответственности по суду, согласно 107 и 220 ст. У[головного]
К[одекса], а оружие охраны – изъятию.
Наказанию по 220 ст. У[головного] К[одекса] подлежат лица, которые фактически будут
исполнять обязанности охранников, вопреки настоящему обязательному постановлению.
5. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на
Милицию и сельских исполнителей.
ПредОкрисполкома
Касперович
Начокрадминотдела
Шварцгорн
Секретарь
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 123. Копія, машинопис.
№ 220. ПРО ПРАВИЛА РИБНОГО ЛОВУ 1
29 квітня 1925 р.
№ 36
На основании декрета ВУЦИКа от 7-го марта 1923 года “Об организации Управления рыбным
хозяйством УССР” и постановления УЭС от 17-го июля 1923 г., Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
§ 1. Воспретить кому бы то ни было промысловый лов рыбы в водах общегосударственного
значения всякими орудиями и способами лова без заключения арендных договоров с
Инспекцией Рыболовства Херсонского райвода или без выборки у нее (установленных) билетов
на право лова. Примечание: Водами общегосударственного значения в пределах Херсонского
Округа являются все воды, кроме реки Ингульца выше Дарьевского моста.
§ 2. Разрешить всем гражданам лов рыбы следующими орудиями и способами лова:
а) ручными удочками, забрасываемыми как с берега, так и с лодок, б) подпуском не более, чем
на 15 крюков, в) вентерями (тоже вятель, секрет. крылена, рюжа, мережа) не более 2 (двух)
орудий на человека при диаметре колец не свыше 2 (двух) аршин, г) прутяными мордами не
более 2 (двух) шт[ук] на одного рыбака, а диаметром не более трех четвертей (3/4) аршина,
д) наметами, е) кругами и ручными сачками, ж) ручными подъемными, так называемыми
немецкими сетками или пауками, для собственного потребления, но без права продажи таковой,
во всех водах общегосударственного значения и местного значения, как находящихся в
непосредственном пользовании государства и мест, так и сданных ими в аренду, при
непременном соблюдении правил настоящего обязательного постановления. Примечание 1: Лов
ватажный, артелями и коллективный указанными способами по бесплатным удостоверениям не
разрешается. Примечание 2: На право лова указанными в настоящем § орудиями необходимо
иметь тоже бесплатное разрешение Инспекции Рыболовства для вод общегосударственного
значения и сельсоветов для вод местного значения. Жители районов удостоверения от
Инспекции Рыболовства могут получить через свой сельсовет по бесплатным спискам.
§ 3. Воспретить с 1 мая по 1-е июля включительно ловить, продавать, покупать для хранения,
продажи и перевозки свежую рыбу, а с 1-го мая по 5-е июня включительно всех остальных
пород, за исключением пузанка, скумбрии, камбалы и бычка, воспретить также в те же сроки
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вылавливать и собирать рыбную икру всех пород. Примечание: На время запрета воспретить
держать все орудия лова на берегу водоемов и обязать коты держать развернутыми.
§ 4. Воспретить во всякое время года и во всех водах вылавливать, продавать, перевозить,
хранить в свежем виде или переработанном виде рыбу менее указанных ниже размеров (длины):
1) белуга – 26 вершков, 2) осетер – 16 в[ершков], 3) шип (костояк) – 16 в[ершков], 4) севрюга –
14 верш[ков], 5) стерлядь (чечюга) – 6 в[ершков], 6) судак – 5 ½ в[ершков], 7) лещ (чебак) –
5 в[ершков], 8) рыбец (сырт) – 4 верш[ка], 9) короп (карп, сазан) – 5 верш[ков], 10) козлик –
3 ½ верш[ка], 11) вырезуб – 5 с пол. в[ершка], 12) чехонь (рыба сабля) – 4 с пол. в[ершка],
13) камбала – 5 в[ершков], 14) глосса – 3 вершка. Примечание: Величина (длина) рыбы
определяется измерением от середины глаза до конца основания заднепроходного плавника.
§ 5. Обязать случайно пойманную рыбу выше указанных в § 4 сего постановления размеров,
выпускать в воду и в продажу не допускать.
§ 6. Воспретить во всякое время года всякий лов:
а) в устьях и предустьевых пространствах при слиянии рек на расстоянии 250 сажень по обе
стороны; б) в пролетах железнодорожных и плашкоутных мостов по обе стороны на
100 саж[ень]; в) в устьях (гирлах) р. Днепра в границах: западная запретная линия идет от
колокольни в с. Вяземке (Рыбальчье), расположенной на Таврической стороне берега р. Днепра,
на север по румбу ZW80, проектируясь на створные знаки, поставленные в с. Софиевке на
Херсонской стороне у усадьбы гр. Яковлева, до пересечения с судоходным каналом ДнепроБугского лимана, совпадая с вехой, отмечающей 30-ую версту этого канала; от этой вехи
ограничительная линия идет вдоль по судоходному каналу и далее по прямой до материка,
проектируясь на нижний и верхний Касперовский маяки; восточная запретная линия идет от
створного знака, поставленного восточнее хутора Забарино на Таврическом берегу на север по
румбу ZW80, проектируясь на верхний Касперовский маяк, проходя через мачту
Лопмейстерского поста (Красна хата) и красный бакан, поставленный на р. Рваче между
24 и 25 верстой судоходного, идущего по Рвачу, канала; Примечание: Лов сельди и пузанка в
этой полосе разрешен. г) в р. Днепре, в участке его, лежавшем против кол. Львово, вниз по
течению от границы на правом берегу от красного фонаря на противоположный берег на
нижнюю Львовскую переправу и вверх по течению до меридиана, проходящего через западную
оконечность острова, образуемого течениями протоков Козак и Б[ольшая] Кокань, далее
ограничительная восточная линия идет с западной оконечности вышеуказанного острова на
западную оконечность острова Кокань, а отсюда по меридиану до пересечения его с левым
берегом Днепра; д) в р. Днепре, в участке его, лежащем против гор. Берислава и
ограничивающимся вниз по течению Бериславским мостом, вверх же по течению – линией,
проходящей через западную оконечность острова, образуемого р. Днепром и р. Космахой и
восточную оконечность острова, лежащего против гор. Берислава, при чем вышеуказанная
линия продолжением своим пересекает и правый и левый берег р. Днепра; е) в протоке
“Речище”, считая таковой от выхода его из р. Днепра до впадения в р. Козак; ж) и всех ямах,
глубина коих не ниже 12 саж[ень] в межень.
§ 7. Воспретить устраивать всякого рода преграждения, завалы, пересыпки и вообще все то,
что препятствует свободному проходу рыб.
§ 8. Воспретить лов рыб всякого рода тралящими орудиями лова, независимо от их
наименования, а также так наз. сандолями, самодерами, дротянками, смыками, болтинкой,
ввоном и орелями. Примечание: Лов бурилами разрешить в лимане только с 1-го сентября до
замерзания лиманов, а при сырой зиме до 10 апреля. Лов “селявочными” неводами разрешить в
р. Днепре с 1-го ноября по 1 января [19]26 г.
§ 9. Воспретить применение для лова рыбы ядовитых, одуряющих и взрывчатых веществ,
спуск и отвод в не обезвреженном состоянии сточных и промышленных вод с фабрик и заводов
в обитаемые рыбой водоемы, а также вымочку конопли, льна, шерсти вне отведенных для этой
цели мест.
§ 10. Воспретить применение для лова красной рыбы (белуги, осетра, севрюги, шипа)
крючковой снасти всякого рода и наименования, лов которой основан на заглатывании рыбой
крючка (наживного или без наживки).
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§ 11. Вышеуказанные правила не распространяются на Всеукраинскую Государственную
Научно-Опытную Станцию “Вугчанпос” и вообще при производстве работ для научных целей.
§ 12. Возложить наблюдение за выполнением настоящих правил на милицию и рыболовный
надзор.
§ 13. Виновных в нарушении настоящего обязательного постановления подвергать
ответственности по ст. 99 Уголовного Кодекса, предусматривающей конфискацию улова и
орудий преступлений 2.
Предокрисполкома
Касперович
За Зав. Окрзу
Добрунов
Инспектор Рыболовства
Н. Савельев
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 129. Оригінал, типограф. друк.
№ 221. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФОТОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1
№ 44
[29 квітня 1925 р.]
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 29 и в целях
контроля над фотопредприятиями, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все государственные, профессиональные, кооперативные, общественные и частные
фотографические предприятия, находящиеся в закрытых помещениях, а равно фотографов,
работа коих производится на открытом воздухе, зарегистрироваться в недельный срок со дня
опубликования настоящего постановления в Окрадминотделе.
2) Указанным в п. 1-м настоящего постановления предприятиям, в означенный срок завести
специальную, прошнурованную, пронумерованную и пропечатанную в админотделе книгу
заказов по нижеуказанной форме, в какову вносить все выполненные фотографические заказы.
3) Воспретить производство фотоснимков, появление в обращении которых может нанести
вред интересам СССР, как-то: снятие заводов, фабрик, элеваторов и т. п. государственных
сооружений. Примечание: В случае возникновения необходимости в фотографировании
объектов, отмеченных в настоящем пункте, обязать производящих снимок фотографов, получать
предварительно разрешение в Политконтролера Окродтеления ГПУ.
4. В отношении производства съемок объектов, имеющих военно-стратегическое значение,
как-то: съемок воинских частей, складов, зданий, крепостных сооружений, лагерей, военных
судов, военных портов, сооружений, имеющих стратегическое значение, технических
сооружений железных дорог и т. п., надлежит руководствоваться постановлением СТО СССР от
14 декабря 1923 года (Вестник Правительства СССР за 1923 г. № 12 ст. 346) и, изданной в
развитие Инструкцией РВС СССР от 26 июня 1924 г.
5. Правила, изложенные в п. п. 3 и 4 на равных основаниях применить к фотографамлюбителям. Примечание: К категории любителей следует относить лиц, которые занимаются
производством фотоснимков не в виде промысла.
6. Обязать все, указанные в п. 1-м сего постановления, предприятия и лиц хранить не менее
2-х лет со дня производства снимка при фотографическом предприятии, а для передвижниковмоментальщиков – на дому, по месту жительства все, без исключения негативы.
7. Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в судебном порядке.
8. Наблюдение за исполнением сего постановления возложить на органы Админотдела и
Политконтролера ГПУ.
ФОРМА КНИГИ ЗАКАЗОВ
1) № № по порядку, 2) месяц и число, 3) фамилия заказчика и наименование предприятия,
4) размер и количество снимков, 5) примечание.

П. п. Зам. Предокрисполкома
(Митрофанов)
Начокрадминотдела
(Шварцгорн)
Секретарь
(Сахно)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 89. Копія, машинопис.
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№ 222. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДРУКОВАНИХ ВЕРСТАКІВ 1
№ 45
09 травня 1925 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 27 и в делах
осуществления контроля и учета работ на шапирографах, стеклографах и других видов
множительных аппаратов, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать все государственные, партийные, профессиональные, кооперативные и прочие
учреждения, организации и частных лиц, во владении и пользовании которых находятся
аппараты (печатные станки), а также принадлежат и материалы к ним, зарегистрировать таковые
в Окрадминотделе в недельный срок со дня издания настоящего обязательного постановления.
2. Возложить на учреждения, организации и частных лиц, пользующихся указанными в
п. 1-м станками, обязанность завести особую прошнурованную книгу, скрепленную
Админотделом, для занесения сведений обо всех печатанных на станках материалах, независимо
от их характера и содержания, по указанной ниже сего форме № 1.
3. Обязать руководителей учреждений, организаций и частных лиц, в пользовании коих
находятся станки, к 5-му числу каждого месяца представлять Политконтролеру ГПУ сведения о
выполненной работе в 2-х экземплярах по приведенной ниже форме № 1
4. Разрешить с момента опубликования настоящего постановления всякую покупку, продажу,
передачу в пользование, а равно и уничтожение станков и материалов к ним, с особого, каждый
раз предварительного, разрешения Окрадминотдела.
5. Обязать перечисленные в п. 1-м сего постановления организации, учреждения и лиц,
занимающихся продажей или распространением, изложенных в п. 1 станков и материалов,
завести у себя прошнурованную и пропечатанную админотделом книгу, в коей вести учет всех,
имеющихся на лицо, поступаемым и даваемым ими станкам, материалам и прочим
принадлежностям, представляя ежемесячно к 5-му числу сведенья в двух экземплярах о
совершившихся за истекший месяц изменениях по форме № 2.
6. Руководителей учреждений, организаций и частных лиц, виновных в нарушении
настоящего постановления, привлекать к ответственности в судебном порядке.
7. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возложить на Отделение
Админотдела и Контроля Окрад и отдела Политконтролера Окротдела ГПУ.
ФОРМА № 1
1) № № по порядку, 2) название, 3) кем издается, 4) периодичность, 5) тираж, 6) адрес учреждения и
№ телефона, 7) № грифа, 8) примечание.

ФОРМА №2
ПРИХОД: 1) № № по порядку, 2) дата получения материалов, 3) наименование станка или материалов,
4) размер, 5) количество, 6) откуда получен, 7) примечание.
РАСХОД: 1) № № по порядку, 2) дата продажи, 3) наименование станка или материалов, 4) размер,
5) количество, 6) № разрешения админотдела на продажу, 7) расписка владельца или доверенность,
8) подпись ответственного лица.

Зам. предокрисполкома
Митрофанов
Начокрадминотдела
Шварцгорн
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 91-91зв. Копія, машинопис, рукопис.
№ 223. ПРО ЗАБОРОНУ ВИНИЩЕННЯ ПТАШИНИХ ГНІЗД
№ 46
09 травня 1925 р.
В период вывода птенцов в плавнях, на полях и в лесу появляются не только малолетки, но и
иногда и взрослые, которые разоряют гнезда, выбирают из них яйца, ловят неоперившийся и не
умеющий хорошо еще летать молодняк. В целях сохранения как охотничьих, так и остальных
пород птиц – помощников человека в борьбе с вредными насекомыми, а равно для борьбы с
незаконной Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить разорение птичьих гнезд, выбирание из них яиц, ловлю неоперившегося и не
умеющего еще летать молодняка, как охотничьих, так и остальных пород птиц.
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2. Запретить добывание зверей и птиц, давящими или повреждающими приспособлениями,
как например петлями, силками, плашками, пастами, черканами, слопцами, капканами и
железами, птичьим клеем, а также скрадом. Примечание: На истребление зверей и птиц,
признаваемых вредными, запрещение не распространяется.
3. Обязать лиц, продающих охотничье оружие уведомить в 2-х дневный строк тот район
милиции, где оружие было зарегистрировано, об имени, отчестве и фамилии и адресе
покупателя, а покупающим в тот же срок зарегистрировать его в своем районе милиции, указав
фамилию, имя, отчество и адрес продавца.
4. Лиц виновных в нарушении §§ 1 и 2 настоящего обязательного постановления предавать
суду по 99 ст. Уголовного Кодекса, а лиц виновных в нарушении § 3 постановления подвергать в
административном порядке штрафу до 25 руб., аресту до 7 суток или принудительным работам
на тот же срок, предоставив Райисполкомам право непосредственного наложения таковых
взысканий.
Зам. предокрисполкома
Митрофанов
Начокрадминотдела
Шварцгорн
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 34. Оригінал, типограф. друк.
№ 224. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ СПЕЦФОНДІВ
№ 47
09 травня 1925 р.
На основании Обязательного Постановления Губисполкома № 24, Окрик ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все госучреждения, состоящие на местном бюджете, госпредприятия, акционерные
общества с преобладанием госкапитала и кооперативные организации местного значения
представить в 7-ми дневный срок от сего числа Комиссии по особым фондам зарплаты при
Окружной Камере Инспектора Труда заявки для установления необходимых им спецфондов на
2-е полугодие 1924–[19]25 бюджетного года. Примечание: Промышленные предприятия,
подведомственные Губсовнархозу, представляют заявки через ОГСНХ.
2) Обязать все местные органы центральных госучреждений и предприятий УССР как
состоящих на госбюджете, так и переведенных на хозрасчет, а также акционерных обществ с
преобладанием госкапитала и кооперативных организаций всеукраинского значения в
5 дневный срок от сего числа предоставить упомянутой в предыдущем пункте Комиссии заявки
для предварительного установления означенными органами контрольных цифр спецфондов и
направления указанных заявок с заключением Комиссии.
3) Указанные в предыдущих пунктах заявки должны быть представлены в 2-х экземплярах по
формам № 1 и 2.
ФОРМА № 1
1. Количество рабочих и служащих на I-III–1925 г.
а) по управлению: рабоч. служащ.
б) по предприятию:
рабоч.
служащ.
в) итого
2. Фактически выплачено зарплаты в феврале 1925 г. а) по управлению:
1) рабочих по предприятиям:
а) общая сумма выплаченной зарплаты рабочим и служащим,
б) в том числе выплачено служащим:
І) из основного фонда (указывать отдельно): 1) по основным тарифным ставкам, 2) за
сверхурочные работы, 3) надбавки за неучтенный труд и 4) другие виды выплат.
ІІ) из особого фонда (указать отдельно):
1) сколько выплачено по персональным окладам и
2) сколько по оплате спецзаданий.
3. Всего испрашивается на оплату по персональным окладам на 2 полугодие 1924–[19]25
операционного года (в эту сумму необходимо включить только вознаграждение, превышающее
соответствующие тарифные ставки).
4. Какие предположены спецзадания, сколько испрашивается на их оплату.
5. Всего испрашивается в качестве особого фонда.
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ФОРМА № 2
Список лиц для коих устанавливаются персональные оклады
(сведения необходимо сообщить отдельно по управленческому аппарату и по предприятиям)
1. Перечень должностей по коим испрашиваются персональные оклады.
2. Число лиц, занимающих указанные в гр. 1 должности.
3. К какому тарифному разряду отнесена должность.
4. Сколько причисляется по тарифному разряду на 1 работника.
5. Сколько испрашивается сверх тарифного разряда на 1 работника.
6. Весь оклад одного работника (сумма 4 и 5).
7. Размер окладов (основная тарифная ставка + спецнадбавка), выплаченных в феврале 1924 года по
должностям, указанным в 1-ой графе.

4) Непредставление заявок в указанные в п. п. 1 и 2 сего постановления сроки, равно как и
представление их не по форме, повлечет за собой задержку в установлении особых фондов и в
оплате труда работников, получающих персональные ставки.
5) Воспретить выплату персональных окладов впредь до утверждения соответствующих, при
органах НКТ особых фондов, и зарегистрирования устанавливающих выплату этих окладов
трудовых договоров в Губотделе Труда или окружных камерах Инспекции Труда по месту их
исполнения.
6) За нарушение п. 5 сего постановления руководители учреждений и предприятий будут
привлечены к ответственности в судебном порядке.
Зам. Председателя Окрисполкома
Митрофанов
Старший Инспектор Труда
[підпис]
Секретарь Окрисполкома
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 93-94. Копія, машинопис, рукопис.
№ 225. ПРО ПОРЯДОК ВИДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ВІДКРИТТЯ ВИДОВИЩ
№ 49
09 травня 1925 р.
На основании обязательного постановления Одесского Губисполкома № 38 и в целях надзора
за зрелищами и увеселениями Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать государственные учреждения, кооперативные и общественные организации и
частных лиц для открытия предприятий по устройству публичных зрелищ и увеселений
постоянного (сезонного) типа или разового характера, как-то: театральных представлений,
концертов, кино, выставок, спортивных состязаний, бегов, скачек, цирков, зверинцев,
танцевальных вечеров, танцклассов, маскарадов, кабаре и других зрелищ легкого жанра,
выступлений артистов, игр на музыкальных инструментах, местах общественного пользования,
общественных гуляний, заведений для неазартных игр (бильярды, кегли и т. д. и для физических
развлечений) каруселей, качелей и т. д. получить предварительно разрешение в г. Херсоне в
Окрадминотделе, а в округе – в Райисполкомах по принадлежности, причем Райисполкомы
выдают разрешения на устройство вышеуказанных зрелищ после предварительной санкции
окружных органов Политпросвета. Примечание 1. Центральные, государственные учреждения, а
также местные органы Наркомпроса и профсоюзы для устройства указанных в п. 1-м зрелищ,
предварительного разрешения административных органов не выбирают, но обязаны
зарегистрировать их в Окрадминотделе или Райисполкоме. Примечание 2. Заявление
руководителей учреждений, ответственных устроителей или администраторов для получения
разрешений подаются не позже как за две недели для постоянных зрелищ и за 3 дня для разовых, а
при регистрации за неделю для постоянных и за 24 часа для разовых. Примечание 3. Все ныне
существующие предприятия, перечисленные в п. 1-м и примечании 1-м, обязаны
зарегистрироваться в недельный срок со дня издания настоящего обязательного постановления.
2. Всякого рода афиши, рекламы, плакаты, извещения, объявления и проч. могут быть
отпечатаны, выставлены или расклеены лишь учреждениями, предприятиями или лицами,
получившими установленное разрешение или зарегистрировавшимися в Окрадминотделе и
имеющими разрешительную надпись местных органов Окрполитпросвета. Примечание: Афиши
расклеиваются только в местах специально для сего отведенных. Плакаты разрешается выставлять
в количестве не более двух, исключительно у входа в театр или зрелищные предприятия.
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3. Все постановки зрелищных предприятий, указанных в п. 1 сего постановления, допускается
исключительно по программе, утвержденной местными органами Окрполитпросвета.
Примечание: Артисты эстрады и дивертисмента вправе исполнять номера только разрешенные
местными органами Окрполитпросвета.
4. Демонстрирование кинофильмов разрешается лишь при наличии соответствующего
паспорта Всеукраинской кино-репертуарной Комиссии, зарегистрированного в общем порядке в
местных органах Окрполитпросвета.
5. Контроль за репертуаром возлагается на органы Наркомпроса и Политконтроля ГПУ по
принадлежности.
6. Наблюдение за порядком и безопасностью во время публичных зрелищ и увеселений
возлагается на окружной Админотдел и Райисполкомы.
7. Должностные лица, командируемые, указанными в п. п. 5 и 6-м органами власти, имеют для
исполнения свих служебных обязанностей беспрепятственный доступ во все помещения
зрелищных мероприятий.
8. Лица виновные в нарушении сего постановления за исключением п. 4, подлежат
ответственности в административном порядке (штраф до 300 руб., арест или принудит[ельных]
работ до 3-х мес[яцев]). Виновные в нарушении п. 4 сего постановления привлекаются к
судебной ответственности по 224 ст. У[головного] К[одекса].
Зам. предокрисполкома
Митрофанов
Шварцгорн
Начокрадминотдела
Секретарь Окрика
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 35. Оригінал, типограф. друк.
№ 226. ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
НА 2-ге ПІВРІЧЧЯ 1924–1925 БЮДЖЕТНОГО РОКУ 1
19 травня 1925 р.
№ 50
На основании постановления ІІІ сессии ЦИКа Союза ССР І созыва 12 ноября 1923 года с
изменениями, внесенными ІІ сессией ЦИКа Союза ССР 2 созыва от 29 ноября 1924 г.,
постановлений СНК УССР от 27-IV, 27-IX и 19-XII–1923 года и постановлений ВУЦИКа и СНК
УССР от 5-XII–1923 года и 14-VI–1924 г. – и постановления Одесского Губисполкома за № 45 от
9-го мая 1925 года, Херсонский Окрисполком в отмену и изменение ранее изданных по сему
вопросу своих распоряжений, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
РАЗДЕЛ I. ГЛАВА I
Для покрытия расходов, ответственных на местные денежные средства, установить в
Херсонском Округе на 2 полугодие 1924–[19]25 бюджетн[ного] года (1 апреля–1 октября
1925 года) надбавки к нижеследующим государственным налогам и сборам:
Ст 1. К государственному промысловому налогу в размере:
а) С заведений для потребления на месте кушаний и напитков – 200 % от цены патентов как
основных, так и дополнительных, на производство предметов роскоши и торговли ими и 150 %
оклада уравнительного с них сбора. б) С заведений с отпуском на месте вина или пива,
производящих на основании особых разрешений подлежащих местных органов торговлю позже
времени, установленного в надлежащем порядке для торговли всех вообще заведений этого рода:
300 % от цены патентов, как основных, так и дополнительных на производство предметов
роскоши и торговлю ими и 200 % оклада уравнительного сбора. в) С прочих заведений,
предприятий и личных промысловых занятий 100 % от цены патентов, как основных, так и
дополнительных на производство предметов роскоши и торговлю ими и 100 % окладов
уравнительного с них сбора. Примечание: К упомянутым в пункте “б” заведениями для
потребления на месте кушаний и напитков относятся рестораны, трактиры, пивные,
кухмистерские, буфеты, харчевни, закусочные, чайные, кофейни, киоски и палатки для продажи
минеральных вод и других напитков, постоялые дворы, меблированные комнаты со столом и все
вообще заведения, где продаются кушанья и напитки для потребления на месте. г) К цене
патентов, выдаваемых на право продажи питей и табачных изделий в размере 100 %
государственной цены патента, установленного на право продажи предметов этого рода.
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Ст. 2. К государственному общему подоходному налогу и подоходному налогу с
государственных и кооперативных предприятий и смешанных обществ – 25 % оклада
причитающегося с них налога.
Ст. 3. К государственному охотничьему сбору в размере 50 % оклада этого сбора.
Ст. 4. К судебной пошлине – в размере 100 % этой пошлины.
Ст. 5. К плате, взимаемой нотариальными органами на основании утвержденной таксы: за
совершение актов об отчуждении строений и права застройки, а также за совершение всех
остальных действий, оплата коих предусматривается таксой, а за свидетельствование в народных
судах и подлежащих учреждениях – копий, подписей и т.п. – в размере 100 % этой оплаты.
Примечание 1. Исчисление и взимание надбавок, предусмотренных п.п. ст. I : а, б, в, г и ст. 2
возлагается на приходно-расходные кассы НКФ и другие учреждения, ведающие выдачей
промысловых патентов и взиманием уравнительного сбора и подоходного налога, приурочивая
взыскание надбавок к моменту выдачи патентов и приема уравнительного сбора и подоходного
налога с немедленным последующим перечислением поступающих надбавок в местные средства.
Примечание 2. Надбавка к государственному охотничьему сбору взыскивается нераздельно с
охотничьим сбором. Примечание 3. Исчисление и взимание установленных ст. надбавок
возлагается на соответствующие судебные установления, а надбавок, предусмотренных ст. 5 на
нотариальные конторы, нарсудей и другие учреждения, в коих будет производится
засвидетельствование подписей и т. п. В обоих случаях под наблюдением органов финотдела,
приурочивая взыскание надбавок к моменту взыскания основного оклада государственного
нотариального сбора и к моменту взыскания основных сумм судебных пошлин с тем, чтобы
взыскиваемые суммы сдавались в кассы НКФ не реже одного раза в неделю при подробных
реестрах.
ГЛАВА II. НАЛОГ СО СТРОЕНИЙ
Ст. 1. Налог со строений устанавливается в размере ¼ % в год со стоимости строений, т. е. 1/8 %
за полугодие, определяемой Херсонским окрфинотделом.
Ст. 2. Налогу со строений подлежат:
а) жилые дома, фабрики, заводы, склады, торговые помещения, театры, бани и всякого рода
другие строения, нераздельно с обслуживающими их постройками, расположенными в пределах
городской черты; б) находящиеся вне городской черты здания, сооружения и всякие вообще
строения для фабрично-заводской, торговой или промышленной деятельности со всеми
обслуживающими их постройками и жилыми домами для рабочих и служащих и
в) расположенные в дачных поселениях жилые дома, нераздельно с обслуживающими их
постройками, за исключением неэксплуатируемых путем сдачи в наем строений, входящих в
состав хозяйства, подлежащих обложению единым сельскохозяйственным налогом.
Ст. 3. Местному налогу со строений подлежат все перечисленные в предыдущей (2-й) статье
строения, находящиеся в пользовании или владении как частных лиц, обществ и предприятий, так
и государственных учреждений и предприятий.
Ст. 4. От налога со строений освобождаются:
а) строения с обслуживающими их постройками, закрепленные по надлежаще утвержденным
постановлениям за военными и морскими ведомостями в тех частях их, которые заняты
непосредственно воинскими частями Красной армии и флота; б) строения с обслуживающими их
постройками, закрепленные по надлежаще утвержденным постановлениям за государственными
учреждениями, состоящими на государственном бюджете, в тех частях их, которые заняты
непосредственно под служебные помещения означенных учреждений; в) принадлежащие
учреждениям ведомства путей сообщения строения, расположенные в полосе отчуждения
железных дорог и на землях, предоставленных водному государственному транспорту и
эксплуатируемые непосредственно органами Народного Комиссариата Путей сообщения по
прямому назначению; г) строения или части строений, занятые непосредственно под учреждения
всероссийского центрального совета профессиональных союзов и его местных органов и
закрепленные за ними в установленном порядке, а также не приносящие дохода строения или
части строений, если они заняты дворцами труда, профессиональными союзами, культурнопросветительными учреждениями рабочих организаций; д) строения или части строений,
отведенные при фабриках и заводах под больницы, приемные покои, амбулатории, школы,
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библиотеки и другие культурно-просветительные учреждения для рабочих и крестьян, а ровно под
учреждения социального обеспечения; е) строения, принадлежащие семьям лиц, состоящих на
службе в Красной армии и флоте, если строения эти заняты непосредственно семьями указанных
лиц и не эксплуатируются ими путем сдачи в наем; ж) строения, принадлежащие
демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск из Красной армии и флота или
находящимся на их иждивении членам их семейств в течении одного года со дня демобилизации
или увольнения в бессрочный отпуск, если соответствующие строения заняты непосредственно
демобилизованными и уволенными в бессрочный отпуск или находящимися на их иждивении
членами их семейств и не эксплуатируются ими путем сдачи в наем; з) не сдаваемые в наем
строения в городских и дачных поселениях, принадлежащие лицам, занимающимся
исключительно сельским хозяйством и при том отнесенным подлежащим губернским
(областным)
исполнительным
комитетом
к
категории
плательщиков
единого
сельскохозяйственного налога; и) жилые строения, возведенные на правах застройки – в течении
трех лет со дня их возведения; к) строения, пришедшие в негодное для эксплуатации состояние –
на время их перестройки или капитального ремонта; л) строения, занятые предприятиями
государственной промышленности, приведенные в состояние консервации в установленном для
него порядке; м) строения предприятий главного управления военной промышленности высшего
советы народного хозяйства, производящих исключительно продукцию военного характера для
нужд военного и морского ведомства и предприятий главного управления военной
промышленности, производящих продукцию частью военного, частью гражданского характера в
отношении строений, где размещены цехи, производящие продукции военного характера, при чем
освобождение строений смешанных предприятий главного управления военной промышленности
производится пропорционально военной и гражданской продукции этих предприятий.
Примечание 1. В двухнедельный, со дня опубликования настоящего постановления срок,
домоуправления или администрации учреждений, строения которых по точному смыслу ст. 4
постановления, освобождаются от обложения налогом, обязаны под личной ответственностью
представить подлежащему фининспектору сведения о количестве и местонахождении состоящих
в их ведении, пользовании или владении строений, для какой цели и в какой части занимаются
строения, в последнем случае, указав, для какой цели занята часть строения. Примечание 2. В
течении срока с 25 мая по 1 июня с. г. домоуправления обязаны явиться к подлежащим
фининспекторам для получения извещений об исчислении оклада налога. Примечание 3. В
течении месячного срока со дня опубликования сего, налогоплательщикам предоставляется право
подачи жалоб подлежащим районным фининспекторам на исчисление окладов налога.
Примечание 4. Подача жалоб не приостанавливает уплаты налога. Примечание 5. Налог
уплачивается фактическим пользователем или владельцем, при отсутствии фактического
пользователя или владельца – собственником. Примечание 6. Означенный налог подлежит уплате
в Херсоне не позже 1 июля, а в прочих местностях Херс[онской] окр[уге] не позже 15 июля.
Кроме упомянутых в предыдущих главах надбавок к государственным налогам и сборам и
налога со строений, установить на 2-ое полугодие 1924–[19]25 бюдж[етного] года следующие
налоги с сборы:
ГЛАВА ІІІ. А. В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Налог с промсадов и огородов на основании имеющих быть опубликованными особых
постановлений.
Ст. 2. Налог с транспортных средств:
а) с выездных лошадей в размере 25 руб. в полугодие с каждой лошади; б) с рабочих лошадей в
размере 6 руб. 25 коп. в полугодие с каждой лошади. Примечание 1. Легковые лошади
учреждений, состоящих на государственном или местном бюджете, оплачивают налог в
половинном размере установленной для остальных плательщиков ставки. в) с извозного промысла
в размере 10 руб. в полугодие с каждой работающей в извозе лошади или другого животного.
Примечание 2: Лошади, принадлежащие городским жителям, занимающимся исключительно
сельским хозяйством и платящим единый сельхозналог, если эти лошади учтены в оплачиваемых
означенными лицами ставки единого сельхозналога – обложению в порядке ст. 2 не подлежат.
г) самодвижущихся экипажей и моторных лодок, с каждой силы самодвижущегося экипажа или
моторного судна, предназначенного для перевозки пассажиров, в размерах 3 руб. в полугодие.
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д) с каждой силы грузовоза или мотоцикла 1 руб. 50 коп. в полугодие. е) с велосипедов 1 руб. в
полугодие с каждого велосипеда. ж) с лодок или яликов для перевозки людей 2 руб. 50 коп. с
каждой лодки или ялика в сезон. з) с паромов, яхт и грузовых лодок в размере 15 руб. в сезон с
каждого парома, яхты и грузовой лодки.
Ст. 3. От налога с транспортных средств освобождаются:
а) Лошади, принадлежащие семьям лиц, состоящих на службе в Красной армии и флоте в
количестве 1 лошади на семью, если лошади эти не принадлежат к числу выездных лошадей и
используются исключительно для обслуживания домашнего хозяйства указанных семей.
б) Лошади, принадлежащие демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск из Красной
армии и флота или находящимся на их иждивении членам их семейств, в количестве одной
лошади на всю семью, если лошади эти не принадлежат к числу выездных лошадей и
используются исключительно для обслуживания домашнего хозяйства демобилизованных и
уволенных в бессрочный отпуск, в течении одного года со дня демобилизации и увольнения в
бессрочный отпуск. в) Лошади и пожарные автомобили, принадлежащие пожарным командам.
г) Транспортные средства государственных станций по перевозки почты и транспортные средств
по обслуживанию санитарно-лечебных заведений наркомздрава. д) Племенные лошади,
находящиеся в непосредственном ведении органов народного комиссариата земледелия.
е) Лошади, не достигшие нормального рабочего возраста, не используемые фактически для
разъездов или другой постоянной работы. ж) Велосипеды, принадлежащие красноармейцам и
комсоставу Красной армии. Примечание. Лица, которые приобретут лошадей, неоплаченных
налогом после конечного срока уплаты налога, обязаны уплатить налог, если лошади приобретены
в первой половине года в сумме полного годового оклада, а если во второй половине года – в
половинном размере годового оклада. Уплата налога в этом случае должна последовать в течении
одного месяца со времени приобретения лошади.
Ст. 4. Налог со скота в размере 3 руб. в полугодие с головы крупного скота. Примечание 1.
От обложения налогом со скота освобождаются: а) скот, принадлежащий семьям лиц состоящих
на службе в Красной армии и флоте и имеющих не более одной головы рогатого скота на семью;
б) племенной скот случных пунктов и опытные животные в ветеринарно-бактериологических
лабораториях и медицинских бактериологических институтах; в) скот, принадлежащий
демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск из Красной армии и флота или
находящимся на их иждивении членам их семейств в количестве одной головы крупного скота на
всю семью – в течении 1 года со дня демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск; г) скот,
принадлежащий плательщикам единого с-х налога и учтенный при исчислении налога;
д) племенной скот совхозов и е) скот, принадлежащий учреждениям социального обеспечения.
Примечание 2. К крупному скоту, подлежащему обложению на основании настоящей статьи
относятся: а) крупный рогатый скот (быки, волы, коровы, буйволы) и б) животные, служащие для
перевозки (ослы, мулы, лошаки, верблюды, олени). Примечание 3. Лица, которые приобретут не
обложенный налогом скот после окончания срока уплаты, обязаны уплатить налог, если скот
приобретен в І половине года, в сумме полного годового оклада, а если во 2 половине года – в
половинном размере годового оклада. Уплата налога в этом случае должна последовать в течении
одного месяца со времени приобретения скота.
Ст. 5. Исчисление и взимание налогов, перечисленных в ст. 2 и 4 возлагается на органы
финотдела по принадлежности, налоги, перечисленные в ст. 2 и 4, подлежат уплате в
двухнедельный срок со дня опубликования сего постановления.
Ст. 6. Разовый сбор в размерах в день: в городе Херсоне – с разносной торговли – 10 коп., с
развозной – 15 коп., во всех прочих городских поселениях Херсонского округа и с разносной
торговли – 5 коп., с развозной – […] коп.* Примечание 1. Уплата разового сбора не освобождает от
выборки в надлежащих случаях промыслового патента и уплаты штрафа за производство
торговли без патента на основании действующих правил о государственном промысловом налоге.
Примечание 2. От разового сбора освобождаются лица, торгующие в разнос подержанными
вещами своего домашнего обихода, а также крестьяне, продающие продовольственные продукты
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собственного хозяйства по списку, который будет опубликован НКФ. Примечание 3. Исчисление
и взимание разового сбора возлагается на органы финотдела по принадлежности.
Ст. 7. Разовый сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота за исключением крестьян,
продающих принадлежащий им скот, в размере: для города Херсона 15 коп. с головы скота, для
прочих городских поселений Херсонского Округа – 10 коп. с головы скота.
Ст. 8. Налог с грузов, привозимых и вывозимых по жел[езным] дорогам и водным путям
сообщения в размерах:
а) с привозимых продовольственных грузов массового потребления: хлеба в зерне, ржаной
муки, сена, соломы (кроме рисовой), высевок семенных, мякины и отрубей – трехкратной; б) с
привозимых и вывозимых прочих грузов массового потребления: дров, дерева или лесных
материалов, нефти, мазута, нефтяных остатков, керосина, каменного угля, антрацита, кокса,
цемента, извести гашеной, кирпича, обыкновенного строительного, кирпича огнеупорного, глины
строительной, песка обыкновенного, буры и щебня из камней – четырехкратной: в) с багажа
товаров, грузов пассажирской скорости, пассажирского багажа, грузов 1 и 2 классов и привозимых
алкогольных напитков – тридцатикратной и г) со всех прочих грузов, привозимых по жел[езным]
дорогам и водным путям сообщения – пятикратной, попудной, поштучной и повагонной
начальной тарифной ставки за одну версту пробега данного груза по перевозке по жел[езным]
дорогам. Примечание 1. От налога с грузов, привозимых и водным путям сообщения,
освобождаются грузы, идущие через данную станцию, пристань или порт транзитом; грузы
военные, грузы арестантские, грузы, принадлежащие железным дорогам и водному транспорту,
грузы почтовые; перевозимые в качестве груза ценности народного комиссариата финансов СССР
и союзных республик: пассажирский багаж, разрешенный к провозу при пассажире, а также
курьерская дипломатичная почта наркоминдела и иностранных представителей; грузы,
предназначенные для помощи населению, постигнутому стихийными бедствиями;
хлебопродукты, экспортируемые за границу. Примечание 2. В случае перевозки перечисленными
в примечании 1 настоящей статьи учреждениями грузов, принадлежащих частным лицам, под
видом грузов вышеуказанных категорий, виновные в этом лица подлежат судебной
ответственности. Примечание 3. Грузы, перевозимые по чековым требованиям учреждений,
подлежат платежу попудного налога наравне с частными грузами, при чем, налог уплачивается
всякий раз при отправлении и получении грузов. Примечание 4. С прибывших грузов налог
взыскивается при выдаче грузополучатель; с отправляемых – при приеме их от отправителя без
перевода уплаты на станцию или пристань назначения. Примечание 5. […] принятый к
отправлению груз будет потребован или вывезен обратно со станции или пристани, взысканный с
этого груза местный налог возвращению не подлежит. Примечание 6. Всякие претензии,
вытекающие из установления налога с грузов, подлежат компетенции и разрешению
губисполкома по губернскому финансовому отделу, при чем, последний принимает на себя
обязательство возмещать железным дорогам и пароходствам суммы по счету попудного налога,
который может быть призван подлежащим возврату, как перевод. Примечание 7. Исчисление и
взимание названного налога возлагается на управления жел[езно]-дорожными и водными путями
по принадлежности под наблюдением органов финотдела.
Ст. 9. Сбор за ветеринарно-санитарный осмотр скота и сырых животных продуктов на
основаниях постановления Окрисполкома за № 153 от 30-ХII–[19]24 года.
Ст. 10. Сбор с приезжающих в лечебные местности на основаниях, имеющих быть
опубликованными особым постановлением губисполкома.
Ст. 11. Налог с публичных зрелищ и увеселений в размерах и на основаниях постановлений
Окрика за № 133.
Ст. 12. Налог с плакатов, с афиш и реклам в размерах: а) с краткосрочных плакатов и афиш за
каждый квадратный вершок плаката или афиши, с каждой полной или неполной тысячи
экземпляров – 2 коп.; б) с постоянных реклам, в том числе и световых за каждый квадратный
аршин 50 коп. в месяц. Примечание 1. Налогу с плакатов, афиш и реклам подлежат:
а) краткосрочные плакаты и афиши, раздаваемые на улицах или выставляемые и расклеиваемые
на особо отведенных местах, стенах и т. п., на срок не свыше 15 дней; б) постоянные рекламы, в
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том числе и световые, выставляемые или расклеиваемые в вагонах, театрах, гостиницах, на
железных дорогах, в почтовых и всякого рода других общественных местах и учреждениях вне
фасада помещений, занимаемого рекламирующимся предприятием на срок не свыше 15 дней.
Примечание 2. От налога с плакатов, афиш и реклам освобождаются: а) распоряжения и
постановления центральной и местной власти; б) вывешиваемые для общего пользования
повременные издания; в) афиши об устройстве спектаклей, лекций, концертов и т. п., сборы с
которых полностью предназначаются в пользу пострадавших от стихийных бедствий; г) плакаты и
афиши агитационного характера; д) афиши об устройстве бесплатных лекций и собраний.
Ст. 13. Налог с объявлений в размере 2 проц[ента] для госуд[арственных] учреждений и
10 проц[ентов] взимаемой за объявления платы для остальных. Примечание 1. Налогу подлежат
объявления, помещаемые во всякого рода печатных изданиях (газетах, журналах, справочниках,
календарях, книгах и т. п.). Примечание 2. От налога с объявлений освобождаются: а) объявления,
не носящие коммерческого характера, не преследующие целей материальной выгоды;
б) объявления по предложению и спросу труда; в) бесплатные объявления. Примечание 3.
Исчисление и взимание налогов, перечисленных в ст. ст. 12, 13 возлагается на органы финотдела
по принадлежности.
Ст. 14. Сбор со счетов в размерах и основаниях, опубликованных в обязательном
постановлении губисполкома № 10 от 11 января 1924 г.
Ст. 15. Налог с аукционных продаж имуществ в городских поселениях взимается с
производимых в аукционных залах и других помещениях аукционов и с публичных торгов
продаж имущества, как добровольно, так и в силу требования устава или закона в размере
5 проц[ентов] вырученной при продаже суммы. Примечание: Исчисление и взимание налога
возлагается на лиц и организации, в ведении которых находятся или будут находиться
аукционные залы или частные помещения для такой продажи и на лиц и организации,
производящих с публичных торгов продажу имуществ; взысканные суммы надлежит сдавать в
кассы наркомфина не реже одного раза в неделю.
Ст. 16. Налог со сделок совершаемых и регистрируемых на бирже в размере 0,1 проц[ента] с
суммы сделки, проходящей через товарные отделы биржи и 0,05 процента с суммы сделки,
совершаемой на фондовых отделах биржи. Примечание: Исчисление и взимание настоящего
налога возлагается в городах на местные биржи, где таковые имеются, под наблюдением органов
финотдела, причем взысканные суммы подлежат сдаче в кассы наркомфина в счет местных
средств не реже одного раза в неделю.
Ст. 17. Прописочный сбор в размерах: а) с рабочих и служащих – 10 к.; б) с кустарей и лиц
свободных профессии – 20 коп.; в) с прочих лиц – 1 руб. Примечание 1. От уплаты прописочного
сбора освобождаются: а) лица, состоящие на службе в Красной армии и флоте, члены их семейств
и б) в течении одного года со дня демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск
демобилизованные и уволенные в бессрочный отпуск из Красной армии и флота и находящиеся на
их иждивении члены семейств. Примечание 2. В остальном прописочный сбор взимается на
основаниях постановления Окрика за № 133.
Ст. 18. Сбор с заявлений о перемене фамилии и имени (родового прозвища) в размере 5 руб.
Примечание 1. От уплаты сбора, указанного в ст. 18-й освобождаются заявления о перемене
фамилий при заключении брака или совершении развода, а равно заявления родителей или
опекунов о перемене имени детей про совершении октябрин. Примечание 2. От уплаты сбора
указанного в ст. 18 настоящего постановления освобождаются заявления неимущих граждан, по
предъявлении ими соответствующих документов, выдаваемых отделами социального
обеспечения, сельскими советами, райисполкомами, комитетами и комиссиями незаможных
селян, а также профсоюзами по делам своих членов. Примечание 3. Уплата сбора, указанного в
ст. 18 настоящего постановления не освобождает лиц, подающих заявления о перемене фамилии
или имени от оплаты заявлений гербовым сбором и от внесения суммы на покрытие расходов по
публикации, а также заготовительной стоимости выдаваемых удостоверений. Примечание 4.
Местный сбор с заявлений о перемене фамилии и имени уплачивается в кассы НКФ.
Примечание 5. Квитанции о взносе причитающегося местного сбора прилагаются к заявлениям,
подаваемым в органы записи актов гражданского состояния.
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Ст. 19. Повесточный сбор в размерах и на основаниях, опубликованных в обязательном
постановлении Окрика за № 133.
Ст. 20. Сбор за выдачу выписей и справок на метрических и регистрационных книг, всякого
рода удостоверений, справок о зарегистрированных актах гражданского состояния в размерах и на
основании постановления Окрика за № 133.
Ст. 21. Сбор за регистрацию уставов и изменений уставов кооперативных товариществ в
губкооперкоме в размерах и на основаниях, опубликованных в постановлении Окрика за № 133.
Ст. 22. Сбор за регистрацию уставов комиссионных предприятий в губкомвнуторге в размерах
и на основании постановления, опубликованных в постановлении Окрика за № 133.
Ст. 23. Списки плательщиков налогов, предусмотренных ст. 2 и 4 г-л 3 отдел А настоящего
постановления, составляются домоуправлениями в двух экземплярах и представляются
райфининспекторам по принадлежности в недельный со дня опубликования сего срок. При
отсутствии объектов обложения, домоуправления сообщают об этом в тот же срок
фининспекторам. За неисполнение сего, домоуправления привлекаются к ответственности в
административном порядке. Сведения предоставляются по следующей форме:

Извозные

Выездные

Лошади
Велосипеды

Грузовые с
указан. сил

Фамилия, имя, отчество или полное
название учреждения или предприятия

Легковые с
указан. сил

Автомобили

Мотоциклы с
указан. сил

Сведения об объектах обложения местным налогом по дому № ..… ул. ……………….…
Крупный скот

Б. ВО ВНЕГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Ст. 1. Сбор с отпускаемой потребителями из лесных дач древесины в размерах 2 проц[ентов]
для государственных и кооперативных учреждений и предприятий и 5 проц[ентов] для всех
прочих потребителей стоимости ее. Во всем прочем взимание сбора производится на основаниях,
опубликованных в обязательном постановлении Окрика за № 133.
Ст. 2. Налог с грузов, привозимых с жел[езно]дор[ожных] станций и пристаней,
обслуживающие прилегающие к ним города, посады и поселки, а также на станциях, пристанях и
портах, прилегающих к фабр[ично]-зав[одским] и торгово-пром[ышленным] районам или в них
расположенных на основаниях, установленных настоящим постановлением для городских
поселений (глава 3, отд. А, ст. 8).
Ст. 3. Налог с транспортных средств:
а) с извозного промысла в размере 4 р. в полугодие с каждой работающей в промысле лошади
или другого животного; б) с самодвижущихся экипажей и моторных лодок в размере 3 р. в
полугодие с каждой силы самодвижущегося экипажа или моторного судна; в) с каждой силы
грузовоза или мотоцикла в размере 1 руб. в полугодие; г) с велосипедов в размере 1 руб. в
полугодие с каждого велосипеда; д) с лодок или яликов для перевозки людей в размере 1 руб в
сезон с каждой лодки или ялика; е) с паромов, яхт и грузовых лодок в размере 5 руб. в сезон с
каждого парома, яхты и грузовой лодки; ж) с выездных лошадей 20 руб. в полугодие с каждой
лошади. Примечание: Во всем прочем взимание сбора производится на основаниях
установленных для городских поселений (глава 3 отд. А. ст. ст. 2 и 3).
Ст. 4. Разовый сбор в размере в день: с разносной продажи в местностях Херсонского Округа
5 к. С развозной торговли в местностях Херсонского округа 10 к. Примечание: Во всем прочем
взимание сбора производится на основаниях установленных для городских поселений (глава 3,
отд. А. ст. 6).
Ст. 5. Разовый сбор с пригоняющих на рынок для продажи скот, за исключением крестьян,
продающих принадлежащих им скот, в размерах для местностей Херсонского округа 10 коп. с
головы скота.
Ст.6. Сбор со счетов в размерах и на основаниях, опубликованных в обязательном
постановлении губисполкома № 10 от 11 января 1924 г.
РАЗДЕЛ II
Помимо доходов, означенных в предшествующих статьях раздела I-го настоящего
постановления, в местные средства зачисляются:
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а) штрафы, налагаемые местными исполнительными комитетами в административном порядке
за нарушение изданных ими в установленном порядке обязательных постановлений;
б) канцелярский сбор, взимаемый в учреждениях, содержимых на местные средства; в) судебная
пошлина, взимаемая при производстве дел в волостных и окружных земельных (земельносудебных по УССР) комиссиях; г) отчисления в размере 25 % от штрафных сумм, взыскиваемых в
судебном порядке за незаконное приготовление, хранение и сбыт спиртных напитков.
Примечание. В тех случаях, когда раскрытие незаконного приготовления хранения и сбыта
спиртных напитков произошло без участия посторонних лиц, в местные средства отчисляются
50 % от указанных в настоящей статье штрафных сумм. д) Плата за пользование паромными,
лодочными и плотовыми переправами, а также наплавными мостами (плашкоутами) и другими
подвижными сооружениями временного характера, требующими постоянного обслуживания.
Примечание. Указанная в п. “д” настоящей статьи плата не взимается с военных и почтовых
грузов. е) Сбор за действия, совершаемые губернскими и уездными инженерами, взимаемый в
порядке особой инструкции.
РАЗДЕЛ III
Дипломатические представительства и дипломатические представители иностранных
государств при правительстве Союза ССР освобождаются от уплаты местных налогов и сборов.
Консульские представительства иностранных государств в Союзе ССР освобождаются от
уплаты местных налогов и сборов по принципу взаимности. Представление консульским
представительствам предусмотренных настоящей статьей льгот по уплате местных налогов и
сборов может последовать не иначе, как по предварительному сношению с народным
комиссариатом внутренних дел.
РАЗДЕЛ IV
Всякие иные, кроме перечисленных в разделе 1-м настоящего постановления, местные налоги и
сборы не могут быть никем установляемы без соблюдения порядка, указанного в ст. ст. 107 и 108
временного положения о местных финансах.
РАЗДЕЛ V
Ст. 1. За несвоевременную уплату местных налогов и сборов установить пеню в размере ¼ % за
каждый из первых 15 дней просрочки и полпроцента за каждый последующий день просрочки.
Ст. 2. Неуплаченный налог или сбор по прошествии конечного срока уплаты, взыскивается
вместе с пеней в бесспорном порядке с применением принудительных мер взыскания.
РАЗДЕЛ VI
Ст. 1. Подача возражений и жалоб на неправильное обложение местными налогами и сборами
допускается в течении месячного срока со дня постановления органов финотдела. Примечание.
Подача возражений и жалоб не приостанавливает уплаты налогов.
Ст. 2. Рассмотрение возражений и жалоб на постановления финорганов по взиманию местных
налогов и сборов возлагается на окружной финансовый отдел по отделу местных финансов.
Зампредокрисполкома
Митрофанов
Завокрфо
Касперовский
Секретарь Окрисполкома
Сахно
Держархів Херсонської області, ф. Р-905, оп. 1, спр. 60, арк. 78зв.-79зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 227. ПРО СІЛЬГОСППОДАТОК
30 травня 1925 р.
№ 52
На підставі Обов’язкової Постанови Одеського Губвиконокму від 27 травня під Ч 51,
підставленного на ст. ст. 19 і 23 Положення про єдиний сільськогосподарський податок,
затвердженого ЦВК та Радою Народних Комісарів СРСР 7-го травня ц. р., Херсонський
Окрвиконком УХВАЛЯЄ:
Встановити для районів, сільрад й поселишніх пунктів Херсонської округи нищеслідуючі
норми перерахування худоби в орну (пашню), землезабезпеченість на їдця й розряди по
оподаткуванню сільгоспподатком.
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Снігірьовський
Херсонський
Чаплинський
Горностаївський

0,9

Останні сільради і коні
поселені пункти
воли
району
Голо-Пристанський: коні
Рибальча сільрада воли
Г[оло]-Пристанська,
коні
Кардашинська і
С[таро]-Збур’ївська
воли
сільради
Останні сільради
коні
району
воли
Олешківський:
коні
С[таро]-Маячковська
і Брилевська сільрадиволи
с. Клин, В[елико]Копанської сільради,
Урочище Поди
коні
Костогризівської
сільради,
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0,4

0,5

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,9

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

0,6

0,7

0,8

0,9

0,6
0,4

0,7
0,5

0,8
0,6

1,0
0,7

0,6

0,7

0,8

0,9

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
0,6
0,8

0,9
0,7
0,9

1,0
0,8
1,0

1,2
0,9
1,2

0,6

0,7

0,8

0,9

0,8

0,9

1,0

1,2

Оклад подат[ку]
на дес[ятину]

0,8

По ІІІ ставці

0,7

Оклад подат[ку]
на дес[ятину]

0,6

В[елико]Олександрівський
Каховський:
с. Основа, Ключевая, коні
Нечаєвськ,
х.х. Британської
воли
сільради
п. Луговий, Н[ові]Судаки, х. Веселий, коні
М[ало]-Каховської і
Основ[ські] х.х.
воли
Британської сільради

По ІІ ставці.

1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9

Оклад подат[ку]
на дес[ятину]

1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8

Оподатковуємі землі на 1 їдця
з окладом податку на 1 дес[ятину] землі,
оподатков[уємої] по кожній ставці

По І ставці

0,9
0,7
0.9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7
0,9
0,7

Таблиця ставок (шкала)

0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6

4 г[олови] і
більш
Корів та
бик[ів]

коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли
коні
воли

0,6

ІІІ

0,6

ІІІ

0,6

І

0,6

ІІІ

0,6

ІІІ

0,6

ІІ

0,6

ІІІ

0,6

ІІІ

0,6

І

таб.
0,75 д 30 к 1,25 д 1-10
№ 87

більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.
більш
2 д.

0,5

ІХ

таб.
0,25 д 1-20 0,75 д 3-65
№ 80

більш
9-80
1 д.

0,5

VІІ

таб.
0,75 д 95 к 1,25 д 3-05
№ 80

більш
8-10
2 д.

0,6

І

таб.
0,75 д 30 к 1,25 д 1-10
№ 87

більш
2-75
2 д.

0,5

І

таб.
0,50 д 55 к 0,75 д 1-65
№ 83

більш
4-60
1,25 д.

0,5

І

таб.
0,25 д 55 к 0,75 д 1-70
№ 79

більш
4-20
1 д.

0,6

І

таб.
0,75 д 25 к 1,25 д 70 к.
№ 36

більш
1-85
2 д.

0,6

І

таб.
0,75 д 30 к 1,25 д 1-10
№ 87

більш
2-75
2 д.

0,6

ІІ

таб.
0,75 д 35 к 1,25 д 1-15
№ 87

більш
3-05
2 д.

0,75 д 30 к 1,25 д 90 к
Шкала (таблиця) № 36. Додаток Ч. 6 до
Положення про сільгоспподаток

Скадовський

3 г[олови]

Качкарівський

2 г[олови]

Бериславський

1 г[олова]

Березнеговатський

При загальної кількості
роб[очої] худоби
Види худоби

Райони, поселищні
пункти та сільради

Розряди оподаткув[ання]

Норма перерахування худоби
в орну пашню

0,75 д 30 к 1,25 д 90 к
0,75 д 25 к 1,25 д 70 к
0,75 д 30 к 1,25 д 90 к
0,75 д 30 к 1,25 д 90 к
0,75 д 30 к 1,25 д 80 к
0,75 д 30 к 1,25 д 90 к
0,75 д 30 к 1,25 д 90 к

2-25
2-25
1-85
2-25
2-25
2-05
2-25
2-25
2-75

Казачі Лагері і
Н[ові]-Лагері
Казаче-Лагерськ[ої] воли
сільради
В[елико]-Копанська коні
сільрада (без с. Клин)
Раденська сільрада воли
Олешківська, Казачеконі
Лагерська (без
Лагерей і Н[ових]Лагерей), Подстеп- воли
ненська сільрада
Костогризівська
коні
сільрада без
воли
Урочища Поди

0,6

0,7

0,8

0,9

0,6

0,7

0,8

1,0

0,4

0,5

0,6

0,7

0.6

0,7

0,8

0,9

0,4

0,5

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

*

0,4

0,5

0,6

0,7

0,5

ІІІ

таб.
більш
0,50 д 65 к 0,75 д 2 кар
5-65
№ 83
1,25 д.

0,5

VІІ

таб.
0,25 д 95 к 0,75 д 3-15
№ 79

*

І

таб.
0,50 д 45 к 1,0 д 2-05
№ 81

більш
7-75
1 д.

*

4-05

Примітка: Для корів та биків установляється 1 норма, незалежно від кількості худоби в господарстві.
2. Норма перерахування в орну (пашню) задля лукових (лугових) сінокосів для всіх районів
округи встановлюється в 0,5 дес[ятини]. Залежи та перелоги, котрі косяться, прирівнюються –
десятина сінокоса до десятини орні (пашні).
3. Межеві терміни платні податку задля окремих районів округи (згідно ст. 39 Положення)
встановлюються слідучі: для Каховського, Олешківського, Голо-Пристанського і В[елико]Олександрівського – 15 жовтня – 50 %, 15 січня – 30 %, 15 березня – 20 %, для всіх останніх
районів – 1 листопада 50 %, 1 лютого – 30 %, 1 квітня – 20 %.
4. Податок приймається в скарбницях НКФ і в скарбницях Райвиконкомів. Примітка:
Скарбниці Райвиків приймають податок тільки від господарств свого району, в скарбниці НКФ
допускається здача податку, незалежно від місця, де мешкає платник.
5. Сільгоспподаток платиться грішми та облігаціями внутрішньої селянської позики без
обмежування суми виплати.
6. Платникам надається право проводити виплату с[ільсько]г[осподарського] податку через
поштово-телеграфну контору в скарбниці відповідних Райвиків.
7. На неоплачену до призначеного терміну частину податку нараховується пеня в
установленому розмірі, котра стягається одночасно з виплатою податків.
8. Відповідальність за своєчасний і вірний учот об’єктів оподаткування їдців, рахування податку,
вручення окладних листів й стягнення податку покладається на Райвиконкоми та Сільради.
9. На підставі ст. 44 Положення про єд[иний] с[ільсько]г[осподарський] податок в метах
досягнення єдинства й згоджування податкової роботи при Райвиконкомах утворені Районові
Податкові Комісії в складі: Голови – Голови Предрайвику та членів: Райфінінспектора,
ЗавРайзу, Райстатистика і Голови РайКВД.
10. На підставі ст. 3 Положення про єд[иний] с[ільсько]г[осподарський] податок
(господарства, котрі знаходяться в межах міської смуги (черты), як в містах, так й в поселищах
міського типу, для котрих виключним джерелом (источником) прибутка з’являється сільське
господарство, оподатковуються сільськогосподарським податком.
Голова Окрвику Качинський
Зав. Окрфо Касперовський
Секретар
Сахно
Держархів Херсонської області: ф. Р-327, оп. 1, спр. 35, арк. 174. Оригінал, типограф. друк.
№ 228. ПРО ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 1
№ 54
15 червня 1925 р.
В целях планомерного восстановления и развития сельского строительства, согласно санитарным
и противопожарным правилам, Херсонский Окрисполком, на основании постановления Совнаркома
от 14-го ноября 1924 г. о временных строительных правилах ПОСТАНОВИЛ:
*

Втрата у документі.
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1. Разрешить распланирование как новых поселков, так равно и новых кварталов при
расширении старых сел только по проектным планам, составленным Окружным Земельным
Управлением, утвержденным Окрисполкомом на основании заключения Окружного Инженера и
Окружного Санитарно-технического Совета. Примечание: До учреждения должности Окружного
Инженера обязанности его по сельским местностям исполняются Техником Окрземуправления.
2. Допустить устройство колодцев в селениях на местах общего пользования только с
разрешения Окрземсовещания. Примечание: Место вокруг колодца общего пользования должно
быть приподнято и вымощено камнем так, чтобы вода стекала от колодца; стенки колодца
должны быть выведены не менее как на один аршин выше мостовой.
3. Допустить устройство буровых (трубчастых) колодцев только по получении
предварительного на то разрешения от Окрземуправления. Все лица и учреждения,
устраивающие буровые колодцы обязаны представить в Окрземуправление счета о
произведенном бурении (вместе с описанием разреза скважины по форме, полученной Окрзу и
образцами пройденных пород).
4. Каменоломни и глинища не ближе 25 саж[ень] от края села вдали от дорог, кладбища и
могильника с разрешения Райисполкома.
5. Разрешить постройку зданий и сооружений, возводимых Государственными и
общественными учреждениями, зданий общественного пользования в том случае, когда
стоимость тех и других не свыше 20000 руб., зданий частновладельческих промышленных
предприятий, не входящих под действие декретов СНК от 20/ХII–[19]23 г. т. е. кузни, слесарни,
чембарни и т. п. предприятия без применения наемного труда в селах Херсонского округа
только по проектам, утвержденным Окрисполкомом на получении заключения Окружного
инженера и Окрсантехсовета.
6. На площадях общественного пользования в селениях Херсонского округа допустить
возведение постоянных сооружений – с разрешения Окрисполкома и временных сооружений – с
разрешения Райисполкома, выдаваемых на представляемом просителем плане площади с
обозначением места возводимого сооружения, его размеров, разрешив между новыми
существующими зданиями, а также с описанием материала из коего будут построены стены и
крыша здания.
7. Допустить постройку как жилых, так и нежилых строений на усадьбах, отведенных в
натуре в землеустроительном порядке (обязательные постановления), а равно и на старых
усадьбах в селах Херсонского округа только с разрешения Райисполкома на представленном
плане усадьбы с нанесением на нем всех сооружений, как существующих, так и
предполагаемых, с описанием материала стен и крыши и с соблюдением нижеследующих
строительных правил: а) все строения на усадьбе должны отстоять как от улицы, так и от правой
и левой межи не менее как на две сажени. б) расстояние между огнестойкими строениями
должны быть не менее 2-х саж[ень], а между огнестойкими и не огнестойкими – 4 сажени, между
не огнестойкими – 6 саж[ень]. Примечание: Огнестойкими строениями считаются те, в которых
стены саманные, лимпачевые и камышовые – обмазанные, крыши – жестяные, черепичные,
земляные и глиносоломенные, в остальных же случаях считаются не огнестойкими.
8. Дымовые трубы устраивать из огнестойкого материала, причем они должны быть выше
кровли не менее как на 8 вершков. Соломенные и камышовые кровли должны быть промазаны
глиной вокруг дымовой трубы на ширину одного аршина.
9. Глинобитные жилые помещения разрешить возводить не более чем в один этаж и при этом
обязательно на фундаментах, хотя бы из лимпача (колыба).
10. Высота жилых помещений от пола и до потолка должна быть не менее 3 ¼ арш[ина]. Пол в
жилых строениях должен быть не ниже 4-х вершков над поверхностью земли. Каменные стены
жилых строений должны быть не тоньше одного аршина, лимпачевые не тоньше 12 верш[ков] и
камышовые обмазанные не тоньше 6 вершков. Окна размером не менее как один аршин на
1 1/2 арш[ина].
11. Обязать владельцев усадеб засадить высокорастущими деревьями стороны улицы по
фасаду, а также с правой и левой межи на ширину не менее 2-х саженей.
12. Воспретить устройство ограды из соломы и курая.
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13. Воспретить на улицах и площадях рыть ямы и канавы. Примечание: Имеющиеся в
настоящее время в селах на улицах ямы должны быть засыпаны в месячный срок со дня издания
настоящего постановления.
14. Воспретить выбрасывать на улицу золу и мусор, для которых должно отводиться в каждой
усадьбе определенное место и при накоплении отвозиться на свалки в отведенное обществом
место за селом не ближе как на 25 саж[еней] от края села.
15. Ответственность за нарушение настоящего обязательного постановления возлагается на
пользователей усадеб и зданий, а надзор за выполнением возлагается на Сельсоветы и
Райисполкомы.
16. Нарушение сего обязательного постановления карается по ст. 217 Уголовного Кодекса с
приостановлением дальнейшего производства работ.
За Пред. Окрисполкома
Дечев
Зав. Окрзу
Сакович
Секретарь
Пономаренко
Держархів Херсонської області, ф. Р-358, оп. 1, спр. 68, арк. 221-222. Копія, машинопис.
№ 229. ПРО НАКЛАДАННЯ АДМІНСТЯГНЕНЬ
ЗА НЕСВОЄЧАСНИЙ ВНЕСОК ШТРАФІВ, НАКЛАДЕНИХ ЗА КОНТРАБАНДУ
№ 55
13 червня 1925 р.
На основании ст. 75 Таможенного Устава Союза ССР от 01 декабря 1924 года (Собр[ание]
Закон[ов] и распор[яжений] правительства СССР за 1925 г. № 5), Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
Лиц, на коих таможенными учреждениями, находящимися в Херсонском Округе, наложен
штраф за контрабанду (ст. 62 Таможенного Устава), не уплативших такового в течении
установленного срока, подвергать в административном порядке штрафу 300 руб., лишению
свободы до 3-х месяцев или принудительным работам на тот же срок.
Зам. Предокрисполкома
Дечев
Секретарь Окрисполкома
Пономаренко
Управляющий Херсонской таможней
(Брешко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 124. Копія, машинопис, рукопис.
№ 230. ПРО ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ГРОШЕЙ ЗА ВОДУ ТА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ
У БЕЗСУПЕРЕЧНОМУ ПОРЯДКУ
13 червня 1925 р.
№ 56
В целях борьбы с несвоевременной оплатой услуг предприятий коммунального хозяйства,
Херсонский Окрисполком на основании Декретов от 21/ХІ–[19]22 г. и 5/І–[19]25 г. “О мерах
борьбы против несвоевременной оплаты за услуги коммунальных предприятий”,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Предоставить Отделу Местного Хозяйства г. Херсона и Округа право взыскивать суммы за
воду и электрическую энергию, отпускаемые Водопроводом и Электрической станцией и
неуплаченные в срок вместе с пеней за несвоевременную уплату их, в бесспорном порядке.
Примечание: Пеня за просрочку взимается 1/10 % в день с учреждений, состоящих на местном
или государственном бюджете, с профорганизаций и культпросветительных учреждений
некоммерческого характера; по 1/4 % в день с государственных и кооперативных предприятий и
учреждений коммерческого характера и смешанных акционерных обществ; по ½ % в день с
частных лиц. Общая сумма пени во всех случаях не должна превышать 50 % размера недоимки.
2. Взыскание в бесспорном порядке производить не раньше двух недель после срока,
установленного для оплаты этих услуг. Примечание: С учреждений, состоящих на
мест. бюджете взыскание проводится путем возбуждения перед Исполкомом ходатайства о
передаче Местхозу части соответствующего бюджета, а с учреждений, состоящих на
госбюджете – путем возбуждения ходатайства перед органами, в ведении которых состоит
учреждение.
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3. Предоставить Отделу Местного Хозяйства право помимо взыскания в бесспорном порядке
неуплаченных сумм прекращать отпуск воды и электрической энергии недоимщикам по оплате
этих услуг за исключением больниц, детдомов, мест заключения, милиции и казарм Военведа.
4. Прекращение отпуска воды и электрической энергии производить не ранее двух недель со
дня предъявления счета или объявления в газете о внесении платы или иного способа
предупреждения.
Зам. Предокрисполкома
Дечев
Зав. Окрместхозом
[підпис]
Секретарь Окрика
Пономаренко
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 126. Копія, машинопис, рукопис.
№ 231. ПРО ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ І КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
КОТРІ ПРОВОДЯТЬ ЗАГОТІВЛЮ СИРОВИНИ, ПОДАВАТИ ВІДОМОСТІ ВНУТОРГУ
№ 57
13 червня 1925 р.
На основании ст. 2-й п. п. “и” и “о” постановления ВУЦИКа от 3-го сентября 1924 г. (С[обрание]
У[законений] 1924 г. № 31-32 ст. 288) Херсонский Окружной Исполнительный Комитет
ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать все государственные предприятия и кооперативные организации, производящие
заготовку сырья на территории Херсонского Округа, сообщать Окрвнуторгу, в сроки ниже
указанные, о производимых ими операциях, по следующей форме:
а) наименование предприятия или организации; б) местонахождение Правления предприятия и
местного отделения конторы или агентства, производящего заготовительные операции; в) когда
и где предприятие внесено в торговый реестр; г) род заготовляемого сырья; д) цель заготовки
(для нужд предприятия, для экспорта, для перепродажи на внутреннем рынке); е) сметные
предположения заготовительных операций и процент их выполнения.
2) Сведения по указанной форме должны быть сообщены не позже 20-го сего июня и в
дальнейшем – периодически представляться каждые три месяца.
3) Лица, виновные в непредставлении означенных сведений в указанные сроки, подлежат
ответственности по ст. 225 Уголовного Кодекса.
Зампредокрисполкома
(Дечев)
Уполгубвнуторга
(Бараник)
Секретарь
(Пономаренко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 127. Копія, машинопис, рукопис.
№ 232. ПРО ОБОВ’ЯЗОК СІЛЬВИКОНАВЦІВ
ЗДІЙСНЮВАТИ ОХОРОНУ КАС РАЙВИКОНКОМІВ
№ 58
13 червня 1925 р.
На основании инструкции НКВД о сельских исполнителях и циркулярного распоряжения
НКВД № 1286 об охране касс райисполкомов, производящих прием с[ельско]х[озяйственных]
налогов, Херсонский Окрик ПОСТАНОВИЛ:
1) Возложить на институт сельских исполнителей охрану касс райисполкомов, производящих
прием селхозналога в период этого приема.
2) Порядок очередей дежурных сельских исполнителей по охране касс райисполкомов,
должен вестись в местных раймилициях.
3) Порядок несения службы сельисполнителями и наблюдением за справным содержанием и
чисткой оружия возложить персонально на начальников раймилиции.
4) Виновных в неисполнении настоящего Обяз[ательного] постановления привлекать к
ответственности по 19 ст. У[головного] К[одекса].
Подписали:
Предрайисполкома
Качинский
Замначадминотдела Еременко
Секретарь Окрика
Пономаренко
Держархів Херсонської області, ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 361. Рукопис, копія.
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№ 233. ПРО ЦІЛЬОВИЙ КВАРТИРНИЙ ПОДАТОК 1
№ 63
30 червня 1925 р.
В отмену ранее изданных постановлений Окрика о целевом квартирном налоге на основании
постановления ВЦИКа и СНК Союза ССР от 3/IV–1925 года о целевом квартирном налоге на
нужды строительства рабочих жилищ и правил к нему, утвержденных НКФ 18/V–с. г. и
обязательного постановления Одесского Губисполкома за № 58, Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1) Целевому квартирному налогу подлежат все лица, занимающую жилую площадь в
гор. Херсоне, Бериславе, Каховке и Скадовске, если эти лица состоят плательщиками
государственного подоходного налога по категории “В” ст. 3 и 7 положения о государственном
подоходном налоге от 29/Х–1924 г. Примечание: Кустари и ремесленники, а также уличные
торговцы, которые в отношении подоходного налога отнесены с 1-го апреля 1925 г. к категории
“Б”, не подлежат обложению целевым квартирным налогом, начиная с 1/Х–1924 г.
Взысканные суммы возврату не подлежат.
2) Взимание квартирного налога с упомянутых в предыдущей 1-й статье лиц производится за
указанным в ст. 8 изъятием за все время нахождения их в числе плательщиков государственного
подоходного налога по категории “В”, начиная с того полугодия, с которого они впервые
привлекаются к обложению этим налогом, но не ранее как 1-го (октябрь–март) полугодия 1924–
[19]25 б. г.
3) Основанием обложения квартирным налогом служит размер жилой площади, занимаемой
указанными в ст. 1 лицами, а равно состоящими на их иждивении и совместно с ними
проживающими членами их семейств.
4) Подлежащие квартирному налогу лица разделяются в отношении размера обложения на
17 разрядов, в соответствии с распределением их на разряды по платежу государственного
подоходного налога и для каждого из указанных разрядов сообразно размеру полугодового
дохода, устанавливаются следующие ставки квартирного налога за 1 кв[адратный] саж[ень] в
месяц.
Расписание месячных ставок целевого квартирного налога
на нужды строительства рабочих жилищ по г. Херсону, Бериславу, Каховке и Скадовску
Разряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сумма
полугодов. дохода
До 500 р. включительно
Свыше 500 р. до 600 р.
-//600 р. до 800 р.
-//800 р. до 1000 р.
-//1000 р. до 1200 р.
-//1200 р. до 1600 р.
-//1600 р. до 2000 р.
-//2000 р. до 2500 р.
-//2500 р. до 3000 р.
-//3000 р. до 3500 р.
-//3500 р. до 4000 р.
-//4000 р. до 4500 р.
-//4500 р. до 5000 р.
-//5000 р. до 6000 р.
-//6000 р. до 7000 р.
-//7000 р. до 8000 р.
-//8000 р.

Размер месячного оклада за
1 кв[адратный] сажень в
гор. Херсоне
– р. 12 к.
– р. 18 к.
– р. 27 к.
– р. 42 к.
– р. 57 к.
– р. 72 к.
1 р. 02 к.
1 р. 35 к.
1 р. 75 к.
2 р. 15 к.
2 р. 52 к.
2 р. 91 к.
3 р. 30 к.
3 р. 66 к.
4 р. 44 к.
5 р. 22 к
6 р. – к.

Размер месячного оклада за
1 кв[адратный] сажень в Бериславе,
Каховке и Скадовске
– р. 8 к.
– р. 12 к.
– р. 18 к.
– р. 28 к.
– р. 38 к.
– р. 48 к.
– р. 68 к.
– р. 90 к.
1 р. 16 к.
1 р. 42 к.
1 р. 68 к.
1 р. 94 к.
2 р. 20 к.
2 р. 44 к.
2 р. 96 к.
3 р. 48 к.
4 р. – к.

Примечание: Лица, привлеченные к одному только основному обложению подоходным налогом
по категории В, не облагаемые по совокупности доходов, причисляются по платежу квартирного
налога к первому разряду.
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5) Исчисление окладов квартирного налога производится по полугодиям с 1-го октября по
31-е марта и с 1 апреля по 30 сентября одновременно с определением окладного подоходного
налога по совокупности доходов по размеру жилой площади, которую занимал плательщик
совместно с проживающими с ним членами его семьи (ст. 4) для 1-го полугодия (октябрь–март)
к 20-му сентября и для 2-го (апрель–сентябрь) полугодия к 20-му марта.
6) Для составления списка плательщиков и распределения их на разряды фининспектор
пользуется данными по обложению государственным подоходным налогом.
7) Уплата квартирного налога производится помесячно в течении 6-ти месяцев, начиная с
месяца следующего за определением окладов квартирного налога. Исчисленные за 2 полугодие
1924–[19]25 б. г. оклады целевого квартирного налога вносятся при особых платежных
объявлениях в кассу НКФ помесячно, к 20-му числу каждого месяца равными частями в течении
6-ти месяцев начиная с августа месяца.
8) Если плательщик переменил занятое им жилое помещение на меньшее или совсем оставил
жительство в городе, то по заявлению плательщика со следующего за этим месяца оклад налога
перечисляется фининспектором соответственно размеру вновь занятого помещения либо
плательщик совсем освобождается от платежа налога.
9) На решение фининспектора об определении оклада квартирного налога, могут быть
приносимы жалобы в окружную или соответствующую ей налоговую комиссию в
2-х недельный срок со дня объявления фининспектора об окончании установления окладов.
Подача жалобы не приостанавливает уплаты налога.
II РАЗДЕЛ
ВЗИМАНИЕ КВАРТИРНОГО НАЛОГА ЗА 1-е (октябрь–март) ПОЛУГОДИЕ 1924–[19]25 б. г.
10) Взимание квартирного налога за 1-е (октябрь–март) полугодие 1924–[19]25 б. г.
производится в порядке постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 3/IV [19]25 г. и правил,
утвержденных 18/V–с. г. на основании данных по обложению государственным подоходным
налогом за 1-е полугодие всех тех лиц, которые обложены за то же полугодие подоходным
налогом по совокупности доходов.
11) В уплату окладов квартирного налога, исчисленных на основании предыдущей 10 ст.,
должны быть зачтены взысканные с плательщиков на основании ранее действовавшего закона
оклады квартирного налога с 1-го октября 1924 г., а равно поступившая после этого срока пеня
за несвоевременный взнос означенных окладов, а излишне уплаченные суммы за покрытием
этих окладов должны быть обращены в счет будущих платежей по квартирному налогу и
возврату плательщикам не полежит.
12) Исчисленные и подлежащие уплате за 1-е полугодие 1924–[19]25 б. г. оклады квартирного
налога вносятся единовременно при особом платежном объявлении в кассу НКФ не позже
15-го июля.
13) Взысканию не подлежат и должны быть сложены со счетов образовавшиеся на основании
ранее действовавшего закона недоимки целевого квартирного налога вместе с пенею, за период
времени с 1 октября 1924 г. в виду нового исчисления сего налога, в порядке постановления
ЦИК и СНК Союзу ССР от 3-го апреля 1924 г.
14) Недоимки же квартирного налога образовавшиеся на основании ранее действовавшего
закона за время с 1-го мая по 30-е сентября 1924 года подлежат взысканию вместе с пеней в
общеустановленном порядке.
Предокрисполкома
Качинский
Замзавокрфинотделом
Васильев
Секретарь
Пономаренко
Держархів Херсонської області, ф. Р-226, оп. 1, спр. 27, арк. 76. Оригінал, типограф. друк.
№ 234. ПРО ЗМІНИ ДО ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 53 ВІД 30 ЧЕРВНЯ 1925 РОКУ
№ 66
10 серпня 1925 р.
На основании циркуляра НКВТ УССР от 25-го июня 1925 года за № 21138, во изменение
п. “б” ст. 2 обязательного постановления за № 53 Херсонский Окружной Исполнительный
Комитет ПОСТАНОВИЛ:
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1) В п. “б” ст. 2 вместо слов “из подвала” читать “из подвижных”, а потому лица,
производящие торговлю из подвалов и обязанные к регистрации, должны в 5-ти дневный срок
зарегистрироваться в Окрвуторге на общих основаниях.
2) Лица, виновные в не представлении сведений, подлежащих внесению в торговый реестр,
подлежат уголовной ответственности по ст. 225 Уголовного Кодекса, а лица, виновные в
представлении заведомо ложных сведений при регистрации – по ст. 226-2 Уголовного Кодекса.
Зампредокрисполкома
(Митрофанов)
Заввнуторгом
(Бараник)
Врид. Секретаря окрика
(Гольцман)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 785, арк. 76. Копія, машинопис.
№ 235. ПРО ПРОДАЖ СКЛА ДЛЯ ПЕНСНЕ ТА ОКУЛЯРІВ ЗА РЕЦЕПТАМИ ЛІКАРІВ
08 серпня 1925 р.
№ 70
Неправильная или несогласованная с рецептом врача установка стекол в очках или пенсне
грозит зрению лиц, употребляющих такие стекла, а потому на основании циркуляра НКЗ за
№ 22880, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Разрешить производить подбор и отпуск оптических стекол для очков и пенсне только
лицам, имеющим на то удостоверения местного отдела Здравоохранения и только по рецептам
врачей. Примечание: Удостоверение выдается особой комиссией по проверке знаний,
необходимых для выполнения рецептов врача, определения силы преломления стекла,
направления оси стекла, умение пользоваться сферометром и т. п.
2) Контроль за правильностью подбора очков, пенсне возложить на местные органы
здравоохранения.
3) Обязать оптика хранить копию рецепта врача в течении года.
4) Лиц, виновных в нарушении настоящего постановления подвергать ответственности в
судебном порядке по ст. 141 Уголовного Кодекса.
Зам. Председателя Окрисполкома
Митрофанов
Врид. Секретаря
Гольцман
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 146. Копія, машинопис.
№ 236. ПРО ЗАБОРОНУ НІЧНОЇ ВИПІЧКИ ХЛІБА
№ 73
05 листопада 1925 р.
На основании ст. 144 Кодекса Законов о Труде и постановления НКТ от 10/ІІІ–[19]24 года
№ 108, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1) Воспретить ночную выпечку хлеба во всех пекарнях, независимо от того, применяется ли в
них наемный труд или нет. Примечание: Ночным временем считается время от 10 час. вечера до
6-ти часов утра.
2) Лиц, выпекающих хлеб без применения наемного труда за нарушение настоящего
обязательного постановления, подвергать в административном порядке штрафу до 300 руб. или
аресту до 3-х месяцев.
3) Заведующих пекарнями, где применяется наемный труд, за нарушение настоящего
обязательного постановления привлекать к ответственности в судебном порядке по 132 ст.
Уголовного Кодекса.
Зампредокрисполкома
Власов
Секретарь
Преснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 155. Копія, машинопис, рукопис.
№ 237. ПРО ОБОВ’ЯЗОК ВЛАСНИКІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І КОНЕЙ
ДАВАТИ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
№ 76
16 вересня 1925 р.
Завдяки тому, що згідно Правил про Державне страхування Держстрах не відповідає за збитки
по незареєстрованому майну, Херсонський Окружний Виконавчий Комітет, на підставі
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розпорядження Головного Правління Держстраху від 18/VI ц/р Ч. 118/10 й Постанови Правління
Укрдержстраху від 8/VIІ ц/р УХВАЛИВ:
1.Обов’язати всіх власників крупної рогатої худоби та коней в м. Херсоні в тижневий термін
зо дня оголошення сучасної обов’язкової постанови представити в контору Держстраху
(Грецька вул.) звіди про кількість мающихся в них голів крупної рогатої худоби та коней і
вказати місце находження худоби з зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові власника й його
адресу.
2. Обов’язати всіх власників крупної рогатої худоби та коней, так в інших містах, так і по
селах Херсонської округи при приході до них реєстраторів Держстраху дати останнім самі вірні
звіди про кількість мающейся в них худоби, а також і площу засівів і про всі зміни, що можуть
бути після реєстрації на протязі року в кількості худоби й площі засіву в їхньому господарстві.
Примітка: При купівлі-продажу, зміну, або загину худоби необхідно негайно повідомляти
представників Держстраху, а при відсутності їх заявляти до сільради та одержувати при заяві
посвідчення про прибуток та вибуток худоби.
Особи, що повинні в невиконанні цієї постанови будуть притягнені до відповідальності по
80 арт. Карного Кодексу.
Зампредокрвику
(Власів)
Секретар
(Пріснів)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 160. Копія, машинопис.
№ 238. ПРО ОБОВ’ЯЗОК ЛІКАРІВ, ДОМОВЛАСНИКІВ ТА ІНШ.
ПОВІДОМЛЯТИ ЗДОРОВВІДДІЛ ПРО ЗАРАЗНІ ПОШЕСТІ
№ 79
02 жовтня 1925 р.
З зв’язку з тим, що появились захворювання скарлатиной та іншими пошесними хворобами й
з метою боротьби з ними, ОКРВИК УХВАЛИВ:
1) Обов’язати всіх лікарів, правління жилкопів, профтрійки, а де їх не мається, орендаторів і
домовласників, повідомляти Окрздороввідділ про інфекційні хвороби, які маються в їх
будинках, а саме: про скарлатину, дифтерит, тиф, кір, віспу, сибірку та гостро-шлункові
захворювання; звістки в форматі листівки кидати в скриньку, яка мається при окрвиконкомі чи
посилати ці листівки по пошті.
2) Обов’язати установи та осіб, згаданих в п. 1, видавати звірки учням для представлення в
школи про те, що в будинкові чи квартирі немає гостро-пошесних хворих.
3) Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на Окружну Інспекцію
Охорони Здоров’я та санітарних лікарів.
4) Винуваті в невиконанні цієї постанови підлягають відповідальності по ст. ст. 118 і 217/а.
Заст. Голови Окрвику
Власів
Секретар ОВ
Пріснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 164. Копія, машинопис.
№ 239. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПО ОКЛАДНОМУ СТРАХУВАННЮ
В МІСТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОКРУГИ НА 1925–1926 РІК 1
№ 81
30 вересня 1925 р.
1) Обов’язкове окладне страхування в біжучому 1925–[19]26 бюджетному році і містах
переводиться на нижче зазначених закладах, встановлених згідно з декретом Ради Народних
Комісарів УРСР 25-го листопада 1921 р. і з постановою Ради Праці й Оборони СРСР
2-го вересня 1925 р. Примітка: Так у цьому пунктові, як і в слідуючих під словом “міста”
розуміються нижчепойменовані поселення, а саме: г. Херсон, Берислав, Каховка й Скадовськ.
У всіх інших поселеннях обов’язкове окладне страхування провадиться як у селах.
1. ГАЛУЗІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОКЛАДНОГО СТРАХУВАННЯ
2) В містах вводяться слідуючи галузі обов’язкового окладного страхування:
а) страхування будівель від огню; б) страхування сільськогосподарських рослин від градобою;
в) страхування великої рогатої худоби від загибелі; г) страхування коней від загибелі.
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2. ТЕРМІНИ СТРАХУВАННЯ
3) Страхування будівель, великої рогатої худоби, коней та сільськогосподарських рослин
вводиться з 1-го вересня 1925 р. по 30-е вересня 1926 р., причому відповідальність Держстраху по
страхуванню сільськогосподарських рослин починається зо дня їх засіву або посадження, а
припиняється: а) для коноплі й льону – через 6 день по відділенню їх від ґрунту; б) для тютюну –
після того, як всі листя зібрано з плантації; в) для хмелю, коли вражай його знято; г) для корне- й
клубнеплодів – після 3-х день, як їх викопано; д) для інших польових сільськогосподарських
рослин – через 10 днів після того, як їх одділено від ґрунту;
3. МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОКЛАДНОМУ СТРАХУВАННЮ
А. ПО СТРАХУВАННЮ БУДІВЕЛЬ
4) Страхуванню підлягають всі будинки приватного володіння, що належать так окремим
особам, як і колективам їх, за винятком:
а) будинків старих або розруйнованих, що не можуть бути здатними до будь-якого
господарчого призначення, а також тих будинків для життя, що пустують і ніким не
охороняються; б) будинків, що підлягають знесенню з розпорядження влади; в) будинків, що
належать кооперативам як власникам, коли їх застраховано в кооперативному страхуванні не
пізніше 1-го жовтня б/р і нижче окладних страхових сум, зазначених в п. 8 цієї постанови;
г) будинків, що належать підданим чужих держав.
Б. ПО СТРАХУВАННЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І КОНЕЙ
5) Страхування поширюється на всю приватну велику рогату худобу віком від одного року до
кінця життя і на всіх коней віком від трьох років до кінця життя. Примітка: Рогата худоба і коні,
що належать кооперативним організаціям, також підлягають окладному страхуванню, якщо їх
не застраховано в кооперативному страхуванні не пізніш 1-го жовтня б/р і на нижче
встановлених окладних норм.
В. ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
6) Страхуванню підлягають всі польові господарчі рослини виключно до тютюнових плантацій,
хмелю, цукрового буряку, льону і інших культур спеціального призначення, що входять в
польовий сівооборот і знаходяться в межах міської смуги. На городи, коноплянники і інші посіви,
що знаходяться на садибній землі, яка прилягає до оселі, окладне страхування не поширюється.
7) Зазначені в п. 6 сільськогосподарські рослини не підлягають окладному страхуванню, кому
б вони не належали, за винятком посівів, що належать радянським господарствам або
господарствам кооперативних організацій, якщо посіви останніх застраховано в Коопстрасі.
Примітка: Сільськогосподарські рослини, що на орендованих державних землях і належать
приватним особам або приватним організаціям, також включаються в окладне страхування.
4. СТРАХОВІ СУМИ (НОРМИ) І СТРАХОВІ ОПЛАТИ (ОКЛАД)
А. ПО СТРАХУВАННЮ БУДІВЕЛЬ ВІД ОГНЮ
8) Страхові суми (норми) в містах встановлюються в розмірі 50 % оцінки будинку з тим, що ці
норми не перевищували 2500 крб. по житлових і 500 крб. по не житлових будинках і не були
нижче 200 крб. для житлових і 60 крб. для не житлових будинків. Якщо оцінка відповідних
будинків буде нижча зазначених вище мінімальних норм, то такі будинки страхуються в повну
їх оціночну вартість.
9) Внутрішнє влаштування промислових закладів окладному страхуванню не підлягає.
10) У тих випадках, коли вартість будинку буде вища окладних страхових сум, зазначених в п. п. 8 і
9, такі будинки можуть бути достраховані до ¾ своєї вартості в порядкові добровільного страхування.
11) Страхові оплати встановлюються по слідуючій таблиці.
Будинки:
Муровані покриті трив.
Муровані покр. нетрив і солом.
Мішані покриті трив.
Мішані покр. нетрив і солом.
Дерев’яні покр. трив.
Деревяні покр. нетрив. і солом.

І
10
20
20
25
25
30

Класи міст
ІІ
коп. зі 100 карб. страхових сум:
15
25
25
30
30
40

ІІІ
20
30
30
40
40
50
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Класифікація міст:
Місто Херсон 2 кл.
Місто Каховка
2 кл.
Місто Берислав
2 кл.
Місто Скадовськ
2 кл.
Б. ПО СТРАХУВАННЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА КОНЕЙ ВІД ЗАГИБЕЛІ
12) Страхова сума (норма) одної голови великої рогатої худоби встановлюється:
для бика і вола – 25 крб.
для назимків до 1 до 2 рок. – 10 крб.
для корови і ялівки – 20 крб.
страхова сума для коней (норма) – 30 крб.
13) Страхові оплати (оклад) встановлюється за велику рогату худобу в розмірі 2,5 % від
страхової суми, а за коней 6 % від страхової суми.
14) Власникам худоби, що підлягає окладному страхуванню в таких випадках, коли вартість
тварин вище страхової суми (норми) по окладному страхуванню надається право дострахувати
свою худобу добровільно.
В. ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН ОД ГРАДОБОЮ
15) Страхова сума (норма) встановлюється в 15 крб. на десятину, а страхові оплати (оклад) в
розмірі 1,1 % від страхової суми.
16) Власникам сільськогосподарських рослин, що підлягають окладному страхуванню,
надається право дострахувати свої посіви додатково до встановлених норм.
5. ПІЛЬГИ ДЛЯ БІДНІШОГО НАСЕЛЕННЯ
17) Найбідніше міське населення, господарства зруйновані стихійним лихом, родини
червоноармійців, а також добровільні пожежні організації (останні відносно страхування
службових будинків і штатного кінського складу) звільняються від страхових оплат цілком або
частково з тим, щоб загальна сума звільненого окладу не перевищувала 5 % загальної суми
нарахованої премії по кожній галузі окладного страхування в місті.
18) Із премії на будинки, посіви, рогату худобу і коней, що належать членам профспілок,
робітникам і службовцям по найму, особам, що користуються соціальним забезпеченням,
членам добровільних пожежних дружин і кустарям – одинакам, а також всякого роду об’єднання
із осіб названих категорій – встановлюються такі знижки:
а) на посіви і будинки (при умови, що ці будинки не передано в оренду або яке-небудь інше
користування другим особам) в розмірі 20 %; б) на велику рогату худобу 10 %; в) на коні 5 %.
19) Порядок надання пільг, зазначених в ст. 17 цієї постанови, встановлюється окремою
інструкцією УЕН.
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ОКЛАДНОГО СТРАХУВАННЯ
20) Нараховані по всіх галузях окладного страхування страхові оплати повинні бути внесені
до 31-го грудня 1925 р. в місцеві агентства Державного Страхування.
21) Не внесені по скінченні терміну, зазначеного в ст. 20, суми страхових оплат, переходять в
недоїмку і стягуються в адміністративному (безсуперечному) порядкові, при чому на цю
недоїмку нараховується пеня – на протязі першого місяця просрочки в розмірі 5 %, а при
більшому запізненні – 10 %.
22) При справлянні недоїмок державних податків у першу чергу покривається недоїмка по
страхових оплатах так за 1924–19]25 операційний рік, як і за попередні роки.
23) Всім установам, що підлягають Окрвиконкому, доручається всебічно допомагати
стягненню страхових оплат, в реєстрації будівель, рогатої худоби, коней і посівів і т. і.
24) За порушення цієї обов’язкової постанови винні підлягають відповідальності в порядкові
адміністративних кар, згідно 3 ст. 2-го декрету про видання обов’язкових постанов і про
наложення кар за їх порушення.
Збірник Узаконень 1922 р. Ч. 33 ст. 677, а саме:
а) штрафу не вище 300 крб. або б) примусовим роботам на строк до 3-х місяців.
Заст. Предокрвиконкому
Власів
Завідуючий окрконкторою
Державного страхування
Невдаха
Секретар
Пріснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 170-174. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 240. ПРО ДЕРЖАВНЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОКЛАДНЕ СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬ
ВІД ВОГНЮ, ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА КОНЕЙ ВІД ЗАГИБЕЛІ
І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН ОД ГРАДОБОЮ
В СІЛЬСЬКИХ МІСЦЕВОСТЯХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОКРУГИ НА 1925–1926 РІК
№ 82
30 вересня 1925 р.
1. Обов’язкове окладне страхування в 1925–[19]26 р. в сільських місцевостях Херсонської
Округи переводиться на нижче зазначених засадах, встановлених згідно з декретом Ради
Народних Комісарів УРСР 25 листопада 1921 р. і з постановою Ради Праці й оборони СРСР
2 вересня 1925 р.
І. ГАЛУЗІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОКЛАДНОГО СТРАХУВАННЯ
2. Вводяться слідуючі галузі обов’язкового окладного страхування:
а) Страхування будівель від огню;
б) Страхування сільськогосподарчих рослин від градобою;
в) Страхування великої рогатої худоби від загибелі;
г) Страхування коней від загибелі.
ІІ. ТЕРМІНИ СТРАХУВАННЯ
3. Страхування будівель, великої рогатої худоби, коней та сільськогосподарчих рослин
вводиться з 01 жовтня 1925 р. по 30 вересня 1926 р., причому відповідальність Держстраху по
страхуванню сільськогосподарчих рослин починається зо дня їх засіву або посаження, а
припиняється:
а) для коноплі й льону – через 6 день по відділенню їх від грунту; б) для тютюну після того як
все листя зібрано з плантації; в) для хмелю, коли врожай його знято; г) для корне і клубне плодів
після 3-х день, коли їх викопано; д) для инших польових сільськогосподарчих рослин, – через
10 днів після того як їх одділено від грунту.
ІІІ. МАЙНО, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОКЛАДНОМУ СТРАХУВАННЮ
А. ПО СТРАХУВАННЮ БУДІВЕЛЬ
4. Страхуванню підлягають всі будинки приватного володіння, що належать так окремим
особам, як і колективам їх, за винятком: а) будинків старих, або зруйнованих, що не можуть бути
здатними до будь якого господарського призначення, а також тих будинків для життя, що
пустують і ніким не охороняються, б) будинків, що підлягають знесенню з розпорядження
влади, в) будинків, що належать кооперативам як власникам, коли їх застраховано в
кооперативному страхуванні не пізніше 1 жовтня біжучого року, і не нижче окладних страхових
сум, зазначених в п. 9 цієї постанови.
Б. ПО СТРАХУВАННЮ С[ІЛЬСЬКО]Г[ОСПОДАРСЬКОЇ] ХУДОБИ ВІД ЗАГИБЕЛІ
5. Страхування поширюється на всю приватну велику рогату худобу віком від одного року до
кінця життя і на всіх коней віком від трьох років і до кінця життя. Примітка: Рогата худоба і
коні, що належать кооперативним організаціям, також підлягають окладному страхуванню,
якщо їх не застраховано в кооперативному страхуванні не пізніше 1 жовтня біжучого року і не
нижче встановлених окладних норм.
В. ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИХ РОСЛИН
6. Страхуванню підлягають всі польові сільськогосподарчі рослини, включно до тютюнових
плантацій, хмелю, цукрового буряку, льону і инших культур спеціяльного призначення. На
городи, коноплянники і инші посіви, що знаходяться на садибній землі, яка прилягає до оселі,
окладне страхування не поширюється.
7. Зазначені в п. 6 сільськогосподарчі рослини підлягають окладному страхуванню, кому б вони
не належали.
За винятком посівів, що належать радянським господарствам або господарствам кооперативних
організацій, якщо посіви останніх застраховано в Коопстрасі. Примітка: Сільськогоподарчі
рослини, що на орендованих державних землях, або на землях трестів і належать приватнім
особам та приватнім організаціям, також включаються в окладне страхування.
ІV. СТРАХОВІ СУМИ (НОРМИ) І СТРАХОВІ ОПЛАТИ (ОКЛАД)
А. ПО СТРАХУВАННЮ БУДІВЕЛЬ ВІД ОГНЮ
8. Страхова сума (норма) встановлюється в 250 карбованців на середній двір.
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9. Страхові суми (норми) для окремих будинків встановлюються в такому розмірі:
Хата чи дом
180 карб.
Бані, кузні
20 карб.
Комора, кухня, літня, половник, кладова
20 карб.
Маслобойки, крупорушки, просорушки,
Сарай, конюшня
50 карб.
млини і друг. пром. предпр. 80 карб.
Клуня, амбар
80 карб.
Бані, кузні
20 карб.
Погріб, льодовня, саж, кош, навіс
10 карб.
Вітряні й водяні млини
50 карб.
Примітка: В промислових закладах окладному страхуванню підлягають лише будинки, без
внутрішнього їх улаштування.

10. Будинки, дійсна вартість яких нижча встановлених п. 9 страхових норм, вважаються
застрахованими в сумі дійсної вартості, встановленої до пожежі або опреділеної після пожежі.
11. У тих випадках, коли вартість будинка буде вище сум, зазначених у п. 9, такі будинки
можуть бути до страховані до ¾ своєї вартости добровільно.
12. Страхові оплати (оклад) встановлюється в розмірі 40 коп. зі 100 карб. страхової суми.
Б. ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ХУДОБИ ВІД ЗАГИБЕЛІ
13. Страхова сума (норма) одної голови великої рогатої худоби встановлюється:
для бика й вола
для корови й ялівки

25 карб.
20 карб.

для назимків від 1 до 2 рок
Страхова сума (норма) для коней

10 карб.
30 карб.

14. Страхові оплати (оклад) встановлюються за велику рогату худобу в розмірі 2,5 % від
страхової суми, а за коней 6 % від страхової суми.
15. Власникам худоби, що підлягає окладному страхуванню, в тих випадках, коли вартість
тварини вище страхової суми (норми) по окладному страхуванню, надається право дострахувати
свою худобу добровільно.
В. ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИХ РОСЛИН ОД ГРАДОБОЮ
16. Страхова сума (норма) встановлюється в 15 карб. на десятину, а страхові оплати (оклад) в
розмірі 1,1 % від страхової суми.
17. Власникам сільськогосподарчих рослин, що підлягають окладному страхуванню,
надається право дострахувати свої посіви додатково до встановлених норм добровільно.
V. ПІЛЬГИ ДЛЯ БІДНІШОГО НАСЕЛЕННЯ
18. Для надання страхувателям пільг утворюється загальний по СРСР фон у розмірі, із
розрахунку на повне звільнення від оплати 15 % загальної кількости застрахованих господарств
по страхуванню будівель і посівів, 10 % по страхуванню великої рогатої худоби і 7,5 % по
страхуванню коней. Порядок надання пільги встановлюється окремою інструкцією УЕН.
VІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗІВ ОКЛАДНОГО СТРАХУВАННЯ
19. Страхові оплати по окладному страхуванню одержуються страховими агентами або
зборщиками, яких призначають агенти Держстраху по згоді з відповідними сільрадами.
20. Нараховані страхові оплати повинні бути внесені по всіх галузях страхування з
1 жовтня 1925 р. по 31 грудня 1925 р.
21. Не внесені по скінченні терміна, зазначеного в п. 20, суми страхових оплат переходять в
недоїмку і після особистого розподілу пільг, зазначених в п. 18 цієї постанови, стягуються в
адміністративному (безсуперечному) порядкові, причому на цю недоїмку нараховується пеня на
протязі першого місяця прострочки в розмірі 5 %, а при більшому запізненні 10 %.
22. При справленні недоїмок державних податків і оплат у першу чергу покривається
недоїмка по страхових оплатах, як за 1924–[19]25 операційний рік, так і за попередні роки.
23. Всім установам, що підлягають Окрвиконкому в тому числі Райвиконкомам і Сільрадам,
доручається всебічно допомагати органам Державного страхування для своєчасного і
безнедоїмочного стягнення страхових оплат, в реєстрі будівель, рогатої худоби, коней та посівів,
в оповіщенні населення, в призначенні зборщиків і т. и.
24. За порушення цієї обов’язкової постанови винні підлягають відповідальності в порядкові адміністративних кар, згідно з ст. 2 декрета про видання обов’язкових постанов і про наложення кар за їх порушення […], а саме: а) штрафу не вище 300 карб. або б) примусовим роботам на строк до 3-х місяців.
Зам. Предокрвиконкому Власів
Завідуючий Окрконторою Держстраху
Невдаха
Секретар
Преснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-228, оп. 1, спр. 19, арк. 114. Типограф. друк.
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№ 241. ПРО ЗАБОРОНУ ТОРГІВЛІ СПИРТОВИМИ НАПИТКАМИ
ПІД ЧАС ПРИЙОМУ НЕКРУТІВ 1
№ 83
30 вересня 1925 р.
В виду ожидающегося большого скопления народа во время жеребьевки по призыву в
Красную Армию и для поддержания общественного порядка в эти дни, Херсонский
Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Воспретить продажу всякого рода спиртных напитков как из магазинов, так и ресторанов,
пивных и т. п. заведений, а также владельцам виноградных садов:
а) в г. Херсоне, Херсонском и Снигиревском районах с 30-го сентября по 5-е октября с. г.;
б) в г. Бериславе, Бериславском, Б[ольше]-Александровском, Качкаровском и Березнеговатском
районах с 2-го по 7-е октября с. г.; в) в г. Каховке, Каховском, Горностаевском и Чаплынском
районах с 4-го по 10-е октября с. г.; г) в г. Алешках, Алешковском, Скадовском и ГолоПристанском районах и г. Скадовске с 7-го по 13-е октября с. г.
2. Воспретить продажу всякого рода спритных напитков в г. Херсоне и районах согласно
§ 1-го и в дни отправки принятых на военную службу. Примечание: Дни эти будут объявлены
Окрвоенкоматом.
3. Воспретить в дни, указанные в § 1 и 2 настоящего обязательного постановления, привоз
всякого рода спиртных напитков в те населенные пункты, где воспрещена в эти дни продажа.
4. Лиц, виновных в нарушении настоящего обязательного постановления, подвергать в
административном порядке штрафу до 300 р. или аресту до 3-х месяцев.
Применение настоящего пункта в районах возлагается на Райисполкомы.
5. Лиц, появившихся в эти дни в общественных местах и на улицах в пьяном виде, а равно
нарушающих общественный порядок, подвергать в административном порядке взысканию
согласно § 4 настоящего обязательного постановления.
6. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления, возложить на
милицию, Райисполкомы и Сельсоветы.
Предокрисполкома
Качинский
Секретарь
Преснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-337, оп. 1, спр. 21, арк. 162зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 242. ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЇЗДУ ЧУЖОЗЕМЦІВ З ТРАНЗИТНИМИ ВІЗАМИ
ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ ОКРУГИ
01 грудня 1925 р.
№ 88
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі наказу НКВС ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Особи, що їдуть через Херсонську Округу з транзитними знаками, як загальне правило, не
можуть зупинятись в дорозі.
2. Зупинка дозволяється тільки в разі стихійного нещастя, що задержує рух потягу чи пароплаву,
очікування потягу чи пароплаву при пересадці з одного на другий на вузловім пункті, слабості, якщо
лікарі знаходять, що дальша подорож хворого небезпечна для його життя (в останньому випадку
при хворому можуть позістатися і члени його сім’ї та особи, що його супроводжували).
4. Дозвіл на зупинку дає право на перебування тільки в околиці (районі) міста, станції або
пункта, де сталась вимушена запинка.
5. При від’їзді з місця зупинки для дальшої транзитної подорожі чужеземець повинен
повідомити установу, що дозволила йому зупинку.
6. Реченець важності транзитної візи, якщо вона раніш не була просрочена – автоматично, без
спеціальних відміток, продовжується в реченець, на який дозволено зупинитись.
7. Коли ж транзитну візу в зв’язку зі зробленою зупинкою прострочено, чужоземець повинен
з’явитися до Округового Адміністративного Відділу з проханням продовжити її, себто одержати
візу на виїзд із СРСР.
8. За порушення цих правил встановлюється відповідальність з накладенням штрафу до
100 карбованців в адміністративному порядкові.
Заст. Голови Округового Виконавчого Комітету
Власів
Начадмінвідділу
Секретар Окрвиконкому
Пріснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 189. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 243. ПРО ОБОВ’ЯЗОК КООПЕРАТИВНИХ ТОВАРИСТВ, АРТІЛІВ ІНВАЛІДІВ ТА др.
ПОДАВАТИ ДО КООПЕРКОМУ СВОЇ СТАТУТИ
№ 90
01 грудня 1925 р.
На підставі обіжного розпорядження Головного Кооперативного Комітету РНК УСРР від
9/VIIІ–1925 року Ч. 1013 Окружвиконком УХВАЛИВ:
1) Поставити в обов’язок усім кооперативним товариствам, які б найменування вони не носили
(кустарно-промислові, ощадно-позичкові, сільськогосподарські, універсальні чи фахові, сільськокооперативні, споживчі) та житлові т[оварист]ва, артілі інвалідів та трудові артілі нормального
зразку, за винятком артілей, котрі складаються з безробітних членів спілки, що їх організував
Комітет Біржі Праці й що існують на терені Херсонської Округи та зареєстровані в Одеському
Губкооперкомі до 1-го серпня 1925 року подати через відповідні кооперативні спілки свої
зареєстровані статути до Окркооперкому на протязі 3-х місяців з часу оголошення обов’язкової
постанови, для відмітки про внесення їх у реєстр кооперативних т[оварист]в Херсонського
Окркооперкому.
2) Органи керування кооператтовариств, які не виконують цієї постанови, притягати до
відповідальності в судовому порядкові по 226 арт. Кримінального Кодексу. Примітка: Житлові
т[оварист]ва надсилають свої статути безпосередньо до Окркооперкому в порядкові, що його
спеціально встановлює Окркооперком.
Голова Окружвиконкому
(Качинський)
Голова Окркооперкому
(Власів)
Секретар Окружвику
(Пріснов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 194. Копія, машинопис.
№ 244. ПРО ПОВЕРНЕННЯ ЗАБУТИХ ДОКУМЕНТІВ
№ 93
09 грудня 1925 р.
На основании постановления ВУЦИК от 30-го августа 1922 г., Херсонский Окрисполком
ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать Администрацию и содержателей гостиниц, меблированных комнат, постоялых
дворов и т. п. заведений в 3-х дневный, с сего числа, срок сдать в милицию случайно
оставленные в таковых гражданами удостоверения личности или другие какие-либо документы,
и в будущем, по обнаружении забытых документов, немедленно сдавать таковые органам
милиции.
2. Вменить в обязанность органам милиции и розыска по получении документов, указанных в
п. 1-м этого постановления, направлять их в недельный срок в те учреждения, которыми таковые
были выданы.
3. Виновные в неисполнении означенного постановления подвергаются в административном
порядке штрафу до 100 руб. или аресту до 1-го месяца.
Милиции проследить за исполнением этого постановления.
Зам. Предокрисполкома
Власов
Секретрь Окрика
Мшар
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 217. Копія, машинопис, рукопис.
№ 245. ПРО ОБЛІК МЕШКАНЦІВ м. ХЕРСОНА
№ 96
[16 грудня 1925 р.]
На основании Постановления Совнаркома Украины от 3-го августа 1923 г. “Об удостоверении
личности” и от 14 сентября 1923 г. “Об адресных столах” и приказов Начмилиции и розыска
Украины от 6-го февраля 1924 г. за № 28 и от 6 марта 1924 г. за № 3475, в целях точного и
правильного учета населения гор. Херсона, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать всех граждан, прибывающих на постоянное или временное жительство в Херсон,
уезжающих из Херсона, а также меняющих в городе квартиру, немедленно заявлять об этом
администрацию того дома, куда он прибыл и откуда выбывает, для отметки и записи в домовой
книге и для прописки в Адресном столе милиции. Примечание: Домовой администрацией
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надлежит считать: управления, управляющих или заведующих национализированными домами,
комендантов зданий, учреждений, управляющих домами жилтовариществ, содержателей
гостиниц и т. п. заведений, частных домовладельцев.
2. Прописка в адресном столе милиции должны быть произведена в течении 24-х часов с
момента прибытия данного лица. Примечание: Если суточный, со дня прибытия срок, истекает в
такой час, когда занятия в адресном столе уже будут закончены, то прописка должна быть
произведена до окончания закрытия занятий в адресном столе.
3. Прибывающим на жительство гражданам достаточно предъявить домовой администрации
удостоверение личности или один из нижепоименованных документов: выпись из актов
гражданского состояния, старую метрическую выпись, справку о проживании от домовладения,
удостоверение с места работы или службы, учетную воинскую карточку или другой равнозначный
документ. Примечание: С граждан, подлежащих военному учету, а также с лиц медперсонала
домовая администрация обязана требовать предъявление для прописки, с 1-ых – учетно-воинского
билета и со 2-ых – учетного билета окрвоенкомата или свидетельства освобождении от учета.
4. В случае, если у прибывшего гражданина не окажется ни одного из документов, указанных
в предыдущем пункте, то считать достаточным для удостоверения личности показания двух
свидетелей данного в письменной форме, с точным указанием имен, отчеств и фамилий и адреса
свидетелей.
5. Если же гражданин не сможет удостоверить свою личность показанием двух свидетелей,
прописка производится согласно письменного заявления прибывшего, при чем в этом заявлении
должны быть указанны следующие сведенья:
1) имя, отчество, фамилия,
2) год, месяц, число рождения,
3) постоянное место жительства и службы,
4) пол,
5) семейное положение,
6) основная профессия,
7) отношение к воинской повинности и
8) подпись заявителя.
6. Администрация домов на основании документов, если таковые и предъявлены, либо
показания свидетелей о личности, либо заявления прибывшего записывает его в домовую книгу
и составляет на каждого из приехавших граждан в отдельности, независимо от возраста,
адресные листки для приезжающих, делает как в домовой книге, так и в адресном листке
соответствующие отметки о том, что данное лицо удостоверило за неимением документов свою
личность с свидетелями или дало, предусмотренное 5 пунктом, заявление, либо не предоставило
документов, указанных в примечании к пункту 3-му. Затем адресные листки, вместе с домовой
книгой и документами, если таковые были предъявлены, либо показаниями свидетелей или
заявлением прибывшего в установленный, пунктом 2-м листок, предоставляется в адресный
стол, где проверяется правильность записей в домовой книге и заполнения адресных листков,
делается соответствующая отметка в домовой книге, после чего последняя с документами
возвращается по принадлежности в адресные листки. Показания свидетелей о личности
прибывшего или заявления последнего, если таковые были даны за неимением документов,
оставляются в адресном бюро. Примечание 1. Призреваемые в колониях и детских домах и
приютах подлежат прописке в адресном столе, куда на них представляются администрацией
списки, как вновь прибывших. Примечание 2. Отметка и прописка больных, поступающих на
излечение в больницы из местностей, находящихся вне района г. Херсона, прибывающих на
излечение в больнице из местностей, входящих в район г. Херсона по домовой книге не
записываются и не прописываются в адресном столе.
7. Освобождаются от прописки красноармейцы частей войск, расположенных в казармах или
в казенных учреждениях. Примечание: Красноармейцы, проживающие на частных квартирах,
подчиняются общим правилам отметки и прописки.
8. Администрация гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов и т. п. заведений
должны иметь кроме домовых книг особые суточные книги для записи граждан, прибывающих и
выбывающих в течении суток на случай, если факт прибытия не может быть зафиксирован в
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домовых книгах, в течении срока, указанного в п. 2 настоящего постановления, за отсутствием
домовых книг по законным причинам.
Граждане, оставшиеся на жительство более суток, записываются в домовые книги на общем
основании, о чем в суточных книгах делаются отметки.
9. Селяне, приехавшие в г. Херсон для продажи сельскохозяйственных продуктов, а также для
покупки предметов, необходимых в крестьянском обиходе и остановившиеся на постоялых
дворах, в сельбуде и т. п. в течении 2-х суток в домовые книги не записываются, а фиксируются
в суточных книгах.
После истечения указанного выше срока, запись и прописка как прибывших, так и выбывших
крестьян производится на общем основании.
10. Администрация домов обязана сообщать в район милиции немедленно о всех
уклоняющихся от своевременной прописки.
11. О выбытии граждан делается соответствующая отметка в домовой книге со слов
выбывшего с указанием времени и места, куда выбыло данное лицо. Примечание: О смерти,
аресте, отъезде, пребывании в командировке, нахождении в больнице и др. причинах делаются
соответствующие отметки, с указанием времени события.
12. О каждом выбывшем администрация домов, гостиниц, меблированных комнат и т. п.
заведении обязана одновременно с отметкой в домовой книге, заполнить адресный листок “для
убывающих”, с точным указанием, когда и куда выбыло данное лицо и затем домовую книгу
вместе с вышеуказанным листком доставить в адресный стол в течении 24-х часов со времени
выбытия для зафиксирования этого обстоятельства в домовой книге. Примечание: Граждане,
уезжающие на срок более 48-ми часов, но не дольше 7-ми суток обязаны довести об этом до
сведения администрации дома, которая не заполняя листка “для убывающих” делает
соответствующую отметку в домовой книге. В случае если выбывший гражданин не
возвратиться в срок, делается отметка о его выбытии на общем основании.
13. Прописка лиц в качестве прибывшего сама по себе не создает для него никаких прав на
занимаемое помещение, а равным образом и выписка выбывшего, не лишает последнего прав на
оставленное им помещение.
14. Во всех номерах гостиниц, меблированных комнат, постоялых дворов и т. п. заведений на
видных местах должны быть вывешены объявления с содержанием 3, 4 5 п. п. настоящего
постановления.
15. Ведение домовых книг возлагается: а) в домах УГНИ и жилтовариществ – на
управляющих домами, б) в домах учреждений и предприятий – комендантов или заведующих
домами, в) в домах собственников и арендаторов – на собственников, арендаторов или
доверенных, г) в гостиницах, меблированных комнатах, постоялых дворах, ночлежках и
др. подобных домах – на хозяев, администраторов или доверенных.
16. Домовые книги должны вестись чисто, без помарок, все внесенные в них записи должны
быть правильны и соответствовать документам. Все графы в этих книгах должны быть
заполнены всеми сведениями, требуемыми заголовком каждой графы. Особенно точно должны
быть излагаемы сведения: откуда и когда прибыло в дом данное лицо и место его службы.
17. Домовые книги должны находиться в том доме, на который выдана домовая книга у
домовладельцев, в помещениях домоуправлений или у ответственных по домовладению лиц
(управдомами, комендантов и пр.), которые обязаны давать необходимые справки из домовых
книг представителям административных органов.
18. В случае отлучки из дома лиц, указанных в предыдущем пункте, домовая книга должна
храниться у дворника и обязанности дачи справок возлагается на последнего.
19. Исключительное право на изготовление домовых книг и адресных листков предоставлено
Административному отделу по отделу милиции и розыска, откуда они могут приобретаться
домовой администраций за плату, установленную Окрадминотделом.
20. Прописочный сбор взимается в размерах:
а) с рабочих и служащих, членов профсоюза и инвалидов – 10 коп., б) с кустарей и лиц
свободных профессий – 20 коп., в) с прочих лиц – 1 руб. Примечание 1. Прописочный сбор
взимается при каждой прописке документов. Примечание 2. Прописочный сбор взимается в
момент прописки путем уплаты наличных денег. Кроме прописочного сбора взимается и
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заготовительная стоимость бланка. Примечание 3. От уплаты прописочного сбора
освобождаются: а) лица, состоящие на службе в Красной Армии и Флоте, члены их семейств и
б) в течении одного года со дня демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск
демобилизованные и уволенные в бессрочный отпуск из Красной Армии и Флота и находящиеся
на их иждивении члены семейств.
21. Обязать все правительственные учреждения и предприятия, профессиональные
организации, кооперативные учреждения, типографии, больницы, учебные заведения, заводы и
т. п. в недельный срок с момента опубликования настоящего постановления предоставить в
адресный стол (Советская ул. д. № 21, вход со двора) свои точные адреса, о чем получить от
последнего справку о регистрации. В дальнейшем, в случае перемены адреса, сообщать об этом
в течении 24-х часов в адресный стол.
22. Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления подлежат
ответственности в административном порядке: штрафу до 100 рублей или аресту до 1-го месяца.
Админотделу предоставить право замены одного наказания другим.
23. Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постановления возложить на
органы милиции.
Зам. Предокрика
Власов
Начокрадмнотдела
Врид. секретаря окрика
Мшар
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 225-229. Копія, машинопис, рукопис.
№ 246. ПРО СКЛАДАННЯ СПИСКІВ ВИБОРЦІВ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ В м. ХЕРСОНІ1
№ 01
06 січня 1926 р.
Для занесення в списи виборців громадян, що мають виборчі права, Херсонський Окружний
Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Зобов’язати в м. Херсоні всі державні, кооперативні, громадські та приватні установи та
підприємства подати Окружвиконкомові (кімната Ч. ...) списи службовців та робітників обох
полів, що працюють у цих установах та підприємствах та їхніх іждивенців у абетковому
(алфавітному) порядку, віком починаючи з 18 років по такій формі:
СПИС РОБІТНИКІВ – СЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ ІЖДИВЕНЦІВ
................................................... установи, підприємства, що міститься по .................................................................... вул.
Складено “.......” дня ............. м[іся]ця 1926 року
Національність
Порядкові
Прізвище, ім’я та
Рід
Соціальний стан
Адреса або
Вік (якщо чужоземець, то
числа
по-батькові (повністю)
(пол)
або чим займається місце праці
підданець якої держави)

а) Списи службовців та їхніх іждивенців надсилає адміністрація відповідних державних,
професійних та кооперативних установ та підприємств, а в приватних установах списи
службовців та їхніх іждивенців надсилають відповідні місцкоми. б) Списи службовців та
робітників, та їхніх іждивенців на виробничих підприємствах надсилають відповідні
фабзавкоми. в) Списи безробітних членів спілок та їхніх іждивенців – відповідні спілки.
г) Списи кустарів, що перебувають членами спілок кустарів та їхніх іждивенців надсилають
відповідні об’єднання. д) Списи учнів ВУЗів, Профшкіл та інших навчених установ надсилає
адміністрація цих установ.
2. Зобов’язати всі домоуправління, профтрійки, приватних домовласників та орендарів
будинків подати списи всіх останніх мешканців обох полів, що перебувають у їхніх будинках у
абетковому порядкові починаючи з 18 років по формі, що зазначено в § 1 цієї постанови, але з
відповідною зміною заголовку, а саме:
СПИС МЕШКАНЦІВ БУДИНКУ №........ по...........................................................вул.
........................ виборчого участку м. Херсону
складено “....” дня .......................... м[ісяц]ця 1926 р.

Примітка: а) в цей спис не входять особи, що перелічені в п. п. “а”, “б”, “в”, “г”, “д” § 1-го цієї
постанови. б) при внесенні в списи торговців у гр. 6-й треба обов’язково зазначити розряд
патенту. в) при внесенні в списи кустарів у гр. 6-й треба зазначити число найманих робітників та
учнів до 18 років.
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3. Зазначені в § 2-му списи повинні складатись відповідно виборчих участків, на які
розподіляється місто Херсон, а саме:
1-й участок у
межах:

Селянська (бувша Канатна) площа, вул. Жовтневої Революції (був[ша] Рішельєвська)
– правий бік і лівий бік Театральної (був[ша] Вітівська) [вул.] і вул. ім. Фрунзе
(був[ша] Говарда).
2-й.....//-// //-// Від Театральної (бувша Вітівська) [вул.], по вул. Жовтневої Революції
(був[ша] Рішельєвська) лівий бік, правий бік Кустарної (був[ша] Міщанська) [вул.], по
Кузнечній [вул.] до Театральної [вул.].
3-й......//-// //-// Від Театральної (був[ша] Вітівська) [вул.] по вул. Жовтневої Революції
(був[ша] Рішільєвська) лівий бік Дніпра вздовж [р.] Кошової по Соляному Спуску.
4-й.....//-//......//-// Від Театральної (був[ша] Вітівська) [вул.] по вул. Жовтневої Революції
(був[ша] Рішельєвська) правий бік, вздовж Дніпра до валів.
5-й.....//-//.....//-// (СІВЕРНЕ). Від Селянської (був[ша] Канатна) площі по лівому боці Кустарної
(був[ша] Міщанська) [вул.] вздовж Балки по Говардівській (тепер вул. ім. Фрунзе).
6-й.....//-//.....//-// (МЛИНИ). Бериславська [вул.], по вул. ім. Фрунзе (був[ша] Говарда) до залізничної
станції, вздовж залізничного шляху до Стрільбищного поля.
7-й.....//-//....//-//
(ВІЙСЬКОВЕ). Тягинська вул. правий бік від валів, по Другій Солдатській [вул.] до
Дніпра.
8-й......//-//....//-// (ВІЙСЬКОВЕ). Тягинська вул. лівий бік від валів, по Другій Солдатській [вул.], по
Бериславській [вул.] і Кріпость.
9-й......//-//.....//-// (ЗАБАЛКА). Нижня вул. по Балці, по Степовій [вул.] лівий бік і по Садовій [вул.] до
степу.
10-й....//-//......//-// (ЗАБАЛКА). Степова [вул.] правий бік по Балці, по Кривій [вул.] до
Старокладбищенської церкви вздовж Балки.
11-й.....//-//....//-// (СУХАРНЕ). Степова [вул.], Старокладбищенська [вул.], вздовж річки Кошової до
степу.
12-й....//-//.....//-// КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ.

4. Установи та підприємства, що зазначені в § 1-му цієї постанови повинні надіслати списи в
7-ми денний термін зі дня оголошення постанови, а останні в такому порядкові:
1-й та 2-й участки – 11 січня
6-й – 14 січня
9-й – 18 січня
3-й та 4-й участки – 12 січня
7-й – 15 січня
10-й – 19 січня
5-й – 13 січня
8-й – 16 січня
11-й – 20 січня
12-й – 21 січня
5. Особи, що винні в невиконанні § § 2 та 4 цієї обов’язкової постанови підлягають в
адміністративному порядку штрафу розміром до 100 крб. або арешту до 2-х тижнів, а винні в
порушенні § § 1 та 4 – дисциплінарній карі.
Догляд за виконанням цієї постанови покладається на міліцію.
Заст. Голови Окрвиконкому
(Власів)
За Секретаря
(Єременко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 240-242. Копія, машинопис, рукопис.
№ 247. ПРО ПОРЯДОК ВПОРЯДКУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ
№ 02
14 січня 1926 р.
Маючи на меті охорону архівів та впорядкування архівної частини в установах державних,
громадських і кооперативних та підлеглих їм торгівельних, фабрично-заводських та інших,
Президія Окрвиконкому на підставі постанови РНК від 31/Х–1922 р. ПОСТАНОВИЛ:
1. Всілякий діловодний матеріал, як-то: справи, листування, документи, канцелярські й
бухгалтерські книги, друковані видання й т. інш. треба точно розподіляти на:
1. Ще не закінчені діловодні справи; 2. Закінчені діловодні справи, що не мають 5-ти річної
давнини з часу їх закінчення; 3. Закінчені справи, що мають п’ятьохрічну давнину й
розподіляються на підгрупи: а) необхідні установам для довідок; б) що загубили для установ
яке-небудь значіння чи архівові чи якоїсь іншої вартості. Примітка 1. Сама установа виключно
розподіляє матеріали між 1 та 2 групою. Примітка 2. Належність матеріалів до підгрупи “а”
групи 3-ї визначає установа за згодою з Окрархом.
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2. Увесь діловодний матеріал, що належить до 2 групи й підгрупи “а” 3 групи треба передати в
єдиний архів установи за описами, складеними згідно з формою й вказівками Окрарха.
3. Архіви установ повинні безпосередньо відати відповідальні архіварі. Коли нема архіваря,
архів відає один із співробітників установи, що відповідає за повну його цілісність.
4. Окрарх повинен доглядати та контролювати архіви всіх установ, згідно з п. 4 згаданої
постанови РНК.
5. Установи повинні виявити весь діловодний матеріал, що належить до підгрупи “а” 3 групи,
негайно скласти його опис і передати в резервне архівосховище Окрарха. Примітка: Передачі
підлягають і архівні матеріали дореволюційного часу, а також матеріали установ, організацій та
інш. за часів з 1917 до 1919 рр. включно, що їх переховують та користуються установами й
приватні особи; архівні матеріали дореволюційного часу Окрарх може приймати за упрощеним
списом.
6. Урядові та приватні особи, винні в порушенні цієї обов’язкової постанови, підлягають
відповідальності згідно з ст. 102 Карного Кодексу.
7. Ця обов’язкова постанова поширюється на всю Херсонську Округу.
Голова Окрвиконкому
Секретар
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 6. Копія, машинопис, рукопис.
№ 248. ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИН СМЕРТІ
ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ПОМЕРЛИХ 1
№ 03
06 січня 1926 р.
На основании постановления ВУЦИКа от 30/VIII–[19]22 г. и циркуляра НКВД № 138 от
3-го октября 1925 г. за № 18513/205, в целях точного установления причин смерти при
регистрации умерших в органах ЗАГСа, Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВИЛ:
1. Обязать всех лиц, на обязанности коих лежит заявление органам ЗАГСа о смерти кого-либо
(родственники и домашние умершего, домовая администрация, соседи, администрация
учреждений, больницы, богадельни, ДОПР и т. п.) в коих последовала смерть, при сдаче в
г. Херсоне и округе в поименованных пунктах в ЗАГС заявления, представлять медицинское
свидетельство с указанием точных причин смерти.
2. Медицинские свидетельства в г. Херсоне выдают: а) лечебные учреждения г. Херсона о
причине смерти тех лиц, которые обращались к ним за медицинской помощью по поводу
болезни, приведшей их к смерти, а также б) врач, лечивший умершего, независимо от того,
состоит ли он на советской службе или нет, к которому за получением медицинского
свидетельства и должны обращаться вышеуказанные лица.
3. В тех случаях, когда умерший не пользовался помощью врача, указанные в ч. 1 этого
постановления, обязаны обратиться за получением медицинского свидетельства в г. Херсоне к
судебному врачу Резникову, живущему по Спартаковскому переулку (б[ывший] Успенский пер.
д. 13).
4. В Округе о причине смерти лиц, умерших в не поименованных пунктах, обязанность
выдавать медицинское свидетельство лежит на врачах лечебных учреждений, находящихся в
этих пунктах, к коим надлежит обращаться за получением свидетельства лицам, указанным в
п. 1 этого постановления.
ЛЕЧУЧРЕЖДЕНИЯ В ОКРУГЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Станислав
Белозерка
Детгородок
им. Петровского
П[осад] Покровск
с. Музыковка
с. Федоровка
г. Берислав
с. Львово
с. Тягинка

Херсонского
района

Бериславского
района

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

с. Качкаровка
Качкаровского
с. Новоархангельское
района
с. Малые Гирлы
с. Ново-Воронцовка
с. Б[ольшая] Александровка Б[ольше]Александровского
с. Архангельское
района
с. Кочубеевка
с. Нагартав
Березнеговатского
с. Мураховка
района
с. Романовка
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

с. Снигиревка
с. Бармашово
с. Б[ольшая] Сейдеменуха
с. Переселенческий пункт
г. Алешки
с. Казачьи Лагери
с. Большие Копани
г. Каховка
с. Н[овая] Маячка
с. Дмитриевка
с. Британы
с. Каиры
с. Кн[язе]-Григорьевка
с. Б[ольшая]-Благовещенка

Снигиревского
района
Алешковского
района
Каховского
района
Горностаевского
района

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

с. Чаплынка
с. Каланчак
с. Строгановка
Порт-Хорлы
г. Скадовск
с. Чалбасы
с. Ново-Софиевка
с. Голая Пристань
с. Бехтеры
с. Збурьевка
с. Келегеи
с. Прогнойск

Чаплынского
района
Скадовского
района

Голо-Пристанского района

5. В медицинских свидетельствах указывается имя, отчество и фамилия умершего, время и
место смерти, а также действительная причина смерти.
6. Если точного определения о причинах смерти данного лица нельзя дать, ввиду недостатка
необходимых для этого сведений, врач выдает свидетельство на основании личного заключения о
причинах смерти, не производя тех операций (вскрытия), которые гарантируют научную верность
заключения, если в данной обстановке эти действия не могут быть осуществлены по причине
технической трудности или на производство этих действий не согласятся родственники умершего.
7. Медицинское свидетельство о причинах смерти во всех случаях выдается бесплатно, на
бланках установленной формы, коими снабжаются Инспектурой Здравоохранения как врачи, так
и лечебные учреждения.
8. Врачи и лечебные учреждения при обращении к ним граждан за получением медицинского
свидетельства обязаны выдавать их по словесному заявлению просителя.
9. Настоящее обязательное постановление распространяется на г. Херсон и населенные места,
указанные в п. 4-м постановления.
10. Неисполнение сего постановления влечет за собой судебную ответственность по 96-1 ст.
Уголовного Кодекса.
ПредОкрисполкома
Нач. Окрадминотдела
Секретарь Окрика
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 7-8. Копія, машинопис.
№ 249. ПРО ПЕРЕОБЛІК В ОКРВІЙСЬКОМАТІ ОСІБ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ
№ 05
20 січня 1926 р.
На підставі постанови РТО від 20 листопада торішнього року “Про переоблік
військовозобов’язаних начальницького складу”, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1) Предложити всім завідуючим установ та підприємств, як государствених, так
общественних і приватних відпустить на пункти переобліку осіб начальницького складу,
лічащихся у їх на службі й підлеглих явці до переобліку з місця служби або роботи в установлені
для їх дні, розподілення якої явки буде оголошено цими днями Херсонським Округовим
Військовим Комісаріатом.
2) Всім головам райвиконкомів, сільрад та сільуповноваженим вжити заходів своєчасної явки
начальничому складу, підлеглого переобліку до Окрвійському в термін, який також буде
оголошено Херсонським Округовим Військовим Комісаріатом, за чим прослідити.
3) Всім начальникам міліції в справі переобліку начальничого складу вжити саму активну
участь в прослідковуванні за явкою таких на пункти переобліку, а також виконання терміновим
порядком всіх розпоряджень Окрвійськомату в відношенні начальничого складу.
4) Всім головам жилкопів, приватним владарям і орендаторам продивитись за тим, щоб в
підлеглих ім будівлях не мешкали особи, котрі підлягають військовому обліку, но не взяті на
такий Округовим Військовим Комісаріатом: якщо будуть знайдені ухелившіся від обліку, зараз
заявити до міліції для запритягнення обвинувачених до відповідальності.
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Виноваті в невиконанні § 1, 2 та 3 цього будуть притягатись: службовці до відповідальності по
ст. 107 Карного Кодексу, а приватні особи та обвинувачені за порушення § 4 підлягають в
адміністраційному порядкові штрафу до 100 карбованців або примусовій праці до одного місця.
Заст. Голови Херсонського Виконкому (Власів)
Секретар
(Пріснов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 11. Копія, машинопис.
№ 250. ПРО ОБЛІК ВІЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ
№ 06
27 січня 1926 р.
В метах забезпечення житловою площею робітників та службовців і обліку вільних житлових
помешкань, Херсонський Окружний Виконавчий Комітет на підставі постанови ВУЦВКу від
30/VIII–1922 року та Інструкції НКВСправ і НКЮ від 17/Х–1924 р. ПОСТАНОВИВ:
1. Обов’язати всіх власників та орендарів денаціоналізованих будинків, профтрійки, жилкоопи
й орендарів націоналізованих будинків здавати на облік (на учот) Підвідділу Управління
нерухомого майна Окрмісцгоспу всі вільні житлові помешкання в домоволодіннях не пізніше
2 діб (48 годин) з моменту звільнення їх, а також всі помешкання, що належать до ремонту в
м. Херсоні.
2. Всім особам і організаціям, що їх перелічено в п. 1-му цього й що здали на облік вільну
житлову площу, надати право самостійного розпорядження й здачі в найом вільної житлової
площі на протязі двох тижнів з моменту звільнення її з обов’язою повідомити УНМ, коли площу
зайнято.
3. Після двохтижневого строку, що його зазначено в п. 2 цього, вільна житлова площа
переходе у повне розпорядження п[ід]відділа УНМ Окрмісцгоспу, що надає її по ордерах.
4. Всі, що не здали на облік на протязі двохдобового строку, що його згадано в п. 1-ому
звільнених житлових помешкань, позбавляються права розпорядження цією житловою площею,
при чому остання переходе в розпорядження п[ід]в[ідділа] УНМ Окрмісцгоспу для здачі по
ордерах робітникам та службовцям.
5. Квартирна платня в тих або інших випадках на загальних підставах одержується по
приналежності у домоволодіннях.
6. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови підлягають відповідальності в
адміністративному порядкові, а саме штрафу до 100 карбованців або примусовій праці, або
арешту до одного місяця з правом заміни їх. Доглядання за виконанням доручається УНМ
Окрмісцгоспу, котрий повідомляє Адмінвідділові або міськміліції про порушення.
Голова окрвиконкому
Зав. Окрмісцгоспом [підпис]
Секретар Овку
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 58. Копія, машинопис, рукопис.
№ 251. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
№ 08
27 січня1926 р.
На підставі постанови РНК УРСР від 28/VI–1924 р. і згідно зі ст. 4 декрету РНК УРСР від
21 листопада 1921 року Херсонський Окружний Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Все знаходящеєся в м. Херсоні та Херсонській Окрузі державне майно, в чому б воно
розпорядженні не знаходилось і яким би держустановам не належало, має бути застраховано в
обов’язковому порядкові за рахунок орендаторів, тільки в Держстрасі.
2. Страхувати зазначене держмайно в Коопстрасі на майбутній час ні в якому разі не
розрішається й тому з закінченням страхових термінів, страхування їх надалі скасовується й
вони належать застрахуванню тільки в Держстрасі.
Окружна Контора Держстраху знаходиться по Гречеській вул. ріг вул. Комунарів буд. Ч. 1.
Приватні особи, які винні в порушенні цієї постанови, будуть притягнені до відповідальності в
адміністративному порядкові – штрафу до 100 (ста) карбованців або примусроботам терміном до
1 місяця з правом заміни одного виду кари другим, а службовці – по ст. 107 Карного Кодексу.
Спостереження за виконанням цього покладається на органи Держстраху та міліції.
Заст. Гол. Окрвиконкому Власів Завокрконторою держстраху
Секретар
Пріснов
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 61. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 252. ПРО ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПОСТАНОВИ № 101 ЗА 1925 р.
№ 09
16 лютого 1926 р.
Доповнюючи й змінюючи обов’язкову постанову Ч. 101 “Про встановлення крайніх підвишок
і відпускних цін на дефіцитні крами”, що оголошено в “Екстреному випускові” “Червоного
селянина” від 10-го січня 1926 року Ч. 164, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
Встановлені ст. 3 обов’язкової постанови Ч. 101 підвишки на дахове й сортове насіння, цвяхи
й чавунове лиття в роздрібній торгівлі низових кооперативних і державних організацій
Херсонської Округи нараховувати не по рахунках постачаючи організацій, а по собівартості цих
крамів для згаданих торгівельних організацій.
Голова Окружвиконкому (Качинський)
Заст. Завокружвнуторгу
(Анапольський)
Секретар Окрвику
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 19. Копія, машинопис, рукопис.
№ 253. ПРО РОЗПОДІЛ м. ХЕРСОНА НА ШКІЛЬНІ РАЙОНИ-ДІЛЬНИЦІ
№ 10
16 лютого 1926 р.
З метою здійснення постанови Раднаркому та ВУЦВКу від 5/VIII–1925 року “Про
переведення в життя загального й обов’язкового навчання на терені Вкраїни”, Окрвиконком
УХВАЛИВ:
По місту Херсону з 15/ІІ по 15/ІІІ провести перепис усього дитячого населення віком від
0-15 років включно.
1. Для більш успішного виконання цього ударного завдання, розподілити місто Херсон на
11 шкільних районів-участків з нижчезазначеними межами-вулицями для кожної школи, а саме:
Трудшкола Ч. 1 – район Забалка, від Степової вулиці по Бальці до вокзалу (кордони:
Степова вул., Садова, Балка, Вокзал).
Трудшкола Ч. 2 – район Забалка, від Степової вулиці до ріки Кошевої (кордони: Степова,
Балка, ріка Кошева, Сухарницький цвинтар).
Трудшкола Ч. 3 – район Млини (кордони: Бериславська, Червоноармійська [вул.], вокзал).
Трудшкола Ч. 4 – район Військове (кордони: Бериславська вул., б[увший] Олександрівський
парк, Дніпро, до Циганської слободки).
Трудшкола Ч. 5 – Сухарне.
Трудшкола Ч. 6 – район центр міста (кордони: вул. К. Маркса (лівий бік), від Дніпра до
вокзалу та вул. Жовтневої Революції (правий бік) від Дніпра до вокзалу.
Трудшкола Ч. 7 – район центр міста (кордони: вулиця Жовтневої революції (лівий бік) від
Дніпра до Балки та Торговий провулок (правий бік) від Дніпра до Балки).
Трудшкола Ч. 8 – район центр міста (кордони: Торговий пров. (лівий бік) від Дніпра до
Балки, Балка, Колодязна[вул.] та [ріка] Кошева).
Трудшкола Ч. 9 – район весь Карантинний Острів.
Трудшкола Ч. 10 – район центр міста (кордони: Червоноармійська вулиця – майдан Свободи,
Вали до Білого дому і до Дніпра – вул. Карла Маркса (правий бік) від
Дніпра до Вокзалу).
Трудшкола Ч. 11 – Сухарне.
Примітка: Правий і лівий бік вулиць рахувати, коли йти від берега до вокзалу.
АДРЕСИ ТРУДШКІЛ:
Трудшкола Ч. 1 – Забалка, Нижня вул., 49.
–//– Ч. 2 – Забалка, Олександрівська вул.
–//– Ч. 3 – Червоноармійська [вул.], 20.
–//– Ч. 4 – Військове, був[ша] Офіцерська [вул.].
–//– Ч. 5 – Сухарне, поруч з Сухарницьким
цвинтарем.

–//– Ч. 6 – вул. 1 Травня, 6.
–//– Ч. 7 – Червонофлотська [вул.], 30.
–//– Ч. 8 – Червонофлотська [вул.], 32.
–//– Ч. 9 – Карантинний острів.
–//– Ч. 10 – Червоноармійська [вул.], 27.
–//– Ч. 11 – Забалка, Олександрівська [вул.], 29.

2. Усі домоуправління, голови жилкоопів, власники будинків, орендарі готелей і т. ін. повинні
не пізніш 5/ІІІ б/р. скласти спис на всіх дітей свого будинку по формі, яка до цього додається і по
заповненні її з’явитися до відповідального центру шкільного участка, тобто трудшколи.
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Примітка: Кожна трудшкола при подачі списку видає квитка, підтверджуючого одержання
відомостей.
ФОРМА, ПО ЯКІЙ СКЛАДАЮТЬСЯ СПИСИ ДІТЕЙ ВІКУ ВІД 0-15 РОКІВ ВКЛЮЧНО
ПО ВСІХ БУДИНКАХ м. ХЕРСОНУ:
1. Вулиця ………………………………………….
2. Ч. будинку ………
3. Прізвище, ім’я, по-батькові дитини
………………………………………………………
4. Род (хлопчик, дівчинка) ………
5. Вік ……
6. Рік народження ……
7. Кого з батьків має: батька, матір, сирота
………………………………………………………

8. Рідна мова дитини …………………………………
9. Чи вчиться в школі (так чи ні) ……
10. Коли не вчиться зараз, то чи вчиться раніш і
скільки років …………………………………….….
11. Чим займаються батьки
………………………………………………………
12. Віддаленість будинку дитини від школи
(у верстах) ……

3. На підставі даних відомостей кожна школа складає сводочні статвідомості по кожному
шкільному участку окремо (таблиці № 1-2 Ч. 3) і весь цей матеріал надсилає не пізніш 15/ІІІ до
Окрінспектури.
4. Завідуючим трудшколами (які були зазначені в § 1), належить не пізніше 16/ІІ з’явитись до
Окрінспектури за одержанням бланків перепису, а також і більш докладних вказівок щодо
виконання цієї роботи.
5. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови доручається органам Наросвіти та міліції.
6. Осіб, винних в порушенні зазначеної постанови притягати: урядових осіб – до
дисциплінарної кари, а приватних – до штрафу не більш 100 карб., або примусових робіт на
термін до 1 місяця з правом заміни однієї кари другою.
Голова Окрвиконкому
В. Качинський
Зам. Окрінспектора Наросвіти
Ногачевська
Секретар Окрвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 20-20зв. Копія, машинопис, рукопис.
№ 254. ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ЧИННОСТІ ТА ЗМІНУ
ДЕЯКИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ
№ 11
20 лютого 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВК'а от 30 серпня 1922 р. та Положення про Місцеві Ради от
28 жовтня 1925 року Херсонський Окрвиконком та Херсонська Місцева Рада ПОСТАНОВИЛИ:
1. Із обов'язкових постанов, виданих Окрвиконкомом у 1925 році, рахувати маючими силу з
моменту оголошення цієї постанови на рік з нижчевказаними додатками, змінами та частковими
скасуваннями, а також з встановленням нових нумерів такі обов'язкові постанови:
ВИДАНИМИ ОКРУЖВИКОМ З ДІЄЮ НА м. ХЕРСОН ТА ОКРУГУ
ПО ЗЕМВІДДІЛУ
Ч. 1 – 1925 р. “Про заборону розкладки вогнищ на островах, вижигати очерет, траву та
стерню”, рахувати Ч. 2, причому п. 3 змінити та викласти у такий редакції: “Осіб, винних в
порушенні цієї обов'язкової постанови притягати до відповідальності по 99 арт. Кар[ного]
Код[ексу]”.
“Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції, райвиконкоми, сільради та
сільвиконавців”.
В пакті 1-му встановити строк “1 квітня 1926 року”.
Ч. 18 – 1925 р. “Про боротьбу з садовими шкідниками” рахувати Ч. 3, причому п. 2 додати
такими словами: “Догляд за виконанням цієї обов'язкової постанови покласти на райвиконкоми,
сільради, сільвиконавців та міліцію”.
В пакті 1-му встановити строк “15 березня 1926 року”.
Ч. 28 – 1925 р. “Про боротьбу з сусликами” рахувати Ч. 4, причому п. З змінити в частині, що
торкається до розміру штрапа, встановивши такий по постанові райвиків в сумі до 3 карб., та
сільради до 2-х карб.
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Додати до п. 4 такі слова; “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на райвиконкоми,
сільради та міліцію”.
Ч. 32 – 1925 р. “Про заборону вбоя бугаів, баранів та інш.” рахувати Ч. 5, причому п. 3 змінити
та викласти у такій редакції: “Винні в порушенні цієї обов'язкової постанови належать в
адміністрац[ійному] порядкові штрапу до 25 крб., або арешту чи примусовій праці до 7 доб.
Надати райвикам право самостійного накладання стягань в межах їх повноважень – штрапу до
10 крб. або примусовій праці до 5 доб, а сільрадам штрап до 2-х карб., або примусовій праці до
1 доб. Надати право адмінвідділу, райвикам та сільрадам заміни одного вида стягання другим.
Догляд за виконанням цієї обов'язкової постанови покласти на органи міліції, райвиконкоми
та сільради”.
Ч. 51 – 1925 р. “Про боротьбу з прусом” рахувати Ч. 6, причому п. 5 додати, вищевказаним:
“Догляд за виконанням цієї обов'язкової постанови покласти на райвиконкоми, сільради,
сільвиконавців і міліцію”
Ч. 54-95 – 1925 р. “Про планування сел, устрій колодців та інш.” рахувати Ч. 7, причому п. 2
змінити та викласти його в такій редакції: “Дозволити устрій колодців (шахтних – копаних) в
селах Округи на місцях загального користування з дозволу Райвиконкомів. Примітка: Місце
навкруги колодця загального користування повинно бути припіднято й мощено камінем так,
щоб вода стікала від колодця. Стіни колодця повинні бути виведені не меньш як на один аршин
вище бруку”.
Ч. 85 – 1925 р. “Про заборону різки шелюги та інш. насаджен” рахувати Ч. 8, причому п. 3-й
змінити й викласти його у такій редакції: “Осіб, винних в порушенні обов'язкової постанови
притягати по 99 арт. Карн[ого] Код[ексу], а зрізаний матеріал додержувати як речові докази”.
ПО МІСЦГОСПУ
Ч. 15 – 1925 р. “Про боротьбу з пожежами та про противупожежну охорону” рахувати Ч. 9,
причому в пакті 36 після слів “до 5 карб.” викласти так: “надати у м. Херсоні право накладання й
стягання штрафу міліції”.
Ч. 89 – [19]25 р. “Про обов'язок громадян робити заяву о виникненні пожежі”, рахувати Ч. 10.
ПО ДЕРЖСТРАХУ
Ч. 76 – [19]25 р. “Про обов'язок власників великої рогатої худоби та коней давати відомості
про їх Держстраху” рахувати Ч. 11, причому п. 2-й додати нищевказанним: “спостереження за
виконанням цього покладається на органи Держстраху, райвиконкоми, сільради та міліцію”.
Ч. 82 – [19]25 р. “Про обов'язкове окладне страхування в сільських місцевостях Херсонської
Округи” рахувати Ч. 13, причому пакт 24-й змінити та викласти його в такій редакції: “Особи,
що винні в злосній невиплаті страхових платежів або в гуртовому відмовленні від уплати їх
належать відповідальності по 2 ч. 79 арт. К[арного] К[одексу]. Спостереження за виконанням
цієї постанови покладається на органи Держстраху, РВКи, сільради та міліцію”.
ПО КООПЕРКОМУ
Ч. 90 – 1925 р. “Про обов’язок кооперативних Товариств, артілей інвалідів та др., подавати до
Кооперкому свої статути”, рахувати Ч. 14, причому пакт 2-й додати вищевказаним: “догляд за
виконанням цієї обов’язкової постанови покласти на кооперативні спілки та міліцію”.
ПО ВНУТОРГУ
Ч. 53-99 – 1925 р. “Про реєстрацію підприємств, належних окремим особам, котрі займаються
торговим промислом одно особисто або в формі простих Товариств”, рахувати Ч. 15, причому в
арт. 10 викреслити слова: “На местах расположения розничной торговли на рыночные
комитеты”; в арт. 2 п. б на підставі обов’язкової постанови Ч. 66 замість слів “из подвала”
вставити слова: “из подвижных”.
Ч. 57 – 1925 р. “Про обов’язок держпідприємств і кооперативних організацій котрі проваять
заготівлю сировини, подавати Внуторгу періодичні відомості”, рахувати Ч.16, причому пакт 3
додати вищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на Окрвнуторг, міліцію,
райвики та сільради”.
Ч. 72 – 1925 р. “Про обов’язок торгових підприємств вивісити ціни на товари”, рахувати Ч. 17,
причому пакт 2-й змінити й викласти його так: “Винних в порушенні цієї постанови віддавати в
адміністративному порядкові штрафу до 100 крб. або арешту чи примусовій праці до 1 місяця з
правом заміни одного виду стягнення другим”. В пакті 3-му викреслити слова: “ринкоми”.
204

Ч. 77 – 1925 р. “Про обов’язок торгових підприємств 5-го розряду й промислових не нижче 6-го
розряду подавати до Окрвнуторгу книги для реєстрації” рахувати Ч. 18, причому в пакті 5-му
додати: “Адмінвідділу надавати право заміни одного виду стягнення другим”. Догляд за
виконанням цієї постанови покласти на Окрвнуторг і органи міліції.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
Ч. 11 – 1925 р. “Про порядок одержання дозволу на відкриття готелів й т. ін. закладів”
рахувати Ч. 19, причому п. 3 змінити й викласти його в такій редакції: “Осіб, винних в
порушенні цієї обов’язкової постанови віддавати в адмінпорядкові штрафу до 300 крб. або
арешту чи примусовій праці до 3-х місяців з правом заміни одного виду стягнення другим.
Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції”.
Ч. 17 – 1925 р. “Про поведення на вулицях та установах” рахувати Ч. 20, причому п. 6
замінити та викласти його в такій редакції: “Осіб, винних в порушенні 1 й 5 пактів цієї
обов’язкової постанови віддавати в адміністративному порядкові штрафу до 100 крб. або арешту
чи примусовій праці до 1 місяця з правом заміни одного виду стягнення другим”.
Пакт 7-й змінти й викласти в такій редакції: “Надати право покладення адміністративних
стягнень за порушення 1 й 5 п. цієї обов’язкової постанови райвикам в межах їх компетенції
(штрафу до 10 крб. або примусовій праці до 5 доб”).
Пакт 8-й викласти в такій редакції: “Осіб винних в порушенні 2, 3 й 4 пактів віддавати в
адміністративному порядкові штрафу до 5 крб.” надав право накладання та стягнення штрафу в
м. Херсоні міліції.
“Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покласти на органи міліції”.
Ч. 22 – 1925 р. “Про порядок відкриття клубів та червоних кутків”, рахувати Ч. 21, причому
п. 4 додати нижчевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на Окрполітосвіту
та органи міліції”.
Ч. 27 – 1925 р. “Про заборону приватних археологічних розкопок”, рахувати Ч. 22.
Ч. 30 – 1925 р. “Про обов'язок вивіски в торгпідприємствах табличок з означенням часу
торгівлі” рахувати Ч. 23, причому п. 3 додати нищевказанним: “Догляд за виконанням цієї
постанови покласти на органи міліції”.
Ч. 33-35 – [19]25 р. “Про ліквідацію озброєної охорони та про зміну ії Промміліцією” рахувати
Ч. 24, причому п. 3 додати змістом 1-го пакта обов’язкової постанови Ч. 35: “приватним
установам та підприємствам, маючим промміліціонерів, платити за кожного з них зі включенням
організаційних видатків у м. Херсоні 55 карб., а в Окрузі 50 карб.”.
Ч. 37-4174 – 1925 р. “Про міри та ваги”, рахувати Ч. 25, причому викласти його зі змінами,
передбаченими обов’язкової постановами Ч. 41 та 74 – 1925 р. в такій редакції: “На підставі
постанови РНК УРСР від 27 червня 1924 року (Зб[ірник] Уз[аконень], Ч. 15 – [19]24 р. арт. 149)
“Про торгівлю”, Херсонський Окрвиконконком ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити всім торговим підприємствам та окремим крамарям застосування та схов у
торгових помешканнях нештампованих та невірних мір та ваг.
2. Зобов'язати осіб, що торгують в закритих помешканнях, з лотків та в кіосках при зважуванні
застосувати або “столові” ваги або ваги, притинаті до підставки, а тіх, що торгують в рознос при
зважуванні не держати держака ваг у руках, а за окрему прив'язь до коліна, або за ціпок,
просунутий в кільце, щоб стрілка ваг була увесь час відкритою.
3. Винних в невиконанні цієї постанови притягати до судової відповідальності по 141 арт.
Карного Кодексу.
4. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на міліцію, сільради та сільвиконавців”.
Ч. 39 – [19]25 р. “Про реєстрацію агентів по розповсюдженню літератури, портретів та інш.”
рахувати Ч. 26, причому п. 3 змінити та викласти його в такій редакції: “Осіб, винних в невиконанні
цієї обов'язкової постанови віддавати в адміністративному порядкові штрапу до 25 крб., або арешту
чи примусової праці до 2-х неділь з правом заміни одного виду стягнення другим”.
Ч. 43 – [19]25 р. “Про рихтовників печаток” рахувати Ч. 27, причому п. 5 змінити та викласти
його в такій редакції: “Осіб, винних в невиконанні цієї постанови віддавати в адміністративному
порядкові штрапу до 200 карб. або арешту, чи примусової праці до 2-х місяців з правом заміни
одного виду стягання другим”.
Ч. 44 – [19]25 р. “Про реєстрацію фотографічних підприємств” рахувати Ч. 28.
205

Ч. 45 – [19]25 р. “Про реєстрацію друкованих верстаків” рахувати Ч. 29.
Ч. 46 – [19]25 р. “Про заборону винищення птичих гнізд” рахувати Ч. 30, причому п. 4-й
змінити та викласти у такій редакції: “Осіб, винних в порушенні 1 і 2 п. цієї постанови притягти
до відповідальності по 99 ст. К[арного] К[одексу], а осіб, винних в порушенні п. 3 віддавати в
адміністративному порядкові штрапу до 25 карб., або арешту чи примусовій праці до 7 доб,
надав райвикам право самостійного накладення стягань штрапу до 10 карб. або примусовій
праці до 5 доб”.
Додати постанову пактами 5 й 6, котрі викласти у такій редакції: “Надати Адмінвідділу й Рику
право при накладанні адміністративного стягання заміни одного виду стягання другим п. 6-й
“Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції, райвики та сільвиконавців”.
Ч. 49 – [19]25 р. “Про порядок видання дозволів на відкриття видовищ та інш.” рахувати Ч. 31,
причому п. 8 додати нищевказанним: “Надати право Адмінвідділу заміни одного виду стягання
другим”.
Ч. 55 – [19]25 р. “Про накладання адміністративних стягань за несвоєчасний внесок штрапів,
накладених за контрабанду” рахувати Ч. 32, причому до п. 1-го додати: вищевказане: “З правом
заміни одного виду стягання другим”.
“Догляд за виконанням цієї постанови покласти на митні установи та міліцію”.
Ч. 58 – [19]25 р. “Про обов'язок сільвиконавців охорони кас Рика” рахувати Ч. 33, причому
п. 4-й додати нищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на райвики та
органи міліції”.
Ч. 65 – [19]25 р, “Про виписку газети “Вісті” та Зб[ірника] узаконень та розпоряджень”
рахувати Ч. 34, причому п. 1-й додати нищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови
покласти на міліцію”.
Ч. 67 – 1925 р. “Про заборону вбоя худоби поза боєнь та про порядок продажу м'яса” рахувати
Ч. 35, причому 4-й п. до[повнити] нищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови
покласти на органи міліції, санітарії та ветеринарії”.
Ч. 70 – 1925 р. “Про продаж скла для пенсне та окулярів по рецептам лікарів” рахувати Ч. 36,
причому п. 4-й додати нищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи
міліції та здоров відділ”.
Ч. 71 – 1925 р. “Про нагрудні значки” рахувати Ч. 37.
Ч. 75 – 1925 р. “Про години провадження торгу” рахувати Ч. 38, причому п. 15-й постанови
додати нижчевказаним: “з правом заміни одного виду стягання другим”.
п. 16-й змінити й викласти у такій редакції: “Надати райвикам право самостійного накладання
стягань за порушення обов'язкової постанови у районі – штрафом до 10 крб. або примусовій
праці до 5 доб”.
Ч. 86/93 – 1925 р. “Про заборону виробу самогону без цілі збуту” рахувати Ч. 39, причому
пункт 1-й змінити та викласти його в такій редакції: “Заборонити вироб та схов апаратів без цілі
збуту”.
В пункті 5-м змінити арешт та примусову працю з 3-х місяців до 1-го місяця. Додати в цьому
пункту нижчевказане: “Адмінвідділу надати право змінити одного виду стягнення другим.
Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції”.
Ч. 88 – 1925 р. “Про порядок переїзду чужеземців з транзитними візами через територію
округи” рахувати Ч. 40, причому п. 8 додати нижчевказаним: “Догляд за виконанням цієї
постанови покласти на органи міліції”.
Ч. 93 – 1925 р. “Про обов’язки власників готелів, подавати міліції забуті документи” Ч. 41,
причому п. 3-й змінити й викласти у такій редакції: “Винних в невиконанні цієї постанови
віддавати в адміністративному порядкові до 100 крб. або арешту та примусовій праці до 1 місяця
з правом заміни одного виду стягнення другим.
Міліції прослідкувати за виконанням цієї постанови”.
Ч. 99 – 1925 р. “Про часи праці в державних установах” рахувати Ч. 42.
ПО ІНСПЕКЦІЇ ТРУДА
Ч. 73 – 1925 р. “Про заборону ночної випічки хліба” рахувати Ч. 43, причому п. 1-й додати
приміткою 2-ю такого змісту: “Ночна випічка може провадитись тільки з дозволу Інспекції
Праці”.
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п. 2-й замінити і викласти у такій редакції: “Осіб, випікаючих хліб без прикладання найомного
труда, за порушення цієї обов’язкової постанови віддавати в адміністративному порядкові до
100 карб. або арешту чи примусовій праці до 1 місяця з правом заміни одного виду стягання
другим”.
3-й п. додати вищевказаним: “Догляд за виконанням цієї постанови покласти на Інспекцію
труда та міліцію”.
ПО ФІНВІДДІЛУ
Ч. 13 – 1925 р. “Про допомогу домовласників й др. Фінінспектурі при збиранні податків”
рахувати Ч. 44, причому п. 3-й змінити й викласти у такій редакції: “Невиконання
будинковласниками, орендарями будинків та відповідальними в будинкеруваннях особами,
покладених на них сучасною постановою обов'язків карається в адміністративному порядкові
штрапом у розмірі до 100 карб. або арештом або примусовою працею до 1 місяця з правом для
Адмінвідділа заміни одного виду стягання другим”.
Ч. 60 – 1925 р. “Про реєстрацію майна держфондів” рахувати Ч. 45.
Ч. 91 – 1925 року “Про місцеві податки” рахувати Ч. 46, причому примітку 1 ст. 16 викласти
так: “Прописочний податок стягується при кожній прописці прибуваючих та при виписці
убуваючих”.
В прим. 2 арт. 10 викреслити слова: “членів організацій”.
ВИДАНИМ МІСЦРАДОЙ З ДІЄЮ НА м. ХЕРСОН
ПО ЗЕМВІДДІЛУ
Ч. 23 – 1925 р. “Про боротьбу з садовими шкідниками” рахувати Ч. 1, причому в пакті 1-му
встановити строк 15 березня 1926 року.
ПО ЗДРАВВІДДІЛУ
Ч. 7/42 – 1925 р. “Про санітарні правила” рахувати Ч. 2, причому першу частину п. 4-го цієї
постанови змінити, як вказано в обов'язковій постанові Ч. 42, та викласти його у такій редакції:
“проводити очищення сміття та нечистот во всіх домовлодіннях м. Херсону й його передмість не
тільки силами Санпарка Окрмісцьгоспу, а й валками приватних власників, порозумівшись з
ними та попереднім про то заявкам”.
П. 7-й додати нижчевказаним: “А також зареєструватись по одержанні дозволу
Окрздраввідділа у канцелярії Санпарку Окрмісцгоспу в 7 денний термін.
З метою додержання санітарії при вивозу сміття та нечистот, провадити вивоз в належно
встроєних підводах та бочках, згідно п. п. 8, 9 та 10 цієї постанови й вказівок, котрі одержуються
при реєстрації в канцелярії Санпарку Місцгоспу”.
Ч. 79 – 1925 р. “Про обов’язок лікарів, домовласників та інш. повідомляти Здороввідділ про
заразні пошесті” рахувати Ч. 3.
ПО МІСЦГОСПУ
Ч. 24 – 1925 р. 27/51/90 – [19]24 г. “Про платню за помешкання” рахувати Ч. 4, причому
першу частину п. 10 змінити та викласти в такій редакції: “За несвоєчасний внесок
(прострочення) платні за помешкання (п. 9) домоуправління мають право справляти:
1) З держустанов та підприємств, кооперативних, професійних організацій й культурноосвітніх установ не більш 1,15 % в день, 2) з осіб, працюючих по наймам, інвалідів праці та
війни, котрі знаходяться на спеціальній забезпеці не більш 1,30 % в день, 3) зо всіх інших не
більш 1,10 % в день”. В примітці цього пакту виключити слова: “по курсу дня уплати” й
“изменение курса рубля”.
Пакт 13-й додати нижчевказаною приміткою: “прохідні кімнати, вказані в цьому 13 пакті,
належать оплаті кімнатонаймачами даного помешкання, котрі користуються їми. Площа
прохідних кімнат відносно оплати її розподіляється між кімнатонаймачами пропорційно
загальній сумі місячної платні за помешкання, котра лягає на кожного з кімнатонаймачів окремо
і оплачувається їми по їх ординарним ставкам”.
Ч. 20 цієї постанови додати нещевказаною приміткою 2-ю: “Інваліди праці та війни, котрім
заміст пенсії дано право торгу по безплатним патентам 1-го й 2-го розряду або право займатися
одноособовими промислами, платять з 1 серпня 1924 р. по доставленні посвідчень Соцзбеса
крайню платню за помешкання: а) ті, котрі торгують по патенту 1-го розряду або займаються
одноособистими промислами в розмірі 20 коп. за кожну квадратову сажінь корисної площі та
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б) ті, що торгують по патенту 2-го розряду в размірі 40 коп. за кожну квадр[атову] сажінь
корисної площі”.
Ч. 56 – 1925 р. “Про порядок стягання грошей за воду та електрику у безсуперечному
порядкові” рахувати Ч. 5.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
Ч. 16 – 1925 р. “Про обов'язок домовласників установлення знадвору домових електричних
ліхтарів” рахувати Ч. 6 причому п. 4 змінити та викласти його в такій редакції: “Осіб, винних в
порушенні п. 1 й 2 цієї обов'язкової постанови віддавати в адміністративному порядкові штрапу
до 25 карб. або арешту чи примусової праці до одної неділі з правом заміни одного виду
стягання другим.
Догляд за виконанням покласти на органи міліції”.
Ч. 26 – 1925 р. “Про обов'язок домовласників установлення дзвінків у воріт та парадних ходів”
рахувати Ч. 7 причому п. 3 змінити та викласти його в такій редакції: “Осіб, винних в порушенні
цієї обов'язкової постанови віддавати в адміністративному порядкові штрапу до 5 карб.”, надав
право накладати штрап й стягати його міліції.
Ч. 69 – 1925 р. “Про двірників” рахувати Ч. 8, при чому п. 6 змінити та викласти його у такій
редакції; “Осіб, винних в невиконанні цієї обов'язкової постанови віддавати в адміністративному
порядкові штрапу до 50 карб. або арешту чи примусовій праці до 2-х неділь с правом зміни
одного виду стягання другим”.
2. Рахувати закінченими, скасованими та втратившими силу вищевказані обов’язкові
постанови:
ПО ЗЕМВІДДІЛУ
1. Ч. 31 “Про облік та ветеринарно-санітарний огляд жеребців, бугаїв та інш.”.
ПО СТАТБЮРО
2.Ч. 2 “Про облік хлібних запасів”.
3. Ч. 3. “Про облік робочої сили у промпідприємствах”.
4. Ч. 4 “Про провадження дослідження у культурно-освітніх установах”.
5. Ч. 34 “Про облік хлібних запасів”.
6. Ч. 48 “Про обов’язок подання Держустановами й підприємствами статистичних відомостів”.
7. Ч. 64 “Про облік хлібних запасів”.
8. Ч. 92 “Про дослідження культурно-освітніх установ”.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
9. Ч. 5 “Про день траура 21-го січня 1925 р.”.
10. Ч. 6 “Про надбавку на кварт[ирну] платню на користь лікнепу”.
11. Ч. 8 “Про заборону устрія вистав й видовищ в день траура 21 січня”
12. Ч. 10 “Про надання райвикам права самостійного накладання адмстягання за порушення
обов’язкових постанов Ч. Ч. 19, 22, 86 і др.”
13. Ч. 12 “Про заборону торгу 21-го січня 1925 р.”.
14. Ч. 14 “Про реєстрацію юрисконсультів”.
15. Ч. 20 “Про підписку на Збірник узаконень”.
16. Ч. 21 “Про реєстрацію кустарів, котрі торгують речами свого виробництва”.
17. Ч. 40 “Про години торгу з 1 квітня по 1 жовтня”.
18. Ч. 61 “Про реєстрацію охотничої зброї”.
19. Ч. 83 “Про заборону торгу спиртовими напитками в час прийому рекрутів”.
20. Ч. 87. “Про свято 8-ї годовщини Жовтневої революції”.
21. Ч. 99 “Про години праці в установах”.
22. Ч. 9 “Про реєстрацію агентів по розпорядженню друкованих творів”.
ПО МІСЦГОСПУ
23. Ч. 38 “Про надбавку до квартплатні з 1/IV по 1/Х 1925 р.”.
ПО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
24. Ч. 47 “Про обов’язок подання госустановами, госпідприємствами, акціонерними
компаніями в комісію по окремим фондам заробітної плати заявок”.
ПО ФІНВІДДІЛУ
25. Ч. 50 “Про місцеві податки та оплати”.
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26. Ч. 52 “Про с[ільсько]-г[осподарський] податок”.
27. Ч. 62 “Про реєстрацію плантацій”.
28. Ч. 63 “Про цілевий кварт[ирний] податок”.
ПО ВНУТОРГУ
29. Ч. 19 “Про відміну обов’язкової постанови Ч. 122 – [19]24 р.”.
30. Ч. 25 “Про недорідні райони”.
31. Ч. 59 “Про дозвіл вивозу хліба з Херсонської Округи”.
ПО ГПУ
32. Ч. 80 “Про реєстрацію посвідчень на право мати зброю”.
ПО РИБІНСПЕКЦІЇ
33. Ч. 36 “Про правила рибного лову”.
34. Ч. 68 “Про відміну обов’язкової постанови ОкрВИКа Ч. 36 та про надання права райвикам
видавати обов’язкові постанови про правила рибного лову в водах місцевого значення”.
3. Обов’язкові постанови 1925 р., яких було оголошено в 1926 році та обов’язкові
постанови, видані у 1926 році, лічити під такими частинами:
І. ВИДАНИМИ ОКРВИКОНКОМОМ
ПО ВНУТОРГУ
Ч. 100 – [19]25 р. “Про ціни на махорку” рахувати Ч. 47.
Ч. 101 – [19]25 р. “Про накидку при продажі товарів” рахувати Ч. 48.
ПО ОКРВИКОНКОМУ
Ч. 2 – [19]26 р. “Про архіви” рахувати” Ч. 49.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
Ч. 3 – [19]26 р. “Про подання до ЗАГСу свідоцтв про причини смерті” рахувати Ч. 50.
Ч. 7 – [19]26 р. “Про продаж друкованих творів з добродійною метою” рахувати Ч. 51.
ПО ДЕРЖСТРАХУ
Ч. 8 – [19]26 р. “Про застрахування орендарями Держмайна в Держстрасі” рахувати Ч. 52.
ІІ. ВИДАНИМИ МІСЬКРАДОЮ
ПО АДМІНВІДДІЛУ
Ч. 96 – [19]26 р. “Про облік населення” рахувати Ч. 9.
ПО МІСЦГОСПУ
Ч. 6 – [19]26 р. “Про облік вільної житлової площі” рахувати Ч. 10.
4. Сучасну обов’язкову постанову рахувати Ч. 1.
Голова Окружвику та місцради
(Качинський)
Начокрадмінвідділу
(Шварцгорн)
Секретар Окружвику
(Савченко)
Секретар Місцради
(Щеглов)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 22-22зв. Оригінал, типограф. друк,
рукопис.
№ 255. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИСТАВ
№ 53
24 лютого 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу від 30-го серпня 1922 р. та щоб здійснити адміністративний
догляд за порядком устрою з добродійною метою державними й громадськими установами й
організаціями ріжного роду спектаклів, концертів, лекцій й т. п. Херсонський Окрвиконком
ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити устрій вищезазначених спектаклів, концертів, лекцій й т. п. без попередньої
реєстрації й одержання дозволу в Адмінвідділі Окрику. Примітка: Програми спектаклів,
концертів, лекцій й т. п. затверджуються Окрполітосвітою на загальних підставах.
2. Винних у невиконанні цієї постанови притягати в адміністраційному порядку до штрапу в
розмірі 100 крб. або арешту, або примусовій праці до 1 місяця з правом заміни одного виду
стягання другим.
3. Догляд за виконанням цієї постанови та складання протоколів покласти на органи міліції.
Держархів Херсонської області, ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 60зв. Копія, типограф. друк.
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№ 256. ПРО ОПІКУНІВ ТА ПІКЛУВАЛЬНИКІВ
№ 55
24 лютого 1926 р.
З метою влаштування опіки та піклувательства Херсон[ський] Окрвик на підставі інструкції
НКВС від 30/ІІІ–[19]25 р. та обіжника ч….* УХВАЛИВ:
1. Обов’язати всіх опікунів та піклувальників, яких було призначено до 1-го січня [19]26 р. та
які ще не звільнені були досі від цих обов’язків, подати в 7-денний термін зо дня оголошення
цієї постанови до установ опіки такі відомості: коли саме та якою установою було покладено на
них ці обов’язки, над чиїм майном або особою було їх призначено, список майна, переданого їм,
адреса їх та адреса підопічного або майна, скільки років зараз підопічним або чи одужали та чи
з’явились господарі підопічного майна, та чи повернуто і коли це майно. Примітка: До
відомостей треба прикладати документи про призначення опікуном або піклувальником, а якщо
їх нема, то повідомлення де вони знаходяться.
2. У всіх випадках, що вимагають утворення опіки або піклувательства, обов’язати родичів,
домоуправління, домовласників або орендарів та службових осіб, яким відомо про такі випадки,
подавати у 3-х денний термін заяви до установи опіки про утворення опіки або піклувательства.
Примітка: Опіці або піклувательству підлягають такі особи:
1) неповнолітні сироти в яких нема обох батьків, 2) психічно хворі, 3) слабоумні,
4) розбійники.
Утворюється піклувательство і над майном тих громадян, які: 1) відсутні, 2) осуджені –
позбавлені волі, 3) хворі, в яких не мається неповнолітніх членів сім’ї, що можуть самостійно
вести господарство, 4) які по своїм фізичним та іншим недостаткам не можуть вести самостійно
господарство.
3. Цю постанову не розповсюджувати на осіб, які знаходяться в дитячих та ін. Державних
будинках і на Державному утриманні та які не мають у себе ніякого майна. Примітка. В тих
випадках, коли в осіб, зазначених в п. 3, мається майно, утворюється опіка в загальному порядку.
4. Осіб, винуватих в порушенні цієї постанови, притягати до відповідальності: службовців у
дисциплінарному порядку, а приватних – до адміністративного штрафу до 300 крб. або
примуспраці до 3 м[іся]ців з заміною штрафу при не виплаті примусовими роботами.
5. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на міліцію та опіку.
6. Установи опіки знаходяться у м. Херсоні при Інспектурі ОкрСоцЗабезу, а в окрузі – при
Райкультвідділах.
Оригінал за належними підписами.
Держархів Херсонської області, ф. Р-301, оп. 1, спр. 28, арк. 25. Копія, машинопис.
№ 257. ПРО ВЕСНЯНЕ ПОЛЮВАННЯ
№ 58
24 березня 1926 р.
Беручи на увагу велику шкоду, що робить мисливському господарству України весняне
полювання – Херсонський Окружвиконком на підставі постанови Раднаркому УСРР від
10 липня 1923 р. “Про права полювання” (Зб[ірник] Узак[онень] 1923 р. Ч. 26 арт. 389) та
обіжника НКВС ч. 0/ІІІ від 9-го березня 1926 р. – ПОСТАНОВИВ:
1. Провадження полювання на території Херсонської округи заборонити з 15 лютого по
1-е серпня на всі породи тварин, у тому числі й весняне полювання на перелітних птахів.
2. Заборонити також купівлю й продаж та перевіз дичини, набитої у строки, вказані у § 1.
3. Осіб, винних в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягти до відповідальності по
ст. 99 Крим[інального] Кодексу УСРР.
4. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на міліцію, сільради на сільвиконавців, на
райупововажених ВУСОРа, мисливських старост та уповноважених по боротьбі з
браконьєрством.
Оригінал за належними підписами.
Держархів Херсонської області, ф. Р-195, оп. 1, спр. 30, арк. 8. Копія, машинопис.
*

Номер обіжника пропущено у тексті постанови.
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№ 258. ПРО ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОМАТУ В СПРАВІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКЛИКУ
№ 61
07 квітня 1926 р.
Президія Округового Виконавчого Комітету, в засіданні своєму ПОСТАНОВИЛА:
Так як більшість, з належних до чергового заклику громадян, до цього часу не зрахувала
важності підготовчої до заклику роботи, а тому й не сповістила про себе вимагаємих об’явою
Окрвійськомату від 30-го березня ц/р Ч. 71, – відомостей, – обов’язати всіх завідуючих
установами та підприємствами як державними, так громадськими й приватними, а рівно домову
адміністрацію, як-то: правління жилкоопів, орендарів і приватних власників будинків в
тижневий термін з часу розповсюдження цього, зробити перевірку в нижче складеному:
повірити військові документи всіх громадян, народження 1904 року, які находяться в їх
відомстві з числа підлягаючих черговому призову в біжучому році та встановити: чи не
з’являються такі громадяни ухильними від приписки до призовної дільниці, чи сповістили вони
в ОкрПокличкомісію необхідні відомості про зміну в сімейному становищі і чи, взагалі, – дали
такі громадяни необхідні ОкрПокличкомісії відомості, які зазначено в об’яві ОВКу за Ч. 71,
оголошеної в часописові “Робітник” від 2-го квітня ц/р за Ч. 15 та 3-го квітня ц/р за Ч. 16.
Про всіх громадян, підлеглих до приписки, які не виконали розпорядження Округової
Покличної Комісії ОВКу, сповістити Окрвійськоматові задля притягнення винуватців до
належної відповідальності.
Адміністрації установ навчання виконати в точні терміни, встановлені ОкрПокличкомісією,
для подачі клопотань на учнів, маючих право відволку призову.
Органам міліції прослідкувати за виконанням цього та зробити на видержку повірку приписки
до покличної дільниці по будинковим книгам підлеглих до чергового призову громадян.
Особи, які не виконають цієї постанови підлягають відповідальності: службовці в
дисциплінарному порядкові, а інші особи – штрафу до двадцяти п’яти (25) карбованців.
Голова
Качинський
Окрвійськом
Маєр
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 94. Копія, машинопис, рукопис.
№ 259 ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЩЕПЛЕННЯ ВІСПИ В м. ХЕРСОНІ ТА ЙОГО ОКРУЗІ 1
07 квітня 1926 р.
№ 62
На підставі постанови РНК УСРР від 30 січня 1926 р. “Про обов’язкове щеплення віспи”
Херсонський Окружний Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Обов’язати щепити віспу (вакцинація та ревакцинація): а) усім, що уступають і є в шкільних
закладах, дитячих будинках і інших установах для дітей; б) усім, що вступають до Червоної
армії, флоту та міліції; в) допризовники, що проходять військове навчання; г) визваним для
проходження попереднього військового навчання; д) зарахованим до перемінного складу
територіальних військових частин; е) усім робітникам і службовцям на підприємствах і
установах; ж) усім, що вступають до міст позбавлення волі. Примітка: Від обов’язкового
щеплення віспи звільняються всі, що мали натуральну віспу й ті, що прищепили її собі за останні
3 роки.
2. Обов’язати усіх батьків та осіб, на утриманні яких знаходяться діти віком від трьох місяців і
до 1 року прищеплювати їм віспу, якщо вона їм ще не була щеплена.
3. Обов’язати вдруге щепити віспу (ревакцинація) всім громадянам від 7 до 8 років, від
14 до 15 років, від 20 до 21 року. Примітка: Щеплення віспи провадиться всьому населенню
безплатно.
4. Всім особам, що бажають дістати посвідки про щеплення віспи, органи здоровохорони
видаватимуть її безплатно.
5. Обов’язати Інспектури охорони здоров’я про термін, місце і лад щеплення віспи повідомити
населення й установи особливим оголошенням.
6. Зобов’язати Районові Виконавчі Комітети подавати всебічну допомогу щодо переведення в
життя обов’язкового щеплення віспи.
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7. Всі, що ухиляються від щеплення віспи, притягатимуться до судової відповідальності по
арт. 217/2 Карного Кодексу. Відповідальність за не прищеплення віспи неповнолітнім
покладається на батьків їх і осіб, на утриманні яких находяться неповнолітні.
8. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покласти на органи Здоровохорони,
міліцію, Райвики та Сільради.
Оригінал за належними підписами.
Держархів Херсонської області, ф. Р-195, оп. 1, спр. 40, арк. 3. Копія, машинопис.
№ 260. ПРО ДОПОМІЖНУ НАЙМАНУ ПРАЦЮ В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 1
№ 64
14 квітня 1926 р.
На підставі інструкції РНК УСРР про порядок застосування тимчасових правил про умови
вживання допоміжної найманої праці в селянських господарствах та постанови президії Окрвику
від 31/ІІІ–[19]26 р. Херсонський Окружний Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Вважати по місту Херсону та Херсонській Окрузі промисловими господарствами, на які не
поширюються тимчасові праці:
а) господарства з кількістю посіву більш чим по 3 десятини на їдця незалежно від форми
землекористування; б) господарства, що мають сади або городи, або родючі виноградники більш
чим ½ десятини на їдця; в) господарства, що мають робочої худоби більш чим на запряжку
(3 голови).
2. Зобов’язати наймачів, маючих батраків, складати з наймаками на підставі “тимчасових
правил” писану угоду та реєструвати ці угоди протягом двох тижнів з дня заключення в сільраді.
Примітка 1. Коли наймають наймита (наймичку) виконувати тільки окремі роботи на речінець
не більший від двох тижнів від найма, або не більший одного місяця протягом року в різні
строки, то можна й не складати письменну угоду про найом (трудовий договір). Примітка 2.
Реєстрація писаних угод провадиться сільрадою даремно.
3. Наймачів, винуватих в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності по
суду по 132 арт. Кар[ного] Кодексу.
4. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на інспектуру праці, міліцію,
райвики, сільради та сільвиконавців.
Держархів Херсонської області, ф. Р-215, оп. 1, спр. 9, арк. 1. Копія, машинопис.
№ 261. ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ДОМОБУДІВЕЛЬ У МІСТАХ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОКРУГИ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕЗОНІ 1926 РОКУ
24 травня 1926 р.
№ 69
В целях наиболее успешного выполнения ремонта домов, Окрисполком предлагает всем
домоуправлениям, арендаторам, жилкоопам, коллективам, госучреждениям, кооперативным и
профессиональным организациям, а также владельцам денационализированных имуществ
соблюдать следующие правила в отношении ремонта домовладений, находящихся в их ведении:
1) В первую очередь произвести исправление и укрепление ненадежных стен, перемычек
междуоконных столбов, балконов, лестниц, дымовых труб, боровков, восстановление и
укрепление стропил, окраска крыш, желобов и водосточных труб, исправление всех
водопроводных и канализационных установок как во дворах, так и внутри домостроений.
2) а) Исправить междуэтажные перекрытия (полы, балки и накаты). б) Исправить центральное
отопление с изоляцией труб отопления и водопровода от охлаждения и промерзания.
в) Исправить наружные и внутренние лестницы. г) Исправить все наружные оконные переплеты
и двери с надлежащим пополнением недостающих частей, стекол и окраска их. д) Исправить
декоративные наружные части зданий (лепные украшения, кронштейны и т. п.) грозящие
обвалом. е) Исправить дворовые уборные и мусорные ящик, исправить ходовые полосы
тротуаров соответствующими материалами.
3. Срок исполнения ремонтов: работы, кои подлежат исполнению в первую очередь должны
быть выполнены до 1-го августа сего года. Работы вошедшие во вторую очередь должны быть
выполнены к 15 сентября с/г.
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4. Всем домоуправлениям, арендаторам, жилкоопам, коллективам, госучреждениям,
кооперативным
и
профессиональным
организациям,
а
также
владельцам
денационализированных имуществ вменяется в обязанность вести журналы по ременту домов с
подробным обозначением количества работ, стоимости ремонта и времени исполнения, каковые
должны представляться немедленно Техническому надзору Окрместхоза по его требованию для
контроля.
5. Всем производящим ремонты предлагается уведомлять Техстройчасть Окрместхоза о
начале и конце своих ремонт.
6. Виновные в не исполнении настоящих правил подлежат привлечению к ответственности по
217 ст. Уголовного Кодекса.
Предокрисполкома
(Штейнбергский)
Зав. Окрместхозом
[підпис]
(Мисошников)
Секретарь
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 108-109. Копія, машинопис,
рукопис.
№ 262. ПРО ПОРЯДОК ОБМІНУ І ВИДАЧІ ПОСВІДОК
НА ПЕРЕБУВАННЯ ЧУЖОЗЕМЦЯМ І ОСІБ, ЗАЯВЛЕНИХ ЧУЖОЗЕМЦЯМИ 1
№ 70
02 червня 1926 р.
На підставі п. 6 літ. “В” арт. 13 розділу ІІ постанови 2-ої сесії ВУЦВК ІХ скликання з
28 жовтня 1925 року “Про Округові З’їзди Рад і Округові Виконавчі комітети” (Збірн[ик]
Узак[онень] 1925 р. Ч. 83, арт. 487), Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Всі чужоземці, що проживають на території Херсонської Округи і одержали раніш
встановлені посвідки на перебування чужоземців, зобов’язані не пізніше 31 серпня 1926 року
обміняти їх на посвідки на перебування на нові, встановлені “Положенням про посвідки на
перебування чужоземців”, затвердженим НКВС і Упов. НКЗС з 1 грудня 1925 року.
Обміну підлягають всі посвідки на перебування чужоземців (пашпортові листи і тимчасові
посвідки на перебування чужоземців), видані до 1 червня 1926 року.
Старі посвідки на нові обмінює Округовий Адміністративний Відділ (місто Херсон, вулиця
Радянська, буд. Ч. 21).
2. Нарівні з чужоземцями, зобов’язані такий самий реченець подати заяву про визначення їх
дійсного громадянства всі особи, що мають тимчасові посвідки на перебування осіб, заявлених
чужоземцями, як також всі особи, що не є громадянами СРСР, хоч би вони й не мали виданих
раніш зазначених вище посвідок на перебування.
3. Всі зазначені в п. 1 і 2 цієї постанови особи повинні прибути до Округового
Адміністративного Відділу для обміну посвідок і визначення громадянства, маючи на руках для
подання до Адміністративного Відділу всі документи, видані як до 7-го листопада 1917 року, так
і після того: а) відповідними органами і установами колишньої Російської Імперії, білих, урядів,
а також органами Радянської Влади, як також б) всі чужоземні документи, що є в них, як-то
національні пашпорти, метрики і інші національні документи.
4. Всім особам, що мають належні національні пашпорти, Округовий Адміністративний
Відділ видає встановлені названим Положенням посвідки на перебування чужоземців, а особам,
що не є громадянами СРСР і не мають належних національних пашпортів, – посвідки на
перебування осіб, заявлених чужоземцями.
5. Всі чужоземці, що прибувають із-за кордону зобов’язані не пізніш 24-х годин по прибуттю
на територію Округи подати до Округового Адміністративного Відділу заяву про видачу
посвідки на перебування.
6. Разом з заявою чужоземні громадяни повинні подати по 2 фотокартки та подати відомості,
потрібні для заповнення анкети, після чого Округовий Адміністративний Відділ видає на
відповідний реченець посвідку на перебування.
7. В разі потреби дальшого перебування чужоземні громадяни повинні не пізніш як за
тиждень до закінченого терміну (на який їм видано посвідку на перебування) подати заяву про
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продовження їм терміну перебування, при чому чужоземні громадяни, в перебування яких
зацікавлені державні установи й організації, повинні подати посвідчення від них.
Чужоземці, що одержали від Повноважних Представництв або Консульства СРСР за
кордоном дозвіл на тимчасове перебування на території УСРР на реченець не більш одного
місяця, повинні, не пізніше 24-х годин зареєструватись в Округовому Адміністративному
Відділі, а в разі потреби дальшого перебування повинні не пізніш як за тиждень до закінчення
дозволеного їм терміну перебування подати до Округового Адміністративного Відділу заяву про
продовження їм реченця перебування разом з заявою про видачу їм посвідок на перебування.
8. Чужоземні громадяни, що своєчасно не подали заяви про продовження їм реченця
перебування, або в цьому відмовлено, зобов’язані не пізніш як за три дні до терміну, на який їм
видано або продовжено посвідку на перебування, подати до Округового Адміністративного
Відділу в місці прописки заяву про видачу їм візи на виїзд за кордон та виїхати не пізніш
терміну, зазначеного в візі.
9. Порядок продовження посвідок на перебування, зазначений в п. 7 цієї постанови,
поширюється на всіх осіб, що одержали нові посвідки на перебування чужоземців, як і осіб,
заявлених чужоземцями, встановлені Положенням про посвідки на перебування чужоземців.
10. Особи, що переїжджають з транзитними візами, коли вони приневолені зупинитися,
звільнюються від одержання посвідок на перебування та прописки, але зобов’язані
зареєструватись в Округовім Адміністративнім Відділі та виїхати не пізніше дозволеного їм
терміну на перебування.
Правила переїзду передбачені Обов’язковою Постановою Ч. 40 Херсонського ОВК
(обов’язкову постанову видано на підставі Обіжника НКВС Ч. 136 з І/Х–[19]25 р.).
11. Особи, що мають візи на виїзд і в’їзд, звільняються від одержання посвідок на
перебування, але зобов’язані по прибуттю не пізніше 24-х годин зареєструватись в Округовім
Адміністративнім Відділі.
Чужоземці, що мають зазначену візу, повинні виїхати в термін, зазначений в зворотній візі.
Подовжити термін перебування можна в порядку, зазначеному в п. 7 цієї постанови.
12. Особи, що мають дипломатичні картки, видані Наркомзаксправ, а також особи, що мають
національні пашпорти, видані та їх владою, як і відповідними чужоземними Представництвами в
СРСР з відміткою про реєстрацію в Наркомзаксправ або його Уповноважених, або Округових
Адміністративних Відділів, звільняються від одержання посвідок на перебування на реченець,
зазначений в такій відмітці і в відмітці цих установ про продовження терміну.
Право на перебування по національних пашпортах з такою відміткою мають такі особи:
а) Співробітники Чужоземних Дипломатичних Місій, яким відмітку про реєстрацію або про
продовження терміну реєстрації робить Наркомзаксправ; б) Чужоземні Консули і офіційний
консульський персонал чужоземних держав, яким відмітку про реєстрацію і про подовження
терміну реєстрації роблять зазначені вище органи.
13. Всі особи, що одержали нові посвідки на перебування чужоземців і нові посвідки на
перебування осіб, заявлених чужоземцями, а також і ті, що перебувають із-за кордону і
одержують посвідки на перебування обов’язані в установлений термін подати до зазначених
нижче установ одержані посвідки на перебування для прописки. Примітка: Чужоземні моряки,
що прибувають до портового місту Херсонської Округи, перебувають по своїм нацдокументам
без одержання посвідки на перебування, але повинні прописатись на загальних підставах, при
умові, коли їм надан пропуск на Тереню портового міста, в формі візи Морконтроля на реченець
більш 48 годин.
Прописка в містах провадиться в органах міліції через домові управління, житлові товариства,
адміністрації гостиниць і т. п., а в сільських місцевостях в адміністративних відділках
райвиконкомів безпосередньо. Прописку належить робити тільки по непрострочених посвідках
на перебування, виданих згідно з Положенням про посвідки на перебування чужоземців.
Прописку в місцях, де є адресові бюра, належить робити не пізніш 48 годин з часу прибуття до
місця проживання, а в інших місцевостях – не пізніш як в 7-ми денний реченець.
14. Особи, що мають дипломатичні картки, видані Наркомзаксправ, прописці не підлягають.
Всі інші особи, зазначені в п. 13 цієї постанови, підлягають прописці на загальних підставах.
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15. Чужоземні громадяни, що прибувають з інших Союзних Республік, зобов’язані одержати в
Округовім Адміністаривнім Відділ посвідки на перебування, якщо вони не одержали ще
посвідок на перебування, аналогічних до форм, передбачених положенням про посвідки на
перебування чужоземців.
16. Коли чужоземні громадяни, що прибувають з інших округ УСРР, мають вже нові посвідки
на перебування, то вони звільняються від одержання нових посвідок на перебування в
Адміністративний Відділ Округи.
Особи, зазначені в п. 15 і 16 цієї постанови, прописуються в загальнім порядку.
17. Особи, що порушать п. п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 15 цієї постанови, підлягають
адміністративній відповідальності в порядку постанови ЦВК і РНК з 30 серпня 1922 р.
(Збірн[ик] Узак[онень] 1922 р. Ч. 38 арт. 577) і на них накладається штраф до 100 (ста)
карбованців або примусової роботи до одного місяця.
18. За невиконання домовласниками, орендаторами домів і відповідальними в домових
управліннями особами встановлених цією постановою правил прописки, накладається в
адміністративному порядку грошові стагання в розмірі не більш 25 карб.
Таке саме стягання накладається на чужоземних громадян, що не подали до зазначених в п. 13
цієї постанови установ і в установлений реченець своїх посвідок на перебування для прописки.
19. Нагляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на Округовий
Адміністративний Відділ, а також на адміністративні відділки райвиконкомв та на органи
міліції.
20. Ця обов’язкова постанова видається на термін одного року і набирає чинності зі дня її
оголошення.
Голова Окр. Виконавчого Комітету
Штейнберзький
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 113-116. Копія, машинопис,
рукопис.
№ 263. ПРО БОРОТЬБУ З МАСОВИМИ ШКІДНИКАМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
№ 71
16 червня 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу від 16-17 червня [19]25 р. (272) “Про порядок притягнення
населення до боротьби з масовими шкідниками с[ільського] господарства” Херсонський
Окружвиконком у в міну обов’язкових постанов ч. 4, ч. 6 від І/ІІ, ч. 59 від 24/ІІІ–[19]25 р.
ПОСТАНОВИВ:
1) Обов’язати установи, підприємства, радгосподарства, орендарі земель і всі земельні
громади Херсонської округи на землях, як з’явиться масовий шкідник с[ільського]
г[осподарства] (ховрахи, прус, сарана, озима совка, кузька, луговий метелик, головня), негайно
про це повідомити Райвики та сільради, а останній окружний земельний відділ й одночасно
приступити до боротьби з ним під керуванням райагроперсоналу механічними засобами, як то:
виливання, паління соломою, згон в рівчаки, катування й інше. Причому, в разі появлення
шкідників на землях громади чи держфонду, коли останній уявляє собою вогнище для
розповсюдження, знищення проводити в порядку трудгужповинності вищевказаними
установами та особами безкоштовно.
2) Для провадження механічної або хімічної боротьби з масовими шкідниками с[ільського]
господарства, обов’язати установи та осіб, що перелічені з § 1, безкоштовно, на підставі
трудгужповинності, виконувати наряди Райвиків та Сільрад, по вказівкам керуючого роботою,
інструкторського чи агрономічного персоналу, на необхідну кількість людей, підвод і додаткові
матеріали.
3) Винних в порушені цієї обов’язкової постанови притягти до відповідальності – урядових
осіб до дисциплінарної кари, а останніх – в адміністративному порядку по постанові
Райвиконкому штрафу до 3-х карбованців, який складає фонд по боротьбі зі шкідниками.
4) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покладається на Райвиконкоми та Сільради.
Держархів Херсонської області, ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 14. Копія, машинопис.
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№ 264. ПРО ЧАС ВІДКРИТТЯ І ЗАЧИНЕННЯ КІНОТЕАТРІВ І ІНШИХ ЗАКЛАДІВ
№ 72
16 червня 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу від 30 серпня 1922 року Херсонський Окрвиконком
УХВАЛИВ:
1. Обов’язати адміністрацію театрів, кіно та клубів починати вистави, концерти,
демонстрування картин та інш., в зазначений у афішах час та закінчувати їх не пізніш 1 години
ночі. Примітка: Коли по яким небудь причинам не можна закінчити вистави, концерти та інш.
до зазначеному часу, то на це повинен бути окремий дозвіл Окр. Адмінвідділу.
2. Обов’язати адміністрацію вищезазначених місць продавати білети по кількості
встановлених місць. Примітка: На продаваємих білетах у кіно, на який сеанс продано білета.
3. Театри, кіно та інші т. п. місця повинні бути відкритими за годину до початку вистави,
концерта та інш., причому зараз же по відкритті публіка, щоб не було скупчення та тиску,
допускається в глядацький зал.
4. У кіно перед другим та третім сеансом заборонити становитися біля самого входу у зал, а
при чеканні відкриття дверей у зал і при самому вході у зал не штовхатися та не провадити
ніякого тиску.
5. Одвідувачі обов’язані займати зазначені в білеті місця.
6. Після 3-го дзвінка публіка у зал не допускається.
7. Заборонити у театрах, кіно, клубах та інш. палити тютюн поза місць спеціально для цього
одведених. Примітка: Місце, де можна палити тютюн, повинно бути вказано в об’яві.
8. Обов’язати адміністрацію, зазначених в 1-му пакті цієї постанови місць, вивісити на
видному місці відповідні виписки з зазначених вище правил.
9. Осіб, винних в порушенні 1, 2, 3 і 8 пактів притягати до штрафу в адмінпорядкові до
100 карб. або арешту чи примусової праці до 1 місяця з правом заміни одного виду кари другим.
А за порушення 4, 5, 7 і 6 пактів цієї постанови притягати до штрафу до 5 карбованців.
Надати право накладання та стягання штрафу міліції.
10. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на міліцію.
11. Ця постанова має силу на м. Херсон.
Голова Окрвиконкому
(Штейнбергський)
Нач. Окрадмінвідділу
(Химич)
Секретар Окрвику
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 118. Копія, машинопис, рукопис.
№ 265. ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК НА 1926–1927 РІК 1
26 червня 1926 р.
№ 73
На підставі ст. 23 Положення про єдиний сільгоспподаток на 1926–[19]27 податковий рік,
затвердженого 25 квітня біжучого року другою сесією ЦВК СРСР і згідно з постановою Ради
Народних Комісарів УСРР з 7 червня 1926 року за № 26/433 та ст. 27 Положення про Окрвики –
Херсонський Окрвиконком УХВАЛЯЄ:
1. Згідно зі ст. 6 Положення, прибутки господарств і окремих осіб, що ведуть сільське
господарство на землях, розположених в межах міської смуги м. Херсона, Берислава, Кахівки та
Скадовська звільняються від оподаткування їх сільгоспподатком і оподатковуються
прибутковим податком. Примітка: Прибутки господарства, що мають земельні наділи за
межами міської смуги і входять в склад тої чи іншої земгромади, але мешкають в місті,
оподатковуються сільгоспподатком.
2. Учот прибутку від рільництва (полеводства) по всіх районах округи, за винятком
Березнеговатського району, провадити згідно з приміткою 1 до ст. 10 Положення про пашні
(вдобної землі), а по Березнегуватському району по посіву (посівної площі). Примітка:
В радгосподарствах, колективах, кооперативних артілях, комунах, господарствах державних та
кооперативних і громадських установ учоти прибутку від рільництва по всій окрузі вичитувати
по посіву.
3. Відповідно з п. 1 сучасної постанови та ст. 18 і 20 Положення про сільгоспподаток, для
окремих районів, сільрад і населених пунктів, встановити слідуючі середні норми прибутковості
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в карбованцях від основних джерел прибутку: [...]  Примітка 1. Прибуток по вказаним нормам
враховується від коней і волів старше 3-х років, корів, нетелів та биків (бугаїв) старше 2-х років.
Примітка 2. Вказані норми прибутковості з’являються твердими і ніяким змінам не належать.
4. Згідно ст. 2 Положення, із другорядних (второстепенних) і спеціальних галузей сільського
господарства оподатковувати прибуток від:
а) свинарства, б) вівчарства, в) виноградарства, г) садівництва, д) городництва, е) тютюнництва,
ж) городньої бахчі та бджільництва по слідуючих нормах прибутковості, встановлених в карб. для
окремих районів, сільрад та населених пунктів:
Назва району, сільради та
селища
Олешківський район
с. Олешки
с. Козачі Лагері
Березніговат[ський] район
Бериславськ[ий] район
В[елико]-Олександрівськ[ий]
район
Високопільський район
Голо-Пристанськ[ий район]
Кардашинська с/рада
Горностаївськ[ий] район
Кахівський район
Британська с/рада:
с.с. Основа, Ключева
Качкарівськ[ий] район
Скадівський район
Снігірівський район
Херсонський район
Чаплинський район

Одної Одної
свині вівці

Бджільництва і
вулики

Одної десятини
саду винограднику городу

городньої
рамочні колодні
бахчі
200
5
2
250
5
2
250
5
2
90
5
2
90
5
2

11
11
11
7
10

2
2
2
2
2

220
240
270
180
180

230
250
280
180
180

200
250
250
90
90

8

2

180

180

90

90

5

2

8
11
11
7
10

2
2
2
2
2

180
200
200
180
200

180
220
220
180
220

90
140
250
90
140

90
140
250
90
140

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

10
9
9
9
9
7

2
2
2
2
2
2

200
180
180
180
180
180

300
180
180
180
180
180

160
90
90
90
90
90

160
90
90
90
90
90

5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2

Примітка: Прибуток 1 дес[ятини] тютюну для всіх районів встановлений в 200 карб. Примітка:
Вказані норми з’являються твердими і ніяким змінам не належать.
5. На підставі ст. 2 Положення притягти до оподаткування прибутки від усіх неземлеробських
заробітків та промисловості, за винятком прибутків від відхожих заробітків та промислів, що
мають тимчасовий характер, не залежно від їх суми. Примітка: Окрфо в розвиток цієї
ст. Постанови видати належну інструкцію.
6. Для вказаних не землеробських джерел прибутковості, встановити слідуючі орієнтовні
норми прибутку для всіх районів округи:
Вітряного млина
Маслобійки
Риболовства
Ізвозного промисла
Молотильного гарнітура
Отхожих заробітків
Сапожника

200
200
80
30
350
60
200

Портного
Парикмахера
Заготівельники
Бондаря
Плотника
Кузнеца
Виробка овчини

230
120
200
200
200
200
210

Примітка: Вказані орієнтовні норми можуть бути зменшені або збільшені від фактичного
прибутку, який буде встановлено райподаткомісіями для окремих господарств, що мають
прибутки від зазначених джерел.
7. Розмір податку для кожного окремого господарства вираховується в залежності від
облічених за господарством джерел прибутку і загальної суми прибутку (за винятком по 20 карб.
на кожного їдця) по встановленні для УСРР згідно ст. 25 Положення – слідуючі шкали
оподаткування:


Текст випущено, тому що у всіх наступних ОП з цього питання норми прибутковості постійно змінювались.
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З перших 25 кар.
решти прибутку на
господарство
стягається
4 коп. з кожного
карбованця

З лишка решти
прибутку поверх
25 кар. до 100 кар. на
господарство
стягається
8 коп. з кожного
карбованця

З лишка решти
прибутку поверх
100 к. до 200 к. на
господарство
стягається
14 коп. з кожного
карбованця

З лишка решти
прибутку поверх
200 к. до 350 к. на
господарство
18 коп. з кожного
карбованця

З лишка решти
прибутку поверх
350 кар. на
господарство
стягається
24 коп. з кожного
карбованця

8. На підставі ст. 29 Положення звільнити від оподаткування всі господарства всіх районів
округи, що їх прибуток не перевищує: 20 карбованців на їдця або 60 карб. на господарство, в тих
випадках, коли в господарстві були один або два їдця. Також звільнити від оподаткування всі
господарства, у яких оподатковуємий прибуток (за виключенням з загальної суми прибутку
20 карб. на їдця) не буде перевищувати 25 карб. на господарство.
Крім того, встановити і надати в розпорядження окружної та районних податкових комісій
пільгові фонди для надання пільг по клопотанням окремих господарств, як-то вдів, сиріт та інш.,
у слідуючому розмірі:
Олешківської РПК
Березнеговатської РПК
Бериславської РПК
В.-Олександрівської РПК
Високопільської РПК
Горностаївської РПК
Голопристанської РПК

2000 крб.
2100 крб.
2200 крб.
1800 крб.
1100 крб.
2600 крб.
2600 крб.

Кахівської РПК
Качкарівської РПК
Скадовської РПК
Снігірівської РПК
Херсонської РПК
Чаплинської РПК
Окружн. податком

3200 крб.
2700 крб.
2500 кар.
2900 крб.
2200 крб.
3200 крб.
8100 крб.

9. З метою поширення пільг для бідняцьких господарств, не притягати до оподаткування
прибутків від другорядних та спеціальних галузей сільського господарства в слідуючих
випадках:
а) від дорослих свиней (старше 4-х місяців): 1) в тих випадках, коли в господарстві зовсім
немає ніякої худоби і мається не більше 4-х свиней, 2) в тих випадках, коли в господарстві
мається не більше одної голови дрібної (не оподаткуємої) худоби і не більш двох дорослих
свиней і 3) в тих випадках, коли в господарстві мається не більше однієї дорослої голови
оподатковуємої худоби і не більш 1 свині;
б) від овець: 1) в тих випадках, коли в господарстві зовсім немає ніякої худоби і мається не
більш 8 штук овець, 2) в тих випадках, коли в господарстві мається не більш однієї голови
дрібної (неоподаткуємої) худоби і не більш 4-х штук овець і 3) в тих випадках, коли в
господарствах мається не більш одної голови оподатковуємої худоби і не більш двох овець;
в) від спеціальних галузів сільського господарства: 1) виноградарства, коли площа
винограднику не більш 1/8 десятин і коли сума оподатковуємого прибутку в господарстві від
інших джерел прибутку буде не більш 75 кар., 2) садівництва, коли площа саду не більше
1
/8 дес[ятин] або 20 штук дерев й коли сума оподатковуємого прибутку від інших джерел
прибутку буде не більше75 кар., 3) городництва та городньої бахчі, коли площа города або бахчі
не більше 1/10 дес[ятин] й коли оподаткуємий прибуток від інших джерел не буде більш 75 кар.,
4) від бджільництва, коли кількість вуликів буде не більше 3 рамочних або 5 колодних.
10. З метою звільнення від сільгоспподатку прибутків від нових плодових насаджень не
притягати до оподаткування прибутків від молодих садків, коли вони з моменту посадки не
досягли: а) сім’ячкові – 10 років, б) косточкові – 7 років, ягідні – 3 роки.
11. Для виплати сільгоспподатку для всіх районів з округи встановити слідуючі три терміни:
перший 1 жовтня – 50 %, другий – 1 грудня 30 % і 1 лютого 20 % (ст. 45 Положення).
12. Згідно з постановою Ради Народних Комісарів УСРР та ст. 56 Положення Райвиконкомам
зорганізувати по всіх сільрадах сільські учотні комісії в складі: голови Сільради, представника
СНКС і одного виборчого від сільського сходу.
На учотні комісії покласти слідуючі обов’язки: а) облік джерел прибутку і їдців, складання
реєстраційних карток; б) попереднє вираховування розмірів прибутку від спеціальних галузей
сільського господарства, для яких не встановлено норм прибутку; в) попереднє зараховування в
кожному окремому господарстві розмірів прибутку від не хліборобських заробітків;
г) попередній розгляд клопотань та скарг платників сільгоспподатку.
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Свої висновки сільські учотні комісії подають через сільради до районових податкових
комісій, які виносять остаточні вирішення.
13. Райвиконкомам та сільрадам негайно приступити до учоту об’єктів (джерел прибутку) по
окремим господарствам як від основних, так і другорядних та спеціальних галузей сільського
господарства, так і неземлеробських заробітків та промислів, з таким розрахунком, щоб роботу
по начисленню податку та дорученню податкових листів було закінчено не пізніше 25 липня
біж. року.
14. Особи, що не сплатять податку в строки, передбачені ст. 11 Постанови або сховають чи ті,
чи інші джерела обкладаємого прибутку (утаять землю, скот і т. і.) належать до судової
відповідальності по ст. ст. 79 та 80 Карного Кодексу.
15. Переведення в життя сучасної постанови покладається на Райвиконкоми та Сільради за
доглядом Окрфінвідділу.
16. Постанову належить обов’язково оголосити на сільських сходах і вивісити на показних
місцях.
Голова Окружвиконкому
Штейнберзький
Завокрфінвідділом
Рейдельман
Секретар Окружвику
Савченко
Держархів Херснської області, ф. Р-905. оп. 1, спр. 62, арк. 179, 179зв. Оригінал, машинопис.
№ 266. ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА РОБОТУ ДИТЯЧИХ САДКІВ
№ 74
30 червня 1926 р.
Дитячі садки установ або окремих осіб мусять працювати під доглядом та по вказівкам
Наросвіти, а де є декілька таких садків, відносно яких Наросвіти стало відомо випадково, та що
працюють не згідно з планами Наросвіти. Тому Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
УХВАЛИВ:
1. Обов’язати установи або осіб, що бажають відчинити дитиній садок одержати на це раніш
згоду та вказівки Інспектури Наросвіти у м. Херсоні або райвиконкому у районі.
2. Обов’язати установи та осіб, що вже мають дитячі садки, одержати в тижневий термін зо
дня оголошення обов’язкової постанови згоду Інспектури наросвіти, згідно § 1-го.
3. Винуватих у порушенні обов’язкової постанови притягати до відповідальності в
адміністративному порядку до штрафу до 300 крб. або примусової праці до 3-х місяців з правом
заміни одного виду стягнення другим.
4. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію та органи Наросвіти.
Голова Окружвикокному
Качинський
Секретар ОВКу
Гільбурд
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 124. Копія, машинопис, рукопис.
№ 267. ПРО ПРИВАТНУ ПРАКТИКУ МЕДПЕРСОНАЛУ 1
№ 76
30 червня 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу й РНК “Про правила, що регулюють професійну роботу
медперсоналу”, Херсонський Окружний Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1) Обов’язати: а) лікарів, б) зублікарів, лікарів одонтологів, в) акушерок, лікарських
помічників, г) фармацевтів, д) сестер і братів медичних, е) масажисток і масажистів, які бажають
займатись приватною практикою як професією, одержати попередньо від Окр. Здороввідділа
реєстраційне посвідчення про реєстрацію в списках медперсоналу. Примечание 1: Для
одержання реєстраційного посвідчення необхідно подати заяву до Окр. Здороввідділу про дозвіл
займатись приватною практикою, додавши до заяви медичний диплом, нинішнє посвідчення про
закінчення відповідної ученої установи. Примечание 2: Лікарські помічники мають право
займатись самостійно-медичною роботою тільки при відсутності лікарів у даній місцевості.
2) Обов’язати всіх медробітників, що займаються практикою, повідомляти Окр. Здороввідділ
або в найближчий медучасток про всі випадки гостро-пошесних захворювань, поранень,
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отруєння, убивства й самоубивства не пізніш як через 24 години з часу виявлення їми такого
випадку в їх практиці.
3) Обов’язати медробітників, що займаються приватною практикою, вести запис в особих
книгах тих хворих, що до них звертаються за допомогою. Книги повинні бути прошнуровані й
опечатані Окр. Здороввідділом або райздоровінспектурою на селі. В книгах цих повинно
вказувати ім’я, прізвище, адресу хворого, діагноз, призначене лікування й суму одержаного
гонорару. Ці книги медробітники повинні подавати для огляду на вимогу Здороввідділу, судової
влади й податкових органів.
4) Особи, винні в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягатимуться до відповідальності
по суду по 217 ст. прим. Карного Кодексу.
5) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покладається на Окрздороввідділ,
райздоровінспекторів та міліцію.
6) Обов’язкова постанова ця розповсюджується так на м. Херсон, як і на Округу.
Голова Окрвику
Карпенко
Зав. Окрздороввідділом
[підпис]
ТВО Секретар Окрвику
Гільбурд
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 128. Копія, машинопис, рукопис.
№ 268. ПРО ЗАКЛАДИ З НЕЗАПАЛЬНИМИ ГРАМИ 1
№ 79
14 липня 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу від 28/IV–[19]26 р., Херсонський Окрвиконком УХВАЛИВ:
1. Обов’язати установи, громадські організації й приватних осіб, що бажають відчинити
заклади задля платної незапальної гри, як-то: більярди, кеглі й інш., а також і задля інших розваг
(каруселі, орелі, тіри й т. п.) одержати наперед дозвіл Херсонського Окрадмінвідділу.
Примітка 1: Коли відкриття закладів передбачається в районі, заява про це подається до
райвиконкому, що надсилає її на розгляд в Окрадмінвідділ зі своїм висновком. Примітка 2:
Даремні майданці для лав-тенісу, катки, тіри й т. п., що організуються гуртками фізкультури й
робітничими клубами за згодою рад фізкультури, реєструються в останніх і дозволу
Окрадмінвідділу на відкриття не потрібно. Не підлягають також окремій реєстрації в
адмінвідділі й усі спорт-майданці та клуби фізкультури зо всім їх майном, велетенські кроки,
городки, кеглі і т. п. Про устрій їх доводиться тільки до відому Окрадмінвідділу зі звіркою
Наркомосвіти про відсутність перешкод з його боку, щодо відкриття їх. Адмінвідділ веде тільки
запис зазначених місць.
2. Особи, зазначені в 1-у п. постанови, подаючи до адмінвідділу заяву про відкриття закладів
задля платної незапальної гри й інш. розваг, повинні подати такі відомості:
а) ім’я та по-батькові, прізвище осіб, що є відповідальні (для установ та організацій) за додержування в
цих закладах усіх правил про провадження гри, або власників (для приватних осіб) таких установ
додаючи до заяви анкетні відомості по встановленому зразку.
б) порядок допуску громадян в заклади й оплату за участь у грах і розвагах, що передбачаються.
в) правила влаштування грів та розваг.

3. Дозволити відкриття вищезазначених закладів тільки по одержанні від адмінвідділу
встановленого дозволу, вибрання відповідного патенту та по признанню окремими актами
належних органів помешкань для гри відповідними задля вказаної мети в санітарно-гігієнічному,
пожежному та будівельно-технічному відношенні, копії актів обов’язково представляються
Окрадмінвідділу особами, що прохають про відкриття закладів. Примітка: Обов’язок огляду
помешкань і складання актів про відповідність їх у санітарно-гігієнічному, пожежному та
будівельно-технічному відношеннях покладається на санітарні органи та пожежні підвідділи
місцьгоспу та райвиконкомів.
4. Гри та розваги допускати у закладах тільки ті, що зазначені у дозволі, що одержаний від
адмінвідділу.
5. Заборонити влаштовувати або допускати у зазначених закладах запальні гри.
6. Заборонити у закладах гру одвідувачів між собою на гроші.
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7. Обов’язати адміністрацію і власників закладів вивісити на видному місці помешкання
об’яву: а) правила провадження гри й інших розваг, б) розмір плати за участь в грі та заборону
гри на гроші.
8. Обов’язати вищезазначені заклади вести дійсну відчутність прибутків та вибутків.
9. Обов’язати всі заклади для платних грів та розваг, відкритих до видання цієї постанови
одержати новий дозвіл (порядці вищезазначених пунктів), подавати про це в тижневий термін зо
дня оголошення цієї постанови заяву до Окрадмінвідділу.
10. Поширити чинність зазначених у цій постанові правил і на заклади для платної
незапальної гри й розваг на відкриті й ті, що відкриваються. і підприємства, що вже існують
(кафе, ресторани й інше), а також відкриті громадськими організаціями, клубами, громадами й
таке інш., в статутах яких обумовлене право відкриття таких закладів.
11. Урядовим особам відомств НКВС, ДПУ, НКФ, НКО, НКОЗ вищої ради фізкультури, що
їздять до догляду за діяльністю закладів, надати право без перешкоди входити у всякий час у всі
помешкання, зайняті закладами з правом вимагати показування їм відчутності, прибутків,
видатків та інш. відомості.
12. Обов’язати представників органів влади, що виявили запальну гру в закладах, негайно
припинити гру, зробити виїмку наявних приналежностей гри, як-то: гроші, що знаходились на
столі, карти, рулетки й інш. приладдя гри, склавши про знайдене протокол.
13. Надати право складання протоколів по виявленню в закладах запальної гри або гри на
гроші при незапальних або інших порушень цієї постанови міліції та представникам відомств,
зазначених у п. 10 постанови, що їздять для догляду за діяльністю зазначених закладів, з
притяганням до відповідальності як власників закладів, так і службовців цих закладів, що
допустили фактично порушення, а також і окремих одвідувачів, що приймали участь у
порушенні.
14. Надати право Окрадмінвідділу зачиняти заклади для незапальних грів і інш. розваг,
відкритих без належного дозволу.
15. Обов’язати робітничі клуби, гуртки фізкультури, місцеві органи ради фізкультури в
тижневий термін зо дня оголошення цієї постанови довести до відому Окрадмінвідділу про всі,
що знаходяться в їх ведені спорт-майданці, лавн-тенісу, катки, тіри й т. п. не платні місця для гри
та розваг.
16. Винні в порушенні цієї постанови підлягають в адміністративному порядку штрафу до
300 карб., арешту або примуспраці до 3-х місяців з правом заміни одного виду стягнення
другим.
Голова Окрвиконкому
Секретар
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 134-135. Копія, машинопис.
№ 269. ПРО ДОБРОХІТНІ ЗБОРИ ТА ПОЖЕРТВИ
14 липня 1926 р.
№ 80
На підстави постанови ЦВКа та РНК СРСР від 5 вересня 1924 року “Про порядок
провадження доброхітних зборів та пожертв”, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити встановлення та стягання в м. Херсоні й Херонській Окрузі яких би то не було
зборів і збирання пожертв на яку б не було мету без належного дозволу Окрвиконкому.
Примітка 1: Чинність цього пакту не поширюється на збирання пожертв, що провадяться
організаціями на підставі затверджених у встановленому порядку положень про них, або
статутами поміж членами на дозволені законом мети. Примітка 2: Домоуправам забороняється
провадження посеред населення будинків які-небудь збори або збирання пожертв, за винятком
зборів поміж членами життовариства, зазначених статутом цього життовариства.
2. Зобов’язати установи, організації та осіб, що одержали дозвіл на провадження зборів і
збирання пожертв видавати зборщикам належні свідоцтва на дозвіл провадження зборів і
пожертв, а осіб, що чинять збори й пожертви, мати у себе й пред’явити по першій вимозі
належне на то свідоцтво, зареєстроване в Окрвиконкомі. Примітка: В виданих свідоцтвах
належить зазначити дату й Ч. дозволу Окрвиконкому на провадження збрів і пожертв.
221

3. Провадження зборів та пожертв допускається тільки в межах і на умовах, вказаних в дозволі й
на підвалинах доброхітної згоди окремих громадян внести збори або зробити яку-небудь
пожертву, при чому забороняється примушувати кого-небудь до виплати цих зборів або пожертв.
4. Установи (організації), відповідальні в їх особи та окремі громадяни, котрі організували
провадження яких-небудь зборів або збирань пожертв без належного дозволу, або допустили
порушення вищезгаданих пактів, належить відповідальності в адмпорядкові штрафу до 50 крб.
або арешту, або примусовій праці до 2-х неділь. Адмінвідділу надати право заміни одного виду
стягнення другим. Службові особи належать відповідальності по 107 ст. Карного Кодексу.
5. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції.
Голова Окрвиконкому
Карпенко
ТВО Секретар
Макарів
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 144. Копія, машинопис, рукопис.
№ 270. ПРО ПІДВИЩЕННЯ НОРМ ПРИБУТКОВОСТІ
№ 81
29 липня 1926 р.
На підставі п. “б” ст. 3 Постанови ЦВК та РНК СРСР з 29 червня б. року та розпорядження
РНК УСРР з 12 липня за № 1188745, Херсонський Окружний Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Норми прибутковості, що їх встановлено для окремих районів, сільрад та населених пунктів
ст. 3 обов’язкової постанови Херсонського Окрвиконкому від 26 червня б. року за № 73 для
вираховування прибутку від основних галузів сільського господарства – підвищити на один
карбованець.
2. Райвиконкомам вираховування прибутку від основних галузів сільського господарства
(землі, посіву, сіножаті та великої робочої і продуктивної худоби) проводити за нормами, що їх
передбачене ст. 1 цієї постанови.
3. У відміну ст. 13 постанови Окрвику № 73 нараховування податку та доручення податкових
листів районам закінчити не пізніше 15 серпня.
Голова Окрвиконкому
(Штейнберзький)
Завокрфінвідділом
(Рейдельман)
Секретар Окрвику
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 145. Копія, машинопис.
№ 271. ПРО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ ОСІБ, ЯКІ НЕЛЕГАЛЬНО ПЕРЕТНУЛИ КОРДОН
01 серпня 1926 р.
№ 82
На основании постановления ВУЦИКа от 4-го ноября 1925 г. и изданной в развитие его
инструкции Наркомюста НКВД и ГПУ УССР “О порядке учета лиц, нелегально перешедших
границу”, Херсонский Исполнительный Комитет ПОСТАНОВИЛ:
1) Обязать перебежчиков, подданных иностранных государств, а равно и других лиц
нелегально перешедших границу, проживающих на территории г. Херсона и его округа, явиться
в Херсонский Окротдел Государственного Политического Управления с 15-го августа по
15-е сентября 1926 г. для перерегистрации.
Явке на перерегистрацию из числа указанных в пункте 1 настоящего постановления не
подлежат лица, в документах коих имеется отметка органов ГПУ о снятии с особого учета.
2) Всех, указанных в пункте 1-м настоящего постановления лиц, обязать явиться на
перерегистрацию имея на руках виды на жительство, полученные ими в соответствующих органах
милиции, а не имеющие таковых или утерявшие их – с какими есть документами о личности.
3) Виновных в нарушении настоящего обязательного постановления подвергать в
административном порядке штрафу до 300 р. или принудительным работам, или аресту до
3-х месяцев с правом замены одного вида взыскания другим.
4) Надзор за исполнением обязательного постановления возложить на милицию,
райисполкомы и сельсоветы.
Председатель Исполнительного Комитета
Секретарь
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 259. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 272. ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ХЛІБОЗАГОТОВЧОЇ КАМПАНІЇ
1926–1927 ОПЕРАЦІЙНОГО РОКУ 1
№ 84
26 серпня 1926 р.
З метою впорядкування та внесення відповідної торговельної дисципліни на хлібному
ринкові міста та округи, а також щоб найбільш охоронити інтереси продавців збіжжя – селян,
Херсонський Окружний Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Беручи на увагу, що хлібозаготовачі, так державні й кооперативні, як і приватні,
висилають своїх закупців (кулачників) для купівлі хлібу безпосередньо у селян (на великих
шляхах, поза торговельними місцями та инш.) чим уводяться у помилку селяни продавці, що
не може не відбитись негативно на інтересах останніх, завдяки можливим обвішуванням та
оманам за купцями, ЗАБОРОНИТИ ТАКІ МЕТОДИ КУПІВЛІ ХЛІБУ.
КУПІВЛЯ ХЛІБУ ПОВИННА ПЕРЕВОДИТИСЬ ВИКЛЮЧНО В СКЛЕПІ АБО НА
ЗСИППУНКТІ, що дані для переведення заготовчих операцій тому чи иншому заготовачевіторговцю.
2. Заборонити всім особам, у тім числі й вантажникам, примушувати селян продавців
зносити збіжжя, що ними запродано, у винбарі закуповачів через вантажників, допускаючи це
лише по доброхітній згоді з селянами – продавцями та за іхній рахунок.
3. З огляду на небезпеку масового зараження зернохліба, що перевозиться по залізницях та
водних шляхах зерношкідниками (довгоносиком та кліщем), яке може дуже одбитись на
експортній роботі, – заборонити відвантаження по залізницях та водних шляхах каботажем так
Держпараплавством, як і приватніх осіб, без відповідних сертифікатів Державної Хлібної
Інспекції.
4. Приватні хлібозаготовачі при заготовках зернохлібу повинні мати патенти на право
торгівлі хлібом і особові промислові посвідчення, видані Херсонським Округовим Фінансовим
Відділом.
Особи, що одержали вже патенти в Районних Виконавчих Комітетах, повинні
перереєструвати їх у Херсонськім Окрфінвідділі.
Документи на право торговлі хлібом, що видані иншими округами для заготовлення на
терені Херсонської округи, повинно обов’язково реєструвати в Херсонськім Окрфінвідділі.
Усі торговці, що мають відповідні документи, допускаються провадити закупку хліба
виключно в одному місці та тільки з одного склепу.
Примітка: Склепів без цілей закупки збіжжя можно мати в тому-ж місці до 5 для
складських потреб.
5. За порушення цієї Обов’язкової Постанови урядові особи несуть відповідальність по
106, 107, 108 ст. ст. Кар[ного] Код[ексу], а приватні особи підлягають штрапу в
адміністраційному порядкові в розмірі до 300 крб., примусовим роботам або арешту до
3-х місяців, із правом заміни одного виду стягнення другим.
6. Догляд за виконанням цієї Обов’язкової Постанови покладається на органи міліції,
Райвиконкоми та Окруправління Уповноваженого Наркомторгу.
Голова Окрвиконкому
Штейнберзький
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-170, оп 1, спр. 2, арк. 12. Оригінал, типограф. друк.
№ 273. ПРО ВЛАШТУВАННЯ ПРИ РІЗНИЦЯХ
КАРАНТИННО-ПРОСІЛЬНИХ ПУНКТІВ1
08 вересня 1926 р.
№ 85
Щоб запобігти розповсюдження хвороб від худоб’ячих шкір і допомогти правильно
обробляти шкіри, щоб поліпшити їх якість, Окрвиконком УХВАЛИВ:
1. Всі шкіри, що здіймаються з худоби, забитої на всіх різницях Херсонської Округи,
власники їх не мають права вивозити з різниць, доки шкіри ці не огляне ветеринарносанітарний огляд та доки їх не буде затавровано та законсервовано належним чином, строк
консервації встановлюється 20 день.
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2. Щоб перевести згадані операції при різницях улаштовуються Ушкіртрестом
(шкірсиндикатом) окремі шкірно-карантинно-просільні пункти.
3. Всі витрати на догляд, таврування та консервацію покладаються на власників шкір, за
таксою, яку визначає Херсонський Окрвиконком.
4. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови підлягають відповідальності за
арт. 217-2 Карного Кодексу.
Заст. Голови Окрвиконкому
Баранік
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-195, оп. 1, спр. 30, арк. 54. Копія, рукопис.
№ 274. ПРО МІСЯЧНИК ДОПОМОГИ БЕЗПРИТУЛЬНОМУ 1
13 вересня 1926 р.
№ 86
Згідно постанови Президії ВУЦВКу “Про встановлення зборів під час переведення
місячника допомоги безпритульному з 15/ІХ до 15/Х–[19]26 р.”, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Встановити на цей термін по всіх ресторанах починаючи з 9-ти годин вечора нарахування
в розмірі 10 % на рахунки, що вартістю вище 2-х крб.
2. Встановити по всіх театрах нарахування в розмірі 10 % на квиток, а по кіно по 5 % на
квиток, що вартістю не менш 10 коп., у лото по 10 % з кожної картки, а по біліардним по 10 %
на часову платню.
3. Власників або орендарів підприємств та закладів по яких мусить провадитись збір
зобов’язати зібрані гроші здавати двічі на тиждень у банк на біжучий рахунок № ...
4. Зобов’язати власників та орендарів підприємств та закладів, де мусить провадитись цей
збір, пред’являти уповноваженим комісії по переведенню місячника допомоги безпритульному
відповідні документи та відомості для перевірки розміру сум, що підлягають до здачі в
комісію.
5. Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови притягти в адміністративному
порядку до штрафу до 300 крб. або до примусової праці, або до арешту до 3-х місяців з правом
заміни одного виду стягнення другим.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на відповідні органи фінвідділу,
міліцію, райвики та комісію по переведенню місячника та її уповноважених.
7. Обов’язкову постанову поширити так на м. Херсон, як і на його Округу.
Заступник Голови
(Баранік)
Секретар
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 162-162зв. Копія, машинопис,
рукопис.
№ 275. ПРО ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ВИВІСОК ТОЩО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 1
13 вересня 1926 р.
№ 89
На підставі постанови Центральної Всеукраїнської Комісії з українізації радапарату при Раді
Народних Комісарів УСРР від 15 грудня 1925 року, обіжників НКВС від 7-го вересня
[19]26-го р. Ч. 23382/205 і від 15-го вересня [19]26-го року Ч. 24223/201 та обіжника
Центральної Комісії Українізації від 10-го серпня 1926 р. Ч. 20 Херсонський Окрвиконком
УХВАЛИВ:
1. Обов’язати всі державні підприємства, кооперативні організації, а також підлеглі їм
підприємства та приватних осіб, що мають на терені м. Херсона та його округи підприємства
та заклади, в місячний, зі дня оголошення цієї постанови термін, перевести вивіски, етикетки,
штампи, бланки тощо на українську мову, а також вживати українську мову й у своїх
публічно-правових актах.
Примітка 1. Поруч з українською мовою надається право вживати й російську мову, або
мову відповідної національної меншості, що взагалі вживається в даному місці.
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Примітка 2. В адм[іністративно]-територіальних одиницях, утвореним за національною
ознакою, вивіски пишуться українською мовою й мовою більшості людності в даній
адм[іністративно]-територіальній одиниці.
2. Вивіски підприємств повинні вміщати в собі фірмові назви згідно
вищезазначеному:
І. Державних підприємств:
фірма держпідприємства має в собі вмістити вказівки на правову природу підприємства
(трест, синдикат тощо), вказівки на мету його й вказівки на той державний орган, що в його
безпосередній підлеглості воно знаходиться.
ІІ. Кооперативних підприємств:
вивіска кооперативних підприємств має в собі вмістити вказівки на те, що підприємство є
кооперативне, наприклад “Херсонський Робкоп” тощо.
ІІІ. Приватні підприємства:
а) фірма підприємства, що належить поодинокому власнику має в собі вмістити прізвище
власника, а також повністю або в ініціалах його ім’я та по-батькові;
б) фірма підприємства, що належить звичайному товариству має в собі містити прізвища
товаришів, а також повністю або в ініціалах їхні імена та по-батькові та слова “звичайне
товариство”;
в) фірма підприємства, що належить повному товариству має в собі містити прізвища всіх,
декількох або, принаймні, одного товариша, а також повністю або в ініціалах їхні імена та
по-батькові та слова “повне товариство”;
г) фірма підприємства, що належить товариству на вірі має в собі містити прізвища всіх,
декількох або принаймні одного з необмежено-відповідальних товаришів, а також повністю
або в ініціалах їхні імена та по-батькові та слова “товариство на вірі”;
д) фірма підприємства, що належить акційному товариству має відповідати меті
підприємства й містити в собі слова: “акційне товариство” (пайове товариство).
3. Розмір вивіски не може бути:
а) для підприємств 1-го розряду менш як 10 см ширини та 25 см довжини;
б) для підприємств 2-го розряду менш як 30 см ширини та 40 см довжини;
в) для підприємств 3-го розряду менш як 45 см ширини та 60 см довжини;
г) для підприємств 4-го й вище розрядів менш як 10 см ширини й 150 м довжини.
Примітка 1. Кожне підприємство має право мати вивіску більше встановленого для його
розряду розміру.
Примітка 2. Кожне підприємство може мати й декілька вивісок.
4. Прізвища й ініціали (або ім’я та по-батькові) на вивісках повинні займати не менш як
одну третю частину вивіски.
5. Фарбувати вивіски дозволяється всілякими фарбами.
6. Заборонити привласнення приватними підприємствами скорочення назв, які присвоєні
назвам державних підприємств, наприклад: “Госторг” тощо.
7. Заборонити користуватись на вивісках фірмами, що належали власникам
націоналізованих підприємств до їхньої націоналізації.
8. Винних в порушенні цієї постанови притягати до відповідальності:
1) урядових осіб по 107-му арт. Кримінального Кодексу;
2) приватних осіб – в адміністративному порядкові до штрафу більш 300 крб. або арешту чи
примусовій праці до 3-х місяців з правом заміни одного виду визиску другим.
9. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції, райвиконкоми, сільради
та сільвиконавців.
10. Дію цієї постанови поширити як на м. Херсон, так і на його округу.
Голова Окрвику
Завокрадмінвідділу
[підпис]
Секретар Окрвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 39-40. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 276. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИЦТВ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 1
№ 94
10 листопада 1926 р.
1. На підставі постанови Головкооперкому при РНК УСРР з 13-го лютого 1924 року, Окружний
Виконавчий Комітет пропонує всім представництвам кооперативних організацій (постійним та
тимчасовим, філіям, конторам, агентствам, уповноваженим і др.), що ведуть роботу на території
Херсонської округи, зареєструватись у цілях обліку в Херсонському Окркооперкомі (будинок
Окрвиконкому, кімната Ч. 8) протягом 2-х тижневого терміну з цього числа, а знов прибуваючим у
тижневий термін з початку діяльності. Для реєстрації представництв необхідно надіслати до
Окркооперкому відомості в писаному виді за такою формою:
1) Повна назва організації та місцеперебування її Правління;
2) Назва представництва в Херсонській окрузі та його місцеперебування (місто або село,
вулиця, будинок, № телефону);
3) Прізвище, ім’я та по-батькові відповідального керівника представництва та його особиста
адреса;
4) Копію документа, на підставі якого представництво існує в Херсонській окрузі;
5) З якого часу представництво існує;
6) Характер та рід діяльності, що провадиться представництвом.
2. Відповідальні керівники представництв, що не виконують цієї постанови, притягаються до
відповідальності в судовому порядкові по арт. 226 Карного Кодексу.
Спостереження за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на Окркооперком та
міліцію.
Голова Окрвиконкому
Секретар
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 38. Копія, машинопис.
№ 277. ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА 1926–1927 БЮДЖЕТНИЙ РІК 1
01 грудня 1926 р.
№ 95
На основании статей 25 и 28 “Положения о местных финансах”, утвержденного ЦИК СССР
25-го апреля 1926 года и постановления ВУЦИК и СНК УССР “О местных налогах и сборах” от
27 сентября 1926 года Херсонский Окрисполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Для покрытия расходов, отнесенных на местные средства, установить в Херсонском Округе
на 1926–[19]27 год бюджетный, нижеследующие налоги и сборы, а также надбавки к
следующим государственным налогам и сборам:
ОТДЕЛ І. НАДБАВКИ
Статья 1. К государственному промысловому налогу в размере:
а) 100 % с цены патентов, как основных для торговых и промышленных предприятий, так и
дополнительных на производство предметов роскоши и торговлю ими и 100 % окладов
уравнительного с них сбора, за исключением поименованных в подразделениях “б”, “в” и “г”,
настоящей статьи, а также 100 % с цены патентов на личные промысловые занятия и
складочные помещения. б) С заведений, отпускающих для потребления на месте спиртные
напитки (водку, вино или пиво), за исключением пивных лавок  200 % цены патентов, как
основных, так и дополнительных на производство предметов роскоши и торговлю ими и
150 % окладов уравнительного с них сбора. в) С заведений, отпускающих для потребления на
месте спиртные напитки (водку, вино или пиво) или кушанья, производящих на оснований
особых разрешений подлежащих местных органов, торговлю позже времени, установленного
для торговли всех вообще заведений этого рода, за исключением пивных лавок  300 % цены
патентов, как основных, так и дополнительных на производство предметов роскоши и торговлю
ими и 200 % окладов уравнительного с них сбора. г) С пивных лавок, производящих на
оснований особых разрешений подлежащих местных органов торговлю позже времени,
установленного для торговли всех вообще заведений этого рода  200 % цены патентов и
100 % окладов уравнительного с них сбора. д) К цене особых (акцизных) патентов на право
продажи питей табачных изделий  в размере 100 % цены особого патента. Примечание 1-е:
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К указанным в п. “г” настоящей статьи пивным лавкам относятся заведения, производящие
продажу для потребления на месте: пива, портера, эля и меда – если при этом не подается какихлибо кушаний кроме холодных закусок; в случае же продажи в этих заведениях горячих
кушаний, их надлежит относить к предприятиям, предусмотренным п. “б” настоящей статьи.
Примечание 2-е: Надбавки к государственному промысловому налогу, предусмотренные
настоящей статьей, уплачиваются одновременно с патентным и уравнительным сборами.
Примечание 3-е: Предприятия и заведения подотчетных организаций вносят 100 %-ную
надбавку в местные средства к окладам уравнительного сбора в следующем порядки: в виде
аванса равными частями не позже 31 декабря и 31 марта в размере 100 % вносимого ими в те же
сроки оклада уравнительного сбора, а разницу между 100 %-ной надбавкой к исчисленному
окладу уравсбора на данный окладной год и суммой внесенного аванса уплачивают равными
долями не позже 30 июля и 15 сентября. Излишне внесенные в виде аванса суммы подлежат
возврату плательщикам.
Статья 2. К государственному общему подоходному налогу и подоходному налогу с
государственных и кооперативных предприятий и смешанных обществ – в размере
25 % окладов налога. Примечание: Надбавки к подоходному налогу с государственных и
кооперативных предприятий и смешанных обществ исчисляются правлениями облагаемых
организаций одновременно с составлением расчета причитающихся с них окладов подоходного
налога и уплачиваются одновременно с этими окладами в приходо-расходную кассу НКФ по
мосту нахождения Правления.
Статья 3. К государственному охотничьему обору  в размере 50 % окладов этого сбора.
Примечание: Надбавка к государственному охотничьему сбору взимается нераздельно с
охотничьим сбором.
Статья 4. К судебной пошлине  в размере 100 % этой пошлины. Примечание: Исчисление и
взимание надбавок к судебной пошлине возлагается на соответствующие судебные
установления, которые взыскивают их одновременно с основными суммами судебных пошлин и
сдают их в кассы НКФ не реже одного раза в неделю при подробных реестрах.
Статья 5. К плате, взимаемой Нотариальными органами на основании утвержденной таксы:
а) За совершение актов об отчуждении строений или права застройки  в размере 200 %
указанной платы; б) За совершение всех остальных действий, оплата которых
предусматривается таксой  в размере 100 % указанной платы.
Статья 6. К плате, взимаемой Народными судами и др. подлежащими учреждениями за
засвидетельствование копий, подписей и т. п.  в размере 100 % указанной платы. Примечание:
Исчисление и взимание надбавок, предусмотренных ст. 5 и 6, возлагается на нотариальные
конторы, Нарсудей и др. учреждения, в коих будет производиться засвидетельствование копий,
подписей и т. п., причем взыскание надбавок приурочивается ими к моменту взыскания
основного оклада государственного нотариального сбора и сдаются ими в кассы НКФ не реже
одного раза в неделю при подробных реестрах.
ОТДЕЛ ІІ. НАЛОГИ И СБОРЫ
Статья 7. Налог со строений устанавливается в размере 1/4 % (одной четверти) в год с
материальной стоимости строения, определяемой Херсонским Окрфинотделом, и взимается на
следующих основаниях:
1. К налогу со строений привлекаются, за указанными в п. 2-м настоящей статьи изъятиями:
а) Жилые дома, фабрики, заводы, склады, торговые помещения, театры, бани и всякого рода
другие строения, нераздельно с обслуживающими их постройками, расположенные в пределах
городской черты. б) Находящиеся вне городской черты здания, сооружения и всякие вообще
строения или части их предназначенные для фабрично-заводской или промышленной
деятельности со всеми обслуживающими их постройками и жилыми домами для рабочих и
служащих. в) Расположенные в дачных поселениях жилые дома, нераздельно с
обслуживающими их постройками, за исключением неэксплуатируемых путем сдачи в наем
строений, входящих в состав хозяйств, подлежащих обложению единым сельскохозяйственным
налогом. Примечание 1-е: К налогу со строений подлежат все перечисленные в п. 1-м настоящей
статьи строения, находящиеся в пользовании или владении, как частных лиц, обществ и
предприятий, так и государственных и кооперативных учреждений и предприятий.
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Примечание 2-е: Налог со строений уплачивается собственником строения, а в тех случаях,
когда строение находится в фактическом пользовании другого лица (физического или
юридического)  фактическим пользователем.
2. От налога со строений освобождаются:
а) Строения, закрепленные в установленном порядке за Народным Комиссариатом по
военным и морским делам, в тех частях их, которые заняты непосредственно воинскими частями
Рабоче-крестьянской Красной Армии. б) Строения, закрепленные в установленном порядке за
учреждениями, состоящими на государственном бюджете, в тех частях их, которые заняты
непосредственно под служебные помещения означенных учреждений. в) Принадлежащие
учреждениям Народного Комиссариата Путей Сообщения строения, расположенные на
предоставленных железнодорожному и водному транспорту землях, непосредственно связанные
с железнодорожными и водными путями сообщения и используемые непосредственно органами
названного комиссариата для эксплуатационных нужд транспорта. г) Строения или части
строений, занятые под служебные помещения непосредственно профессиональными союзами и
их органами, Дворцами Труда и культурно-просветительными учреждениями рабочих
организаций, закрепленные за ними в установленном порядке, а также не приносящие дохода
строения или части строений, занимаемые указанными учреждениями, хотя бы эта строения и
небыли закреплены за ними в уставленному порядке. д) Строения, занятые санаториями, домами
отдыха и инвалидными учреждениями, находящимися в ведении Центрального Управления
Социального Страхований и его местных органов, используемые непосредственно для целей
этих учреждений, без сдачи им в аренду или иного рода коммерческой эксплуатации. е) Жилые
строения, возведенные или восстановленные в силу договора о праве застройки в течение трех
лет со дня возведения или восстановления. ж) Строения принадлежащие лицам, состоящим на
службе в Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флоте, и их семьям во время службы, а также
строения, принадлежащие демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск из Красной
Армии или Флота или находящимся на их иждивении членам их семей в течении одного года со
дня демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск, если эти строения во всех случаях
занять непосредственно перечисленными выше лицами или их семьями и не эксплуатируются
ими путем сдачи в наем. з) Строения, занятые предприятиями государственной
промышленности, приведенными в состояние консервации в установленном порядке.
и) Строения, занятые предприятиями главного управления Военной промышленности Высшего
Совета Народного Хозяйства, предприятиями Государственного треста Авиационной
промышленности, производящими исключительно продукцию военного характера для нужд
Народного Комиссариата по Военным и Морским делам; если же названные предприятия
производят продукцию частью военного, частью гражданского характера, то они
освобождаются, лишь в той части строений, где размещены цехи, производящие продукцию
военного характера, при чем освобождение строений смешанных предприятий производится
пропорционально военной и гражданской продукции этих предприятий. к) Не сдаваемые в наем
жилые строения с обслуживающими их постройками в сельских местностях, кроме строений
используемых исключительно в качестве дачных помещений. л) Строения, входящие в состав
хозяйств, подлежащих обложению единым сельскохозяйственным налогом. м) Строения,
используемые для себя и своего промысла без сдачи в аренду, сельскими ремесленниками и
кустарями, а равно сельскими ремесленными и кустарными предприятиями, имеющими не
свыше 3-х наемных рабочих. Примечание: По истечении 3-х лет со дня возведения или
восстановления строений (п. “е” настоящей статьи) налог со строений взимается с застройщика
или его правопреемника в течение всего времени действия договора застройки в размере 50 %
причитающихся окладов при условии, если жилая площадь возведенного или восстановленного
домовладения составляет не менее 75% всей площади строения.
3. Налог со строений вносится повсеместно 2-мя равными долями, первую половину до
15 января 1927 г. и 2-ю половину до 16 июля 1927 г. Примечание 1-е: Жилкооперативы с
валовой доходностью до 300 р. в год вносят налог в следующие сроки: первую половину до
15 марта и 2-ю  до 15 сентября 1927 года. Примечание 2-е: Жилкооперативы с валовой
доходностью свыше 300 руб. до 600 руб. в год вносят налог в следующие сроки: до 15 февраля и
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до 15 августа 1927 года. Примечание 3-е: Жилкооперативы с валовой доходностью свыше
600 руб. в год вносят налог на общих основаниях.
Статья 8. Налог с привозимых и вывозимых грузов, впредь до установления измененных
ставок, взимать на основании существующих предельных ставок, опубликованных в последних
изданиях сборников тарифов и введенных в действие с 1-го октября 1926 г.
Статья 9. Налог со сделок совершаемых или регистрируемых на бирже, в размерах:
а) со сделок, проходящих через товарные отделы Биржи  0,1 % суммы сделки; б) со сделок
совершаемых на фондовых биржах и фондовых отделах Товарных бирж  0,05 % суммы сделки.
Примечание 1-е: От налога со сделок совершаемых или регистрируемых на Бирже,
освобождаются сделки с облигациями государственных выигрышных займов, а также
платежными обязательствами Центральной Кассы Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР. Примечание 2-е: Указанный в статье 9-й налог взимается Биржевыми Комитетами
при совершении и регистрации сделок. При регистрации неопределенной по сумме сделки, без
обозначения суммы ее, местный налог должен быть взимаем одновременно с биржевым
регистрационным сбором по мере выявления полной или частичной суммы сделки.
Поступления налога сдаются не реже одного раза в неделю в кассы НКФ.
Статья 10. Сбор с древесины взимается со всех лиц, учреждений, предприятий и организаций,
заготовляющих в лесных дачах древесину, путем начисления надбавок на действительную
продажную стоимость древесины в размере: а) 2 % продажной стоимости древесины с
государственных и кооперативных учреждений, предприятий и организаций и б) 5 %  со всех
прочих потребителей. Примечание 1-е: От оплаты сбором освобождается лесной материал,
получаемый рабочими организациями путем коллективной разработки отведенных лесных
делянок. Примечание 2-е: Местные органы Наркомзема взимают указанный в ст. 10 сбор
одновременно с действительной стоимостью древесины, указывая особо в выдаваемых
квитанциях уплачиваемую заготовителями сумму местного сбора. Примечание 3-е: Местному
сбору с древесины органы Наркомзема ведут особый учет и сдают его в кассы НКФ не реже
одного раза в неделю при 2-х экземплярах именных списков заготовителей древесины, с
которых сбор взыскания указанием № № выданных им квитанций. Примечание 4-е: Кассы НКФ
еженедельно представляют местному финотделу вторые экземпляры, указанные в предыдущем
примечании списков вместе со своими отметками о заприходовании этих сумм.
Статья 11. Разовый сбор взимается в городских и сельских поселениях с лиц, производящих
без промыслового патента торговлю на рынках, базарах, площадях или других отведенных под
торговлю местах, и устанавливается в следующих размерах в день:
а) С лиц производящих торговлю в развоз (с возов, тележек и т. п.): в г. Херсоне  17 коп., в
прочих городских поселениях  13 коп., в остальных местностях округа  11 коп. б) С лиц,
производящих торговлю в разнос (с ручных лотков и корзин или посуды, либо с рук): в
г. Херсоне  10 коп., в прочих городских поселениях  8 коп., в остальных местностях округа 
6 коп. в) С лиц, пригоняющих на рынок скот для продажи: с крупного скота  в размерах,
установленных для развозной торговли, а с мелкого скота  в размерах, установленных для
разносной торговли. Примечание 1-е: Обложению на оснований п. “в” настоящей статьи
подлежат: крупный рогатый скот (быки, воли, коровы, буйволы); животные, служащие для
перевозки (лошади, ослы, мулы, лошаки, верблюды, олени); мелкий скот (овцы, козы, свиньи,
телята). Примечание 2-е: От уплаты разового сбора освобождаются: а) крестьяне, продающие
принадлежащий им скот или продовольственные продукты собственного хозяйства; б) лица,
продающие в разнос поддержанные вещи домашнего своего обихода; в) сельские кустари и
ремесленники, работающие единолично с помощью членов своей семьи, одного наемного
рабочего или 2-х учеников-подростков, при продаже ими предметов собственного производства.
Примечание 3-е: Уплата разового сбора лицами, которые подлежат обложению промысловым
налогом, не освобождает их от выборки надлежащего промыслового патента и уплаты штрафа
за производство торговли без такового. Примечание 4-е: С лиц, уплативших разовый сбор плата
за пользование на базарной площади местом для торговли не взимается, если занятое для
торговли место не отведено им в исключительное пользование. Примечание 5-е: Взимание
разового сбора может производиться назначаемыми для этой цели сборщиками, каковые
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обязаны сдавать собранные суммы не позже следующего за их получением дня в подлежащую
кассу НКФ или в кассу Райисполкома.
Статья 12. Налогу с транспортных средств подлежат содержимые как в городских, так и в
сельских местностях, все нижеперечисленные объекты обложения за исключением указанных в
п. 2-м настоящей статьи, принадлежащие как частным лицам, обществам и предприятиям, так и
должностным лицам, государственным и кооперативным учреждениям и предприятиям, так и
путем отдачи в наем, для которых устанавливаются ставки в следующих размерах в год:
1. а) С выездных лошадей: в городских поселениях – 40 руб., в остальных местностях – 30 руб.
с каждой лошади. б) С рабочих лошадей в городских поселениях – 10 рублей, а в остальных
местностях 7 руб. 50 коп. с каждой лошади. в) С каждой работающей в извозе лошади или
другого заменяющего животного (ослы, мулы, верблюды): в городских поселениях – 15 руб. в
остальных местностях – 7 рублей. г) С самодвижущихся экипажей и моторных лодок: 7 руб. с
каждой силы повсеместно. д) С каждой силы грузовоза или мотоцикла – 3 рубля 50 коп.
повсеместно. е) С велосипедов – 2 руб. 50 коп. повсеместно с каждого. ж) С лодок или яликов
для перевозки людей: в городских поселениях – 7 руб., в остальных местностях – 3 руб. в сезон с
каждой. з) С паромов, яхт и грузовых лодок, в городских поселениях – 30 руб., в остальных
местностях – 10 руб. с каждой в сезон. Примечание 1-е. С легковых лошадей учреждений,
состоящих на государственном и местном бюджете, налог оплачивается в половинном размере
общеустановленной ставки. Примечание 2-е. Объекты положения, принадлежащие лицам,
ведущим сельское хозяйство, учтенные при обложении единым сельхозналогом, подлежат
обложению местным налогом с транспортных средств лишь в том случае, если они
используются как транспортные средства не в сельском хозяйстве.
2. От налога с транспортных средств освобождаются:
а) Лошади, принадлежащие семьям лиц, состоящих на службе в Красной Армии и Флоте во
все время службы, а также – демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск с Красной
Армии и Флота или находящимся на иждивении членам их семей, в течении одного года со дня
демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск в количестве одной лошади на семью, если
лошадь не принадлежит к числу выездных и используется исключительно для обслуживания
домашнего хозяйства указанных лиц или семей. б) Транспортные средства, обслуживающие
исключительно пожарные команды. в) Транспортные средства Государственных станций по
перевозке почты. г) Транспортные средства, принадлежащие санитарно-лечебным заведениям
Наркомздрава, если использование этих транспортных средств производится исключительно для
обслуживания нужд указанных учреждений и бесплатно. д) Транспортные средства
принадлежащие санаториям, Домам Отдыха, инвалидным учреждениям, находящимся в
ведений Главного управления Социального страхований и его местных органов, а также
профессиональных организаций, при условии если использование этих транспортных средств
производится исключительно для обслуживания нужд указанных учреждений и бесплатно.
е) Племенные лошади, находящиеся в непосредственном ведении органов Наркомзема.
ж) Лошади, не достигшие 3-х лет на 1-е ноября 1926 года, не используемые фактически для
разъездов или другой постоянной работы. з) Велосипеды, принадлежащие красноармейцам и
комсоставу Красной Армии. и) Яхты и моторные лодки, принадлежащие обществу
“СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ” и обслуживающие исключительно специальные цели общества.
к) Лодки и ялики, принадлежащие рыбакам и служащим исключительно для личного занятия
данным промыслом. л) Налог с транспортных средств вносится равными долями в 2 срока:
15-го января и 15-го июля 1927 года.
Статья 13. Налогом со скота в размере 6-ти рублей в год с головы облагается, за исключением
указанного в п. 2-м настоящей статьи, весь содержимый в пределах г. г. Херсона, Берислава,
Каховки и Скадовска крупный скот, не облагаемый налогом с транспортных средств старше
2-х лет на 1 ноября 1926 г.
2. От обложения налогом со скота освобождаются:
а) Скот, принадлежащий семьям лиц, состоящих на службе в Красной армии и Флоте, во все
время службы, а также демобилизованным и уволенным в бессрочный отпуск из Красной армии
и Флота или находящимся на их иждивении членам их семей, в течение одного года со дня
демобилизации или увольнения в бессрочный отпуск,  в количестве 1 головы крупного
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рогатого скота на семью. б) Племенной скот случных пунктов и Совхозов. в) Скот,
принадлежащий Опытным Станциям, ветеринарных и медицинских бактериологических
институтов и лабораторий, используемый ими для научно-исследовательских целей. г) Скот,
принадлежащий плательщикам единого с[ельско]-х[озяйственного] налога и учтенный при
исчислении налога. д) Скот, принадлежащий учреждениям социального обеспечения,
Управделами Наробраза и Собесу. е) Скот, принадлежащий санаториям, Домам Отдыха и
Инвалидным учреждениям, находящимся введений Главного Управления Соцестраха и его
местных органов, а также профессиональных организаций, используемый исключительно для
нужд этих учреждений без извлечения коммерческой выгоды.
3. Налог со скота вносится равными долями в 2 срока: 15-го января и 15-го июля 1927 года.
Примечание: Лица, которые приобретут подлежащих обложению указанными в ст. ст. 12 и 13
местными налогами, лошадей и другой скот, не оплаченных соответствующим налогом, обязаны
уплатить налог в размере годичного оклада в общеустановленные сроки; в случае приобретения
указанных выше объектов обложения местными налогами по истечений сроков уплаты,  в
течение одного месяца со дня приобретения их.
Статья 14. Сбор за ветеринарно-санитарный осмотр нижеследующего скота и сырых
животных продуктов, предназначенных для торгово-промышленных целей, устанавливается и
взимается по г. Херсону и всему Округу в следующих ставках и порядке:
а) Со штуки; лошади  65 коп., волы, верблюды, ослы и мулы  50 коп., коровы и быки 
40 коп., жеребята и яловки  30 коп., бузовки и свиньи  25 коп., телята  15 коп., овцы и козы 
10 коп.; говядина, баранина, свинина и нетопленное сало с пуда  5 коп.; телятина и солонина с
пуда  3 коп.; отходы: требуха, головы и ноги с пуда  2 коп., кишки и мочевые пузыри с пуда 
3 коп.; кожа и шкуры со штуки: крупного скота  5 коп., мелкого скота  3 коп.; щетина с пуда 
15 коп., гривы, хвосты и шерсть с пуда  10 коп.; кости, рога и копыта с пуда  2 коп. б) Сбор за
ветеринарно-санитарный осмотр взимается ветеринарным персоналом Наркомзема (участковым,
железнодорожным, транспортным, эпизоотическим, воинским и другими) при фактическом
осмотре скота и сырых животных продуктов в местах, где таковой организован (бойни,
скотопригонные пункты, осмотровые площадки для привозного мяса, ярмарки, базары,
заведения для хранения или обрабатывания сырых животных продуктов и т. п.). О результатах
произведенного осмотра должностными лицами выдаются надлежащие удостоверения, а в
приеме сбора-квитанции из особых квитанционных книжек. в) При перегонах или перевозках
скота или сырых животных продуктов сбор взимается только раз; в месте отправления скота или
продуктов, если же в последнем ветсаносмотр скота или продуктов почему либо не был
произведен и сбор не взыскан, то осмотр и взимание сбора производится или в пути следования,
в местах пребывания участковых ветврачей, или в конечных пунктах назначения скота или
сырых животных продуктов; при дальних перегонах и перевозках из местностей или в
местности, признанных неблагополучными по эпизоотии, может быть допущено вторичное
взимание сбора в случае фактического производства вторичного осмотра. г) Сбор за осмотр
сырых животных продуктов может бить взимаем только в тех случаях, когда скот, из которого
получены сырые продукты, не был оплачен сбором за производства осмотра непосредственно
перед его убоем или после убоя. д) Скот, предназначенный для племенных, исследовательских и
научных целей, по удостоверениям Земорганов, продуктивный и сельскохозяйственный скот
принадлежащий семьям красноармейцев, по удостоверениям Райисполкомов и Сельсоветов, от
сбора за ветсаносмотр освобождаются. е) Скот оказавшийся при осмотре зараженным
повальными болезнями, или сырые животные продукты, полученные от таких больных
животных, а равно находящиеся в стадии разложения или вообще недоброкачественные 
задерживаются, и сбору за ветсаносмотр не подлежат. ж) Лица и учреждения, на которых
возложено взимание сбора, ведут особый учет взысканным суммам и сдают их в кассу
Окрфинотдела (или Райисполкома) при соответствующих ведомостях не реже 2-х раз в месяц.
Статья 15. Сбор с посетителей предприятий для потребления на месте всякого рода кушаний и
напитков (ресторанов, кафе, паштетных, столовых, пивных и т. п.), а равно с лиц, проживающих
в гостиницах, меблированных комнатах и проч., которые по расписанию торговых предприятий
относятся к разряду не ниже 4-го, взимается владельцами или ответственными распорядителями
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перечисленных предприятий путем начисления надбавок к суме счетов, которые выдаются ими
в обязательном порядке независимо от суммы счета из корешковых книг, регистрируемых в
Окрфинотделе (или Райисполкоме) в следующих размерах: а) Если сумма счета не более
10 рублей  в размере 10 % с суммы счета. б) Если сумма счета более 10 руб., но не свыше
15 руб.  15 % с суммы счета. в) Со счетов на сумму свыше 15-ти рублей  20 % с их суммы.
Примечание 1-е: Лица, уплачивающие по счету менее 5-ти рублей, от сбора освобождаются.
Примечание 2-е: Указанный в статье 16 сбор взимается при самой выдаче счетов, в которых
надлежит особо указывать сумму полученного сбора, и сдается владельцами предприятий не
реже одного раза в неделю в соответствующие кассы НКФ (или Райисполкома).
Статья 16. Сбор с посетителей платных публичных зрелищ и увеселений взимается в
г. Херсоне. Бериславе, Каховке и Скадовске путем процентных надбавок к цене входных
билетов, в зависимости от рода зрелищ и увеселений, в следующих размерах:
1. а) Драматические, оперные и балетные театры, содержимые государственными
учреждениями и общественными организациями, а также симфонические исполнения и
выставки  5 % с цены билета. б) Драматические, оперные и балетные театры, содержимые
частными предпринимателями и организациями, а также кинематографы, цирки, концерты,
литературные и музыкальные вечера и утра, спортивные состязания и общественные игры 
10 % с цены билета. в) Механические театры, музыкальные комедии, оперетты, эстрадные
выступления  15 % с цены билета. г) Фарсы  25 % с цены билета. д) Зрелища легкого жанра
без столиков (кабаре), танцевальные вечера, маскарады  50% с цены билета. е) Зрелища легкого
жанра со столиками, бега, скачки  100 % с цены билета.
2. От уплаты сбора освобождаются посетители следующих зрелищ и увеселений:
а) Музеев, а также отдельных зрелищ, устраиваемых в школах, казармах, больницах, приютах
и местах лишений свободы для учащихся, красноармейцев, больных, призреваемых и
заключенных. б) Зрелищ, устраиваемых специально для детей. в) Отдельных зрелищ, имеющих
агитационно-политическое значение. г) Отдельных зрелищ, устраиваемых самодеятельными
художественно-просветительными организациями и имеющих опытно-показательный характер.
д) Закрытых вечеров, устраиваемых организациями рабочих служащих и профессиональных
союзов для своих членов и их семейств. е) Все спектакли, концерты, вечера и базары, носящие
разовый характер, устраиваемые Центральной Комиссией Помощи Детям и ее местными
органами, без участия предпринимателей  антрепренеров. ж) Разовые зрелища и увеселения,
устраиваемые без участия предпринимателей  антрепренеров, следующими организациями,
обществами, учреждениями и предприятиями: селянскими будынками; Международным
Обществом Помощи борцам Революции (Мопр) и его местными органами; Комитетами помощи
инвалидам войны, больным и раненым красноармейцами и семьям лиц, погибших на войне и
предприятиями указанных комитетов. Примечание 1-е: Указанный в статье 17 сбор взимается
ответственными распорядителями (администрацией публичных зрелищ и увеселений)
нераздельно со стоимостью входных билетов в нижеследующем порядке: а) Билеты должны
продаваться исключительно из корешковых книжек, должным образом пронумерованных,
прошнурованных и заранее зарегистрированных в Окрфинотделе (в г. Херсоне) или
Райисполкоме (в остальных городских поселениях), и содержать, как на билетах, так и на
корешках, помимо цены их, и суммы дополнительного к ним сбора; б) Указанные на
зарегистрированных билетах цены не могут бить изменяемы  об их размерах со всеми
дополнительными сборами вывешивается у кассы предприятия соответствующее объявление за
подписями администрации и уполномоченного Финотделом лица, при всякой перемене цен
вывешивается в таком же порядке новое объявление; в) Для регистрации книжек билетов
администрацией зрелищ и увеселений заводится особая прошнурованная книгах  реестр, куда
заносятся все скрепленные печатью Финорганов (Райисполкомов) билетные книжки,
выдаваемые администрации для продажи публике с указанием номеров книжек и билетов по
каждой; зарегистрированные Финорганами билеты действительны только на определенный день
или спектакль, после которого они должны быть сданы в полном комплекте в Окрфинотдел (или
Райисполком); обязанность эта не распространяется на кинематографы и театры с непрерывным
входом публики, которым надлежит сдавать корешки билетов лишь после использования всей
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книжки; е) местный сбор, причитающийся по регистрируемым книжкам театральных билетов
вносится администрацией в кассы НКФ авансом с последующим расчетом по фактической
продаже билетов и возврата излишка внесенного аванса, причем билет, оторванный от корешка,
приравнивается к проданному, и сбор с него не возвращается; д) Ревизующим и
контролирующим театральные зрелища и увеселения, должностным лицам по первому их
требованию должны быть представляемы все книжки билетов, находящиеся в кассе, а также
отчетность и книга  реестр; кроме того, эти лица в праве произвести на месте у публики
проверку билетов. Примечание 2-е: а) За продажу билетов из книжек, незарегистрированных в
Финотделе (или Райисполкоме), за допущение посетителей платных зрелищ вовсе без взимания
сбора, или же при уплате сбора, в размере меньшем, причитающегося по занимаемому зрителем
месту, виновные в сем лица подвергаются в бесспорном порядке денежному штрафу в сумме до
30-ти кратного размера не уплаченного или недоплаченного сбора; б) За продажу билетов выше
цены, означенной на них со включением местного сбора, за неоказание содействия при ревизии
и контроле должностными лицами финорганов и противодействия им в их законных
требованиях, виновные в этом привлекаются к уголовной ответственности. Примечание 3-е: На
основании постановления СНК СССР от 12-го сентября 1924 г., каждый билет на зрелище от
25 к. и выше облагается особым сбором в пользу Украинского Красного Креста (помимо
местного сбора), в отношении взимания которого распространяется порядок установленный для
взимания местного сбора (прим. 1 к от. 17).
Статья 17. Налог с плакатов, афиш, реклам и объявлений в печати устанавливается в
г. Херсоне, Бериславе, Каховке и Скадовске в размерах:
а) С краткосрочных плакатов, афиш и реклам, раздаваемых на улицах, в театрах (летучки),
выставляемых или расклеиваемых на особо отведенных местах, витринах, стенах и т. п., (на срок
не свыше 15-ти дней) за каждые 20 квадр[атных] сантиметра плаката или афиши, с каждой
полной или не полной тысячи экземпляров  2 копейки. б) С постоянных реклам, выставляемых
и расклеиваемых в вагонах, театрах, гостиницах, на железных дорогах, в пароходах, в почтовых
и всякого рода других общественных местах и учреждениях, вне пределов фасада той части
строения, которая занята рекламирующим предприятием (на срок свыше 15-ти дней), в том
числе и световых, за каждые 0,5 квадр[атных] метра  75 коп. в месяц. в) С объявлений,
помещаемых во всякого рода печатных изданиях газетах, журналах, справочниках, календарях,
книгах и т. п.), размере 2 % взимаемой за объявление платы для государственных учреждений и
10 % для остальных. Примечание 1-е: От указанного в ст. 18-й налога освобождаются:
а) Распоряжения и постановления Центральной и местной власти. б) Вывешиваемые для общего
пользования повременные издания. в) Афиши и объявления об устройстве спектаклей, лекции,
концертов и т. п., сборы с которых полностью предназначаются в пользу пострадавших от
стихийных бедствий. г) Плакаты, афиши, рекламы и объявления о зрелищах, устраиваемых
добровольными пожарными организациями своими силами без участия предпринимателей 
антрепренеров. д) Плакаты и афиши агитационного характера. е) Афиши и объявления об
устройстве бесплатных лекций и собраний. ж) Объявления, не носящие коммерческого
характера и не преследующие цели извлечения материальной выгоды. з) Объявления по
предложению и спросу труда. и) Бесплатные объявления. к) Объявления государственных,
кооперативных, общественных и частных предприятий, учреждений и организаций,
помещаемые в обязательном порядке на основании действующих узаконений, если эти
объявления помещены в тех органах печати, которые узаконениями для этого предусмотрены и
при том лишь в размерах и по форме, устанавливаемой Наркомфином по соглашению с
надлежащим ведомством. Примечание 2-е: Взимание налога с плакатов, афиш и реклам
производится по месту их распространения в порядке, указанном в примечании 3-м к настоящей
статье; а взимание налога с объявлений в печати производится по месту их печатания вместе с
платой, взимаемой за печатание объявлений, и возлагается на соответствующие предприятия
(типографии, литографии и т. п.). Примечание 3-е: Как частные лица, общества и предприятия,
так и государственные и кооперативные предприятия, за изъятиями, указанными в примечании
1-м к настоящей статье, перед выпуском для всеобщего сведения плакатов, афиш или реклам,
обязаны представить в Окрфинотдел (в гор. Херсоне) или Райисполком (в остальных городских
поселениях округа) один экземпляр корректуры афиши или рекламы на предмет уплаты
233

причитающегося налога. Примечание 4-е: Всем типографиям и другим предприятиям,
занимающимся печатанием афиш, реклам и т. п., надлежит требовать от заказчиков
представления соответствующих квитанций Финотдела (или Райисполкома) об оплате
заказываемой афиши. рекламы и т. п. местным налогом, и отбирать таковые, в противном случае
заказов не выполнять; на печатаемых афишах и рекламах обязательно указывать № квитанций
Окрфо или Рика об уплате налога. Примечание 5-е: Окрфинотделу и Райисполкомам
предоставляется право возлагать взимание сбора с афиш, реклам, летучек и т. д. на владельцев
или ответственных распорядителей предприятий, занимающихся их печатанием, при
непременном условии выдачи последними установленных квитанций из прошнурованных и
зарегистрированных в Окрфо или Рике корешковых книг, причем взысканные суммы должны
ими сдаваться в соответствующие кассы не реже одного раза в неделю.
Статья 18. Сбор посетителей казино, лото, рулеток, механических тотализаторов и других
игорных предприятий устанавливается размере 25 коп. с каждого посетителя. Примечание 1-е:
Помимо упомянутого местного сбора с посетителей игорных заведений, на оснований
постановления СНК от 12 сентября 1924 г., взимается особый сбор в пользу Украинского
Красного Креста в размере 25 коп. с каждого посетителя, за исключением биллиардных, где, на
оснований постановления НКФ УССР от 29 января 1925 г., указанный сбор взимается с
посетителей в размере 15 коп за каждый час игры. Примечание 2-е: Взимание этих сборов
производится под квитанции Финотдела и возлагается на владельцев и ответственных
распорядителей вышеупомянутых предприятий, которые обязаны для этой цели получить из
Окрфинотдела соответствующие квитанционные книжки; причем, поступившие суммы сдаются
ими не позже следующего за их получением дня в кассу Окрфинотдела при представлении
корешков книжек и при ведомости (в 2-х экз[емплярах]), в которой указываются номера и
количество квитанций под которые поступили сборы. По израсходовании квитанций корешки
книжек сдаются в Окрфинотдел.
Статья 19. Прописочный сбор взимается в гор. Херсоне, органами милиции за приписку
всяких документов, служащих удостоверениями личности, в размерах:
а) с рабочих и служащих и приезжающих в город селян  10 коп., б) с кустарей и лиц
свободных профессий  20 коп., в) с прочих лиц  1 рубль. Примечание 1-е: Прописочный сбор
взимается в момент прописки путем уплаты наличных денег. Кроме сбора взимается и
заготовительная стоимость бланка. Примечание 2-е: От уплаты прописочного сбора
освобождаются: а) Лица, состоящие на службе в Красной Армии и Флоте и члены их семейств и
б) Демобилизованные и уволенные в бессрочный отпуск из Красной Армии и Флота и
находящиеся на их иждивении члени их семейств, в течение одного года со дня демобилизации
или увольнения в бессрочный отпуск. Примечание 3-е: Взысканный органами милиции
прописочный сбор сдается в кассы НКФ (или Райисполком) не реже двух раз в месяц.
Статья 20. Сбор за выдачу выписей из регистрационных книг и всякого рода удостоверений,
свидетельств, справок о зарегистрированных актах гражданского состояния, как из прежних
метрических, так и из нынешних регистрационных и т. п. книг, выдаваемых органами записей
актов гражданского состояния, взимается последними в размере 2-х рублей за каждый
выдаваемый документ, при самой выдаче перечисленных документов, с обязательной выдачей
соответствующих квитанций, причем взысканные суммы сдаются ими в кассы НКФ не реже
одного раза в неделю. Примечание: От уплаты указанного в настоящей статье сбора
освобождаются следующие лица и документы: а) Первичные выписки и справки о рождении,
смерти и браке. б) Отметки о браке, производимые органами Загса, в удостоверениях личности с
целью предупреждения двойных браков. в) Все выписи и справки, выдаваемые органами Загса
на предмет представления по делам трудовой и воинской повинности; социального обеспечения;
социального страхования и охраны труда; а также по делам Народного Образования выдаваемые
только следующим лицам: Красноармейцам, рабочим и служащим, безработным,
зарегистрированным на Бирже Труда; учащимся ВУЗ’ов, находящимся на бесплатном обучении;
трудовому крестьянству, пользующемуся избирательными правами в Советы; лицам, состоящим
на социальном обеспечении органов Наркомсообеса и Наркомтруда; и членам семей всех
указанных выше лиц, находящимся на иждивении последних. г) Кроме того освобождаются:
неимущие лица по представлению ими соответствующих документов, выдаваемых Отделом
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Собеса, Сельсоветами, Райисполкомами, Комнезамами и Профсоюзами (своим членам); рабочие
и служащие, красноармейцы и лица комсостава, студенты  стипендиаты, если указанные лица
получают не более 25 рублей содержания, а также и студенты, находящиеся на бесплатном
обучении, по представлении ими надлежащих удостоверений. д) Рабочие и служащие, лица
Комсостава, студенты-стипендиаты, получающие свыше 25 рублей до 50-ти рублей в месяц, по
представлении ими соответствующих удостоверений о получаемом окладе зарплаты,
облагаются в размере 50 % установленной настоящей статьей ставки. е) Те же лица,
неудовлетворяющие условиям, изложенным в пунктах “в”, “г” и “д” настоящего примечания,
уплачивают сбор на общих основаниях.
Статья 21. Сбор с заявлений о перемене фамилий (родовых прозвищ) и имени взимается
органами записей актов гражданского состояния в размере 10 рублей за каждое, в том же
порядке как указанный в статье 21-й сбор. Примечание 1-е: От уплати сбора, указанного в
настоящей статье, освобождаются заявлений о перемене фамилии при заключении брака или
совершения развода, а равно и заявления родителей или опекунов о перемене имени детей при
совершении октябрин. Примечание 2-е: Уплата упомянутого выше сбора не освобождает
обращающихся лиц от оплаты заявлений гербовым сбором и от внесения суммы на покрытие
расходов по публикации, а также заготовительной стоимости выдаваемых удостоверений.
ОТДЕЛ III
Статья 22. а) В недельный со дня опубликования сего срок домоуправления или
администрация учреждений, строения которых поточному смыслу п. 2 ст. 7-й настоящего
постановления, освобождаются от обложения местным налогом, обязаны под личную
ответственность представить подлежащему фининспектору сведения о количестве,
местонахождении состоящих в их ведений, в пользовании или владении строений, для какой
цели и в какой части занимаются строения указав в последнем случае для какой цели и как
занята остальная часть строения. б) Домовладельцы и домоуправления по всем городским
поселениям обязаны в недельный по опубликовании сего постановления срок представить
подлежащему фининспектору списки плательщиков местных налогов, предусмотренных
статьями 12 и 13-й и в 2-х экз[емплярах].
При отсутствии объектов обложения домоуправления сообщают об этом фининспекторам в
тот же срок.
Сведения представляются по следующей форме:
Сведения об объектах обложения местным налогом по дому № … по улице …………………
Крупный скот

Извозные

Рабочие

Выезды

Велосипеды

Лошади
Мотоциклы с
указанием сил

Грузов с
указанием сил

Фамилия, имя и отчество
или полное название
учреждения или
предприятия

Легковые с
указанием сил

Автомобили

Статья 23. Всем фининспекторам надлежит немедленно приступить к исчислению местных
налогов: со строений, транспортных средств и крупного скота (ст. ст. 7, 12 и 13) и закончить
работы с таким расчетом, чтобы извещения плательщикам были вручены не позже 20 декабря
1926 года.
ОТДЕЛ IV
Статья 24. От уплаты всех местных налогов и сборов освобождаются:
а) Дипломатические представительства иностранных государств при Правительстве Союза
ССР. б) Консульские представительства на началах взаимности. в) Учреждения, управления и
заведения Наркома по Военным и Морским Делам и военно-санитарного Управления Красной
Армии в отношении штатного и табельного имущества. г) Учреждения обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца осуществляющие задачи, непосредственно возложенные на
указанные общества, как-то: аптеки, санатории, дома отдыха и т. п. заведения, если доходи от
этих заведений обращаются полностью на осуществление задач возложенных на указанные
общества. д) Общество содействия жертвам интервенции и его органы. е) Паевое Товарищество
“Народное Питание”, его отделения, столовые и не предназначенные для сбыта своих продуктов
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на частный рынок подсобные предприятия, а равно находящиеся под ого непосредственным
контролем столовые, организуемые кооперативами рабочих и служащих. ж) Общество
Строителей Международного Красного Стадиона в отношении организуемых им народных
зрелищ и развлечений за исключением содержимых обществом буфетов, киосков и иных
хозяйственных предприятий.
Статья 25. Лица на которых возложено взимание указанных в ст. ст. 15 и 18 налогов и сборов,
допустившие случаи неуплаты или недоплаты этих сборов, подвергаются в бесспорном порядке
денежному штрафу в сумме до 30-ти кратного размера неуплаченного или недоплаченного
налога. Лица, виновные в несвоевременной сдаче в кассы НКФ или Райисполкомы сумм,
предусмотренных прим. к ст. 4, прим. к ст. 6, прим. 2-м к ст. 9, прим. 3-м к ст. 10, прим. 5-м к
ст. 11, п. “ж” ст. 14, прим. 2-м к ст.15, прим. 5-м к ст. 17, прим. 2-м к ст. 18, прим. к ст. 9, ст. 20-й,
ст. 21-й, а равно лица, виновные в нарушении примечаний 3 и 4 к ст. 17, а также ст. 22, подлежат
ответственности: должностные лица в дисциплинарном порядке а частные лица в
административном порядке, на оснований постановления ВУЦИК’а от 30/VІІ 1922 года. штрафу
до 300 рублей или принудительными работам до 3-х месяцев, с правом замены штрафа, при
несостоятельности, принудработам.
Статья 26. За несвоевременную уплату местных налогов и сборов взимается пеня: с
государственных и кооперативных предприятий и организаций  0,1 % в день и с частных лиц и
организаций ½ % в день, причем недоимка взыскивается в бесспорном порядке с применением
принудительных мер взыскания, согласно положения о взыскании налогов и сборов.
Статья 27. Исчисление и взимание налогов и сборов, предусмотренных ст. ст. 7, 11, 12, и 13 и
наблюдение за исчислением и взиманием подлежащими органами и лицами налогов и сборов,
указанных в остальных ст. ст. настоящего постановления, возлагается на Херсонский
Окрфинотдел и его органы по принадлежности.
ОТДЕЛ V
Статья 28. Жалобы на неправильное обложение местными налогами и сборами могут быть
приносимы в течение месячного срока со дня объявлении постановления финансовых органов,
причем подача их не приостанавливает взыскания. Рассмотрение я возлагается на Херсонский
Окрфинотдел.
Штейнбергский
Предокрисполкома
Завокрфинотделом
Рейдельман
Секретарь Окрисполкома
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-169, оп. 1, спр. 476, арк. 28-28зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 278. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ ЛЮДНОСТІ
№ 96
01 грудня 1926 р.
На підставі постанови ВУЦВКу та РНК УРСР від 14 жовтня 1926 р. про заходи допомоги
успішному провадженню Всесоюзного перепису населення, Округовий Виконавчий Комітет
УХВАЛИВ:
1. На час переведення перепису населення з 17 по 30 грудня цього року зобов’язати всіх
громадян округи без перешкод допускати реєстраторів перепису в квартири з 8 годин ранку до
6 вечора й, не відмовляючись, давати правдиві відповіді на всі питання перепису.
2. В м. Херсоні, Кахівці, Беріславі, Скадівському, Олешках, Голій Пристані та Хорлах
зобов’язати домоуправління, домовласників та орендарів володінь або осіб, що їх заступають,
скласти на день перепису, цебто на 17 грудня цього року: а) списки квартир, зайнятих і не
зайнятих з зазначенням числа мешканців. б) впорядкувати документальні дані про житлову
площу всіх помешкань у володінні й площу двору. На випадок відсутності документів зробити
заздалегідь необхідні виміри площ. Особам, які реєструватимуть під час перепису, давати
списки квартир і доповідки про площу на підставі документів або фактичного обміру.
3. Приватних осіб за порушення § 2 Обов’язкової Постанови, а також за відмовлення давати
необхідні для перепису відомості, або за не допуск реєстраторів у будинки та квартири,
притягати до відповідальності в адміністративному порядкові до штрафу 300 карбованців або
примусових праць чи арешту до 3-х місяців з правом заміни одного виду кари другим, а за дачу
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завідомо неправдивих відомостей притягнути до відповідальності в судовому порядку по арт. 10
та 90 К[римінального] К[одексу].
4. Службових осіб за порушення цієї обов’язкової постанови притягати до відповідальності
належним чином у дисциплінарному порядкові або до суду.
Голова Окрвику
Штейнберзький
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-221, оп. 1, спр. 70, арк. 188. Копія, машинопис.
№ 279. ПРО КАЧКАРІВСЬКИЙ МИСЛИВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК
№ 97
24 листопада 1926 р.
Маючи на меті підвищення мисливського господарства України, Херсонський
Окружвиконком на підставі постанови Раднаркому УСРР від 10 липня 1923 року “Про право
полювання” (Зв[ід] Узак[онень] 1923 р. Ч. 26 арт. 389) та повідомлення НКЗС № 124 від
29/ІІІ–1926 року УХВАЛИВ:
1. Оголосити мисливським заказником на полювання площу в 1520 дес[ятин] в урочищах
“Фальц-Фейново” і “Парк” при селі Гаврилівці Качкарівського району терміном від
1/ІV–1926 р. по І/Х–1931 року в межах: від впаду річки Дармоліївки в р. Підпільню, далі
Дармоліївкою до першої ями, далі протоком Дармоліївки і канавою на південну сторону озера
В[елике] Закітне, далі східним протоком Коловорота до озера Завітна яма включно її, далі по
р. Коловорот до Дніпра, Дніпром до р. Підпільної, р. Підпільною до урочища “Парк” включно і
його цілком з ставком в межах Кам’яного забору.
2. Заборонити полювання на всі породи дичини в зазначеному заказникові терміном з
І/ІV–1926 року по І/Х–1931 року.
3. Осіб, винних в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягати до відповідальності по
99 ст. Кримінального Кодексу УСРР.
4. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на міліцію, райвиконкоми, сільради,
сільвиконавців та лісовий догляд.
Голова Окрвиконкому
Секретар Окрвиконкому
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 855, арк. 90. Копія, машинопис.
№ 280. ПРО ТРИВАЛІСТЬ НАВЧЕНОГО РОКУ ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ
В УСТАНОВАХ СОЦВИХУ
01 грудня 1926 р.
№ 99
На підставі Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних
Комісарів УРСР від 6 серпня 1925 р. Херсонський Округовий Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Оголосити тривалість навченого року в трудшколах Соцвиху на селі і у місті з 1 вересня до
17 червня.
2. За неробочі дні вважати такі:
а) 40 днів чотиритижневого відпочинку (неділя); б) дні революційних свят, що припадають на
час учбового року: 1/I, 22/I, 12/III, 18/III, 1/V, 7/XI – разом 6 днів; в) дні релігійних свят на той же
час (відповідно до постанов місцевих інспектур праці): Водохреща – 1 день, Великдень – 1 день,
Зелені святки – понеділок 1 день, перший та другий день Різдва – разом 5 днів; г) дні перерви на
учбовий рік, так для міста, як і для села, встановити з 1 грудня по 7 грудня включно і з
20 вересня по 28 вересня включно – разом 14 днів. Примітка: В тих трудшколах, вчителі котрих
приймають участь у загальному перепису населення, першу міжтриместрову перерву в
біжучому 1926–[19]27 учбовому році встановити з 14 грудня по 3 січня включно.
3. Батькам, установам, організаціям та поодиноким особам, що самі піклуються про сиріт,
напівсиріт і піклуванців шкільного віку, заборонити забирати дітей зі шкіл до часу, аж поки вони
не скінчать 4-х річного курсу, а також перешкоджати їм відвідувати школу протягом шкільного
року.
4. Батькам, опікунам та іншим особам, зазначеним а арт. 3 цієї постанови, в разі коли вони
перешкоджатимуть дітям відвідувати школи або забиратимуть дітей до скінчення курсу,
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притягати до кримінальної відповідальності згідно з артикулом 79-1 Кримінального Кодексу.
Примітка І. Штрафові суми, одержуємі порядком цього артикулу, повертаються на допомогу
дітям незамож[них] батьків. Примітка ІІ. В разі з будь-яких поважних причин діти не можуть
більший чи менший термін відвідувати школу, батьки й інші відповідаючі за дітей особи,
обов’язуються своєчасно повідомляти про те адміністрацію школи.
5. Нагляд за виконанням цієї постанови покладається на міські, селищні та сільські ради.
Оригінал за належними підписами.
Держархів Херсонської області, ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 6. Копія, машинопис.
№ 281. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЦІН ЗА ПЕРЕМОЛ СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕРНА
№ 102
29 грудня 1926 р.
Для забезпечення селян борошномелевом за його вартістю, що відповідає реальному стану
млинарства в окрузі, Херсонський Окрвиконком на підставі декрету ВУЦВКу 1926 року арт. 447
та постанови Наркомторгу від 30/ХІ–[19]26 р. “Про регулювання цін перемолплатні” –
УХВАЛИВ:
1) Встановити помольну платню за перемол селянського збіжжя так в місті Херсоні, як і його
окрузі не вище слідуючого розміру за розмол кожного пуда збіжжя:
ПШЕНИЦЯ НА МЛИНАХ З МЕХАНІЧНИМИ ДВИГУНАМИ:
а) На відсівне борошно (односортовий селянський відсівний розмол) – 15 коп.
Стандарт: борошна – 72 %
висівок та межисітки – 23 %
розпил – 1 %
відхід від очистки та обойки – 4 %
б) На обозне борошно (розмол без відсіва, але з повною очисткою, так тарою, як і
обойкою) – 12 коп.
Стандарт: борошна – 95 %
розпил – 1 %
відхід від очистки і обойки – 4 %
в) На разову при меливі на вальцях (разовий розмол без відсіва з очисткою без обойки на
шеретівці) – 10 коп.
Стандарт: борошна – 97,5 %
розпил – 1 %
очистки – 1,5 %
г) простий розмол на камінцях без очистки і обойки – 8 коп.
Стандарт: борошна – 99 %
розпил – 1 %
ПШЕНИЦЯ НА МЛИНАХ ВІТРЯКОВИХ
д) На простий помол на камінцях – 5 коп.
Стандарт: борошна – 99,5 %
розпил – ½ %
ЖИТО НА МЛИНАХ З МЕХАНІЧНИМИ ДВИГУНАМИ
а) На відсівне борошно – 14 коп.
Стандарт: борошна й висівок – 95 % відхід від очистки і обойки – 4 % розпил – 1 %
б) На разове при мелеві на вальцях – 12 %
Стандарт: борошна – 97 %
розпил – 1 %
очистки – 2 %
в) На простий помол на камінцях без очистки та обойки – 8 коп.
Стандарт: борошна – 99 %
розпил – 1 %
ЖИТО НА МЛИНАХ ВІТРЯКОВИХ
г) На простий помол без очистки та обойки – 5 коп.
Стандарт: борошна – 99,5 %
розпил – ½ %
ЯЧМІНЬ НА ДЕРТЬ З МЕХАНІЧН[ИМИ] ДВИГУНАМИ – 8 коп.
Стандарт: дерті – 99,5 %
розпил – ½ %
ЯЧМІНЬ НА МЛИНАХ ВІТРЯКОВИХ НА ДЕРТЬ – 5 коп.
Стандарт: дерті – 99,5 %
розпил – ½ %
Примітка: За розмол кукурудзи платня встановлюється, як за жито.
2) Грошову платню за помол може бути замінено зерном у кількості відповідно до
встановлених грошовим таксам за помол, при чому вартість цього зерна нараховується по ціні,
що її встановлено УповНКТоргу на відповідну культуру. Примітка: Оплата може братись лише
за фактично перероблену кількість зерна.
3) Зобов’язати власників або орендарів млинів мати у млині на видному місці таблиці цін,
стандарту та умови перемолу, встановлені обов’язковою постановою, останні лімітні ціни на
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збіжжя та вироблену МлинНКТоргом, Уповноваженими Наркомторгу таблицю заміни грошової
платні за перемол натурою, щоб кожний помолець міг познайомитись з ними.
4) Особи, що винні в порушенні цієї обов’язкової постанови підлягають відповідальності в
адміністративному порядкові та підпадають під штраф до 300 карбованців або примусової праці
на термін до 3-х місяців, або позбавленню волі на той же термін.
5) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, райвики, сільради та
старших сільвиконавці.
Заст. Голови Окрвику
Бараник
Секретар Овику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 855, арк. 73-75. Копія, машинопис, рукопис.
№ 282. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗЦІНОЧНИХ ОДИНИЦЬ ВАГИ
№ 103
29 грудня 1926 р.
На підставі Обов’язкових Постанов Центральної Метричної Комісії при Раді Праці та
Оборони № 58 та № 60, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. В роздрібній торгівлі, державній і приватній на території м. Херсона та його округи, в
приміщеннях, з рундуків, лотків, на ринках, базарах тощо, заборонити розцінки на 400 грамм та
16 кілограм, з дня оголошення цієї Обов’язкової Постанови.
2. Для товарів тієї категорії, що розцінювались у старих мірах на фунт, завести розціночну
одиницю на 1 кілограм. Для цієї категорії дозволити розцінку на 500 гр. і 100 гр. Примітка:
Частини кілограму розцінювати з точним арифметичним підрахунком, закруглюючи цифри
тільки в кінцевому розрахункові.
3. Для товарів, що потребують дрібнішого розважування, встановити розцінки на
1, 10 та 100 грамів, на бажання торгівельних підприємств, відповідно до категорії товарів.
4. Для товарів, що продаються в роздріб і вимагають розцінок в одиницях більш ніж кілограм,
вживати розцінку на центнер та його десяті частини, на бажання торгівельних підприємств.
5. Догляд за виконанням цієї Обов’язкової Постанови покладається на органи Наркомторгу
УСРР та міліцію.
6.Особи урядові й приватні, винні в порушенні цієї Обов’язкової Постанови, підлягають
відповідальності за арт. 141 Карного Кодексу УСРР.
Заст. Голови Окрвику
(Бараник)
Секретар Овку
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 855, арк. 104. Копія, машинопис, рукопис.
№ 283. ПРО ПЕРЕОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ
№ 01
12 січня 1927 р.
З метою допомоги Окрвійськомату охопити обліком усіх військово зобов’язаних,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Зобов’язати всі установи, підприємства, домовласників, домоорендарів, домоуправління та
житлокоопи, а також і господарів готелів перевірити чи всі їх службовці, робітники та мешканці,
які належать до переобліку в органах Військомату за наказом Херсонського Окружвику та
Окрвійськомату № 300 були на переобліку та мають нові обліково-військові документи; тих же
зобов’язаних бути на переобліку, що не з’явились на переоблік та не мають відповідних нових
обліково-військових документів повідомити міліцію протягом 7 днів після скінчення
відповідного строку явки до переобліку.
2. Зобов’язати установи та підприємства своєчасно відпустити для взяття на облік тих
службовців та робітників, які мусять взятись на переоблік за Наказом Окрвиконкому та
Окрвійськомату № 300.
3. Зобов’язати осіб та установи вказаних у § 1 зо дня оголошення обов’язкової постанови
перевіряти у нових службовців, робітників та мешканців наявність належних облікововійськових документів та відмітку в них місцевих органів Військомату про взяття на облік; про
тих же в кого не буде таких документів або відміток повідомляти міліцію.
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4. Приватних осіб, винуватих у порушенні обов’язкової постанови й притягати до
відповідальності по суду за арт. 81 Карного Кодексу, а службових осіб у дисциплінарному
порядкові.
5. Обов’язкова постанова поширюється на місто Херсон, Берислав, Кахівку та Скадівськ.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, райвики, сільради та
старших сільвиконавців.
Заступник голови Овку
(Бараник)
Секретар
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 1. Копія, машинопис.
№ 284. ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ
ОКРВИКОНКОМУ ТА МІСЬКРАДИ
№ 02
28 лютого 1927 р.
На підставі постанови ВУЦВКу від 30 серпня 1922 р. та 28 жовтня 1925 року, Херсонський
Окрвиконком та Міськрада УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити до 20 лютого 1928 р. дію обов’язкової постанови Окрвиконкому та Міськради
Ч. 1/ІІ–[19]26 року “Про продовження дії обов’язкових постанов, виданих Окрвиконкомом у
1925 й [19]26 роках”, оголошеному у часопису “Червоний Селянин” Ч. 198 від 20 лютого
1926 року та зазначених в ньому таких обов’язкових постанов, що увійшли в збірник
обов’язкових постанов Херсонського Окрвиконкому та Міськради, а саме:
ПО ОКРВИКОНКОМУ:
ПО ЗЕМВІДДІЛУ
1. Ч. 2 “Про заборону розкладки вогнищ на островах, вижигати очерет, траву та стерню”,
оголошеної в часопису Херсонський Комунар Ч. 4 від 6/І–[19]25 року.
2. Ч. 3 “Про боротьбу з садовими шкідниками”, оголошеної в часопису //-// Ч. 30 від
7/ІІ–[19]25 року. На зміну п. 2 цієї постанови розмір штрафу установити від 10 до 25 копійок.
3. Ч. 4 “Про боротьбу з ховрашками”, оголошеної //-// Ч. 61 від 17/ІІІ–[19]25 р.
Внести в цю постанову такі зміни та додатки:
1) Надати право сільрадам притягати до участі і праці газових загонів по боротьбі з
ховрашками окремих селян, що користуються землею, а також с[ільсько]господарські установи
(колективи, радгоспи, різні т[оварист]ва і т. інш.), без платні в порядкові трудової повинності:
а) шляхом безпосередньої участі самого населення в боротьбі зі шкідниками на землях
індивідуального і загального користування, а також і на держфондах, які уявляють собою
відродження й розповсюдження шкідника на землі цього села або громади й б) виконанням
нарядів з с/рад на підводи й матеріали (соломи, води і т. інш.), які необхідні для праці загону.
Примітка: Притягненню до трудової повинності підлягають всі чоловіки від 18 до 45 років і всі
жінки від 18 до 40 років, за винятком зазначених в ст. 13-14 Кодексу Законів про працю.
2) Особи, що порушують зазначену обов’язкову постанову, підлягають в адміністративному
порядкові штрафу до 3-х карбованців за постановою Райвиконкомів.
4. Ч. 5 “Про заборону убою бугаїв, баранів та інш.”, оголош[еної] //-// Ч. 73 від
1/ІV–[19]25 року.
5. Ч. 6 “Про боротьбу з прусом”, //-// від 27/V–[19]25 року Ч. 118.
5 п. цієї постанови викласти в такій редакції “особи, винні в невиконанні цієї постанови
підлягають штрафу за постановою Райвиконкомів до 3-х карбованців”.
6. Ч. 7 “Про планування сіл, устрій колодязів та інш.”, оголошеної //-// Ч. 134 від
16/VIІ–[19]25 р.
7. Ч. 8 “Про заборону різки шелюги та інш. саджень”, оголошеної //-// Ч. 113 від
6/ХІ–[19]25 року.
ПО МІСЦЬГОСПУ
8. Ч. 9 “Про боротьбу з пожежами”, оголошеної //-// Ч. 32 від 10/ІІ–[19]25 року.
9. Ч. 10 “Про обов’язки громадян робити заяви про виникані пожежі”, оголошеної //-// Ч. 132
від 29/ХІ–[19]25 року.
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ПО ДЕРЖСТРАХУ
10. Ч. 11 “Про обов’язок власників великої рогатої худоби й коней давати відомості про їх
Держстраху”, оголошеної в часопису Червоний Селянин Ч. 25 від 16/ІХ–[19]25 року.
11. Ч. 52 “Про страхування орендарями Держмайна у Держстрасі”, оголошеної в //-// Ч. 195 від
17/ІІ–[19]26 року.
ПО ВНУТОРГУ
12. Ч. 15 “Про реєстрацію торгпідприємств у Уповнаркомторга”, оголошеної в часопису
Херсонський Комунар Ч. 123 від 3/VI–[19]25 року.
Внести в цю постанову такі додатки та зміни: а) в п. 1-му після числа “5” додати “і 6”,
б) в пактах 3-му і 7-му виключити слова: “и в сроки нижеустановленные” і “гербового сбора в
размере 2-х рублей”. в) п. 6-й викреслити зовсім. г) п. 3-й додати також приміткою: 1) ім’я,
по-батькові й прізвище володільця або володільців підприємства та їх адреса; 2) місцезнаходження
підприємства і допоміжних йому закладів, філіальних відділів і контор його; 3) фірма
підприємства; 4) предмет діяльності підприємства; 5) розряд торгівельного патенту.
13. Ч. 16 “Про подачу Уповнаркомторгу відомостей підприємствами про заготівлю сировини”,
оголошеної //-// Ч. 133 від 14/VI–[19]25 року.
В п. 2-му цієї постанови викреслити слова: “сообщены не позже 20 сего июня и в
дальнейшем”.
14. Ч. 17 “Про вивішування цін на товари”, оголошеної в часописі “Червоний Селянин” Ч. 79
від 26/ІХ–[19]25 року.
15. Ч. 18 “Про реєстрацію торгкниг у Внуторзі”, оголошеної в //-// Ч. 94 від 14/Х–[19]25 року.
В п. п. 1-му і 2-му цієї постанови після числа “5” додати “і 6”; примітку до п. 2-го викреслити
зовсім.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
16. Ч. 19 “Про порядок відкриття готелів та інш. закладів”, оголошеної в часопису
Херсонський Комунар Ч. 18 від 24/І–[19]25 року.
17. Ч. 20 “Про поводження на вулицях та установах”, оголошеної в часопису Херсонський
Комунар Ч. 22 від 29/І–[19]25 року.
В цій постанові викреслити п. 7-й; в п. 6-му викреслити “и п. 5-й”, а в п. 8-му додати
“и п. 5-й”.
18. Ч. 21 “Про порядок відкриття клюбів та червоних кутків”, оголошеної //-// Ч. 36 від
14/ІІ–[19]25 р.
19. Ч. 22 “Про заборону приватних розкопок”, оголошеної //-// Ч. 64 від 19/ІІІ–[19]25 р.
П. 2-й цієї постанови викласти у такій редакції: “Дозвіл на розкопки давати тільки особам, що
мають попередній дозвіл Наркомосвіти”.
20. Ч. 23 “Про вивішування у торгпідприємствах табличок про час торгівлі”, оголошеної //-//
Ч. 69 від 27/ІІІ–[19]25 р.
21. Ч. 24 “Про ліквідацію озброєної охорони та заміни її Промміліцією”, оголошеної // – //
Ч. 74 від 2/ІV–[19]25 р. Викреслити в цій постанові п. 3-й.
22. Ч. 25 “Про міри та ваги”, оголошеної в часопису Червоний Селянин Ч. 198 від
20/ІІ–[19]26 року.
23. Ч. 26 “Про реєстрацію агентів по розповсюдженню літератури, значків та інш.”,
оголошеної в час[опису] Хер[сонський] Комунар Ч. 99 від 5/V–[19]25 року.
24. Ч. 27 “Про рихтівників печаток”, оголошеної //-// Ч. 103 від 9/V–[19]25 року.
25. Ч. 28 “Про реєстрацію фото підприємства”, оголошеної //-// Ч. 105 від 12/V–[19]25 року.
26. Ч. 29 “Про реєстрацію печатних верстаків”, оголошеної //-// Ч. 106 від 13/V–[19]25 р.
27. Ч. 30 “Про заборону знищення пташиних гнізд та інш.”, оголошеної //-// Ч. 108 від
15/V–[19]25 року. В пакті 4-му цієї постанови викреслити слова: “предоставив право
райисполкомам самостоятельного нанесения взыскания – штраф до 10 руб. или принудработ до
5 суток”.
28. Ч. 31 “Про порядок видачі дозволу за відкриття видовищ”, оголошеної //-// Ч. 109 від
15/V–[19]25 р.
29. Ч. 32 “Про адмінстягнення за несвоєчасний внесок штрафу, накладеного за контрабанду”,
оголошеної //-// Ч. 132 від 15/VІ–[19]25 року.
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30. Ч. 33 “Про обов’язок с[іль]виконавців в охороні каси райвиконкомів”, оголошеної //-//
Ч. 186 від 18/VІІ–[19]25 .
31. Ч. 34 “Про обов’язкове передплачування збірників узаконень УСРР, часопису “ВІСТІ” та
інш.”, оголошеної в часопису Червоний Селянин Ч. 17 від 27/VІІІ–[19]25 року.
32. Ч. 35 “Про порядок убою худоби та продажу м’яса”, оголошеної Ч. 84 від
21/Х–[19]25 року. Встановити в п. 4-му цієї постанови відповідальність за порушення 1-го п. по
136 арт. К[арного] К[одексу] і за порушення п. 2-го по 141 арт. К[арного] К[одексу].
33. Ч. 36 “Про порядок продажу скла для окулярів та пенсне”, оголошеної //-// Ч. 80 від
5/Х–[19]25 року.
34. Ч. 37 “Про нагрудні знаки”, оголошеної //-// Ч. 127 від 24/ХІ–[19]25 р.
35. Ч. 38 “Про час провадження торгівлі”, оголошеної //-// Ч. 79 від 28/ІХ–[19]25 року.
Внести в цю постанову такі зміни та додатки:
1) Дозволити Дніпробугу, Плугатарю та Кредитсоюзу провадити в м. Херсоні оптові
торгівельні операції у вівторок з встановленням для їх вихідного дня у неділю.
2) Дозволити парикмахерським (п. 5) провадити роботу з 6 годин ранку до 8 годин вечора та
встановити для їх вихідний день у вівторок.
3) п. 8-1 додати приміткою в такій редакції: по понеділкам та напередодні революційних свят
торгівлю провадити шість годин, за винятком вино-гастрономічних магазинів, ресторанів, кафе,
кондитерських, кіосків, парикмахерських та фотографів, які провадять торгівлю та роботу, як в
звичайний час.
36. Ч. 39 “Про спиртові напої та самогонні апарати”, оголошеної //-// Ч. 112 від
5/ХІ–[19]25 року.
37. Ч. 40 “Про порядок переїзду з транзитними візами через територію Округи”, оголошеної
//-// Ч. 135 від 1/ХІІ – [19]25 р.
38. Ч. 41 “Про документи, що залишені в готелях”, оголошеної //-// Ч. 153 від
23/ХІІ–[19]25 року.
39. Ч. 42 “Про час праці в установах”, оголошеної //-// Ч. 155 від 29/ХІІ–[19]25 року.
40. Ч. 50 “Про подання до ЗАЦСу медичних свідоцтв про причини смерті”, оголошеної //-//
Ч. 179 від 29/І–[19]26 р. На зміну п. п. 1 та 4-го цієї постанови дію постанови поширити тільки на
м. Херсон, Скадівськ, Берислав та Каховку.
41. Ч. 51 “Про продаж друкованих творів з добродійною метою”, оголошеної //-// Ч. 192 від
13/ІІ–[19]26 року.
ПО ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ
42. Ч. 43 “Про заборону випікання хліба”, оголошеної //-// Ч. 112 від 5/ХІ–[19]25 р.
ПО ФІНВІДДІЛУ
43. Ч. 44 “Про допомогу домовласників при збиранні податків”, оголошеної в часопису //-//
Ч. 19 від 25/І–[19]25 р.
ПО ОКРВИКОНКОМУ
44. Ч. 49 “Про архіви”, оголошеної //-// Ч. 191 від 12/ІІ–1926 р.
ПО МІСЬКРАДІ
1. Ч. 1 “Про боротьбу з садовими шкідниками”, оголошеної в час[описі] Херсонський
Комунар Ч. 51 від 4/ІІІ–[19]25 р. В п. 2-м цієї постанови розмір штрафу встановити від 10 до
25 копійок.
ПО ЗДОРОВ ВІДДІЛУ
2. Ч. 2 “Про санітарну охорону м. Херсона”, оголошеної //-// Ч. 99 від 5/V–[19]25 року.
3. Ч. 3 “Про обов’язок лікарів, домовласників та інш. у м. Херсоні повідомляти Здороввідділ
про пошесті”, оголошеної в часопису Червоний Селянин Ч. 84 від 2/Х–[19]25 року.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
4. Ч. 6 “Про електричні ліхтарі на будинках”, оголошеної в часопису Херсонський Комунар
Ч. 21 від 28/І–[19]25 р.
5. Ч. 7 “Про дзвінки у парадних ходах і воріт будинків”, оголошеної //-// Ч. 60 від
15/ІІІ–[19]25 року.
6. Ч. 8 “Про двірників”, оголошеної в часопису Червоний Селянин Ч. 72 від 18/ІІ–[19]25 року.
7. Ч. 9 “Про облік населення”, оголошеної //-// Ч. 172 від 30/І–[19]26 року.
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ПО МІСЦЬГОСПУ
8. Ч. 10 “Про облік вільної житлової площі”, оголошеної //-// Ч. 185 від 5/ІІ–[19]26 року.
ІІ. Продовжити до 20 лютого 1928 року дію нижчезазначених обов’язкових постанов
Окрвиконкому та Міськради, що вийшли в збірниках обов’язкових постанов Окрвиконкома.
ПО АДМІНВІДДІЛУ
1. Ч. 53 “Про реєстрацію вистав”, оголошеної в часопису “Робочий” Ч. 2 від 17 серпня
1926 року.
2. Ч. 54 “Про неозброєних вартових”, оголошеної в часопису “Робочий” Ч. 4 від 20 березня
1926 року.
3. Ч. 56 “Про неположений формений одяг”, оголошеної в часопису “Робочий” Ч. 1 від
16 березня 1926 року.
ПО ОКРВИКОНКОМУ
4. Ч. 55 “Про реєстрацію опікунів та піклувальників”, оголошеної в часопису “Робочий” Ч. 21
від 9 квітня 1926року. П. 6 цієї постанови викласти у такій редакції “установи опіки знаходяться
в м. Херсоні при Інспекції Соцзабезпеки і в Окрузі при Райвиконкомах”.
МІСЬКРАДИ
5. Ч. 11 “Про візників”, оголошеної в часопису “Робочий” Ч. 25 від 14 квітня 1926 року.
В додаток до п. 4 цієї постанови встановити для легкових візників додаткові біржі в
нижчезазначених місцях м. Херсону: 1) по Радянській вул. ріг вул. 21 січня на південному
(южному) боці; 2) по Робочій вул. ріг Радянської вул. і 3) по Бєлінській вул. ріг вул. Жовтневої
Революції.
ІІІ. Визнати втратившими силу такі обов’язкові постанови, що зазначені в обов’язковій
постанові Ч. 1/ІІ та увійшли в збірник обов’язкових постанов:
1. Ч. 12 “Про обов’язкове окладне страхування в містах”.
2. Ч. 13 “Про обов’язкове окладне страхування в селах”.
3. Ч. 14 “Про обов’язок коопертовариств, артілі інвалідів та інш. подавати свої статути до
Кооперкому”.
4. Ч. 45 “Про реєстрацію майна Держфондів”.
5. Ч. 46 “Про місцеві податки та збори”.
6. Ч. 47 “Про ціни на махорку”.
7. Ч. 48 “Про накидки при продажу товарів”.
8. Ч. 4 “Про квартплатню”.
9. Ч. 5 “Про стягнення грошей за воду та електрику у безспірному порядку”.
Голова Окрвиконкому та міськради
Завокрадмінвідділом
Секретар Окрвику
Секретар міськради
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 4-7зв. Копія, машинопис.
№ 285. ПРО ОБЛІК ІНЖЕНЕРІВ, ТЕХНІКІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 1
03 квітня 1927 р.
№ 03
На основании Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 9-го июля 1926 года “Об учете
инженеров, техников всех специальностей и специалистов по сельскому хозяйству” (Собр[ание]
Зак[онов] СССР 1926 г. № 43 ст. 349) Окружной Исполнительный Комитет Совета Крестьянских
и Красно-Армейских Депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях выявления численности и состава технических сил Союза ССР устанавливается
учет всех работающих по найму, безработных и не работающих по найму, инженеров, техников
всех специальностей и специалистов по сельскому хозяйству.
2. Непосредственное проведение учета возлагается в Окружных городах на Окринспектуру
Труда, в районах на Райисполкомы, которые по окончании учета все регистрационные карточки
пересылают в установленный срок в Окринспектуру Труда.
3. Учету подлежат специалисты следующих категорий:
а) Лица, окончившие высшие технические (электромеханические, строительные и иные), а
также сельскохозяйственные (в том числе и ветеринарные) учебные заведения или
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соответствующие факультеты и отделения других высших учебных заведений (напр. лесные,
землеустроительные, мелиоративные и агрономические факультеты и отделения университетов)
в том числе и окончившие курс за границей. б) Лица, окончившие средние технические
(электромеханические, строительные и иные), а также сельскохозяйственные (напр. лесные,
землеустроительные, мелиоративные, агрономические, животноводства, полеводства,
луговодства и др. рыбоводные, ветеринарные, топографические, садово-огородные) учебные
заведения, в том силе и окончившие курс за границей.
4. Настоящий учет имел характер ежегодной статистической переписи и преследуя цели
выявления численности и состава всех технических сил Союза ССР, устанавливается
совершенно независимо от существующих видов ведомственного и другого учета (в частности
от воинского учета) и не освобождает от обязательств, налагаемых узаконениями и правилами
об этих видах учета.
5. Порядок учета устанавливается следующий:
а) Все государственные и частные учреждения, предприятия и хозяйства, в которых работают
по найму специалисты указанные в ст. 3-й настоящего обязательного постановления ведут учет
этих работников по регистрационным карточкам “по учету технических сил Союза ССР” по
прилагаемой форме “Д”, причем все графы этой карточки должны быть обязательно заполнены.
Специалисту, взятому на учет, выдается при регистрации отрывной талон регистрационной
карточки за подписью и печатью руководителя учреждения, предприятия или хозяйства.
б) Все учреждения, предприятия и хозяйства, кроме органов НКПС, НКТорга, НКИД обязаны
предоставлять ежегодно не позже 15-го января регистрационные карточки специалистов,
работающих и состоящих на учете на 1-е января: в окружном городе – в Окринспектуру Труда, в
районах – в Райисполкомы.
в) Специалисты не работающие по найму и безработные, предоставляют заполненные ими
регистрационные карточки ежегодно не позже 15-го января в Окринспектуру Труда или в
Райисполкомы соответственно их месту жительства лично или по почте (заказным письмом).
Примечание: 1. В настоящем 1927 г. срок представления регистрационных карточек
устанавливается как для учреждений, предприятий и хозяйств, так и для отдельных лиц не позже
1-го февраля. 2. Регистрационные карточки могут быть получены в Окружном городе – в
Окринспектуре Труда, в районах – в Райисполкомах по их изготовительной стоимости. 3. При
личном представлении регистрационной карточки в Окринспектуру Труда или в Райисполком
отрывной талон за соответствующей подписью и печатью выдается последним, взятому на учет
специалисту. При отправлении регистрационной карточки по почте отрывной талон оставляется
специалистом у себя, причем подпись и печать на отрывном талоне заменяет почтовая
квитанция. 4. При затруднениях в получении печатных бланков регистрационных карточек,
последние могут быть составлены от руки по опубликованному образу по форме “Д”.
г) Бланки регистрационных карточек выдаются предприятиям, учреждениям и частным лицам
Окринспектурой Труда и Райисполкомами. Окринспектура Труда и Райисполкомы ведут
регистрацию выданных и поступивших заполненных бланков по нижеследующей форме:

Кому
выдано

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ПО УЧЕТУ
инженеров, техников всех специальностей и специалистов по сельскому хозяйству
Количество
Расписка в
От кого
Количество
Расписка в
Дата
Дата
бланк.
получении
поступило
бланков
приеме

д) Все бланки после их заполнения собираются в Окринспектуре Труда, где они
контролируются с точки зрения заполнения граф. Примечание: В случае не заполнения
некоторых граф специалист вызывается через местную прессу или иными способами в
Окринспектуру Труда или в Райисполком для заполнения этих граф.
6. Руководители учреждений, предприятий и хозяйств, нарушившие настоящее обязательное
постановление, а также отдельные специалисты, уклонившиеся от учета или сообщившие
неправильные сведения о себе, привлекаются к уголовной ответственности: должностные лица по
ст. ст. 116 и 118 Уголовного Кодекса УССР, частные лица по ст. 90 Уголовного Кодекса УССР.
Председатель Окрисполкома
(Закандирин) Зам.зав. окринспекцией труда
(Соколов)
Секретарь окрисполкома
(Савченко)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 9-10. Копія, машинопис, рукопис.
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№ 286. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН У ЗАСТРАХОВАНОМУ МАЙНІ
№ 08
20 квітня 1927 р.
На підставі п. 1 “Положення про видання обов’язкових постанов і накладання кари за їх
порушення”, а також Правил обов’язкового окладного страхування будівель, худоби й засівів,
для врегулювання справи біжучої реєстрації майна, що підлягає обов’язковому окладному
страхуванню та своєчасній ліквідації збитків у застрахованому майні, Окрвиконком УХВАЛИВ:
На власників майна покладається обов’язок неодмінно й своєчасно заявляти сільрадам або
місцевим страховим агентам про зміни в застрахованому майні та випадки збитків у ньому, а
також про пропуск його при загальній реєстрації, а саме:
А. ПО СТРАХУВАННЮ БУДІВЕЛЬ
1. Про кожну знов збудовану будівлю, так само про злом, перебудування, перенесення, зміну
в будівлі, що істотно змінює її вартість, про будівлі, пропущені при загальній реєстрації,
власники будівель повинні заявляти сільраді або місцевому страховому агентові протягом
15-денного строку зі дня зміни, що трапилась у застрахованій будівлі, чи зі дня закінчення стін
та даху у будівлі, а пропущені будівлі негайно по виявленні цього.
2. Про перехід застрахованої будівлі до іншого власника останній повинен заявити тим же
органам і в той же термін, що зазначені в п. 1, подавши належні документи.
3. Власник або особа, що його заступає, про випадок пожежі в будівлях повинні повідомити
негайно і не пізніш як у 3-х денний строк, сільраду чи місцевого страхового агента. Якщо одною
і тою ж пожежею знищено кілька дворів, зазначена вимога повинна бути виконана хоча б одним
із погорільців.
Б. ПО СТРАХУВАННЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА КОНЕЙ
4. Власник худоби та коней після переведення загальної реєстрації повинен повідомити
сільраду чи місцевого страхового агента:
а) про тварин, що знов придбані поверх раніш застрахованих чи пропущені при реєстрації, а
також про ті, що увійшли до господарства тимчасово для кормління для використання продуктів
убою чи для іншої мети; б) про тварини зареєстровані, але що вибули з господарства чи
тимчасово переведені до іншого господарства для кормління, для використання продуктів убою
чи для іншої мети; в) про тварини, що досягли страхового віку.
5. Зави громадян про зімни, зазначені в п.п. “а”, “б”, “в” робляться в 14-денний строк зі дня
зміни, а про пропущені при загальній реєстрації тварини негайно по виявленні цього.
6. Власник або особа, що його заступає, про загибель застрахованої тварини негайно і не
пізніше одної доби з часу загибелі повинен повідомити сільраду або її уповноваженого чи
місцевого страхового агента, а при можливості також найближчого ветеринарного лікаря або
фельдшера.
В. ПО СТРАХУВАННЮ ЗАСІВІВ
7. Про всякі засіви й посадки с[ільсько]г[осподарських] рослин, що не зареєстровані при
загальній реєстрації, страхувач повинен повідомити сільраду або місцевого страхового агента в
7-ми денний строк з дня закінчення засіву чи посадки.
8. Про перехід застрахованих сільськогосподарських рослин до іншого власника останній
повинен заявити тим же органам, що зазначені в п. 7, в 7-ми денний строк, з поданням у
відповідних випадках належних документів.
9. Власник або особа, яка його заступає, про випадок градобою, що трапився на його посівах,
негайно і не пізніш як в 3-х денний строк після градобою, повинні повідомити в сільраду або
місцевого страхового агента. Якщо ж одним і тим же градобоєм пошкоджено засіви кількох
власників одного й того ж селища, то досить, щоб про градобій було повідомлено одним із них.
10. Кожний власник пошкоджених градобоєм засівів або особа, що його заступає,
зобов’язаний не пізніше 7 день від дня градобою повідомити сільраду про площу пошкоджених
у нього засівів.
11. Заяви про зміни в майні, про пропуск його при загальній реєстрації та про випадки збитків
можна подавати писані або робити на словах. У кожнім разі громадянин, зробивши заяву,
одержує про це від сільрад чи місцевого страхового агента посвідчення про градобій, що ним
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пошкоджені засіви кількох господарств в однім і тім же селищі (п. 9), виписується лише одно за
заявою того із постраждавши від градобою, хто першим зробив її.
12. За заявами постраждавших від градобою про пошкоджену площу засівів (п. 10)
складається Сільрадою окремий список на них з зазначенням, коли зроблено заяви та яка
пошкоджена площа, і з ствердженням на самому спискові зроблених заяв підписами заявителів,
у порядкові одержання заяв.
13. Відсутність у власника майна посвідчення про зроблену заяву на зміни в майні, на пропуск
його при реєстрації та на страховий випадок, виключаючи випадки градобою, про які
посвідчення повинно бути в першого, хто заявив про градобій, а також запис власника по
спискові постраждавши від градобою (п.п. 11 і 12) буде доказом, що він свойого обов’язку не
виконав.
14. Сільради зобов’язані вести реєстрацію заяв порядком, встановленим спеціальною для
цього Інструкцією.
Заст. Голови Окрвиконкому
Баранік
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 1, 1зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 287. ПРО СТРІЛЕЦЬКІ ТИРИ
№ 14
11 травня 1927 р.
За декретом ВУЦВКу з 04 листопаду–[19]25 року про Ради Фізкультури та обіжником ВРФК,
НКВС та Комвійськ УВО з 30 березня–[19]27 року № 746 про стрілецькі комітети, Херсонський
Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі існуючі зараз стрілецькі тири, гуртки та секції зареєструватись в
Херсонському округовому Стрілецькому Комітеті Округової Ради Фізкультури (Херсон,
вул. Карла Маркса) протягом 7 день з часу оголошення цієї обов’язкової постанови, а при
утворенні нових – реєструвати їх в тому ж Комітетові протягом 7 день з часу утворення.
2. Зобов’язати всі стрілецькі тири, гуртки та секції протягом часу, встановленого § 1
зареєструватись в Округовому Стрілецькому Комітеті зброю та боєприладдя й надалі
виконувати це при придбанні нових.
3. Керовникам стрілецької справи по гуртках, секціях та тирах призначити лише тих осіб, що
одержали звання інструкторів від кваліфікаційної Комісії Округової Ради Фізкультури, при чому
вони мусять бути на обліку Округового Стрілецького Комітету.
4. Дозволити відчиняти тири тільки за попереднім дозволом Округового Стрілецького
Комітету Окр[угової] Ради Фізкультури.
5. Обов’язкову постанову поширити так на м. Херсон, як і на округу.
6. Винуватих в порушенні обов’язкової постанови притягати: службових осіб до
дисциплінарної відповідальності, а приватних до арешту до 3 місяців або до штрафу до 300 крб.
з правом заміни одного вида стягнення другим.
7. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію та органи Окр[ругової]
Ради Фізкультури.
Заступник Голови ОКРВИКу
Баранік
Секретар ОВКу
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 5зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 288. ПРО БОРОТЬБУ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗБІЖЖЯ
11 травня 1927 р.
№ 15
На підставі постанови Ради Праці та оборони від 2/ІІ–1926 р. “Про боротьбу зі шкідниками
збіжжя, продуктів його переробки та з зараженням цими шкідниками складових помешкань”
Херсонський Окрвик ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі державні й приватні організації та особи очистити склепи, пакгаузи,
елеватори та крупорушки, що є в їх фактичному користуванні, від пороху, бруду й розсипу
збіжжя та продуктів його переробки, полагодити дахи, знищити щилини в підлогах, зробити
246

вентиляцію, освітлення та у випадку зараження помешкань зробити, виконуючи технічні умови,
дезінфекцію газами або розчином вапна.
Всі роботи по боротьбі зі шкідниками записуються особами, що користуються склепами, в
журнали, які треба мати при кожному складовому помешканні за вказаною Держхлібінспекцією
формою. Примітка І: Цій постанові підлягають також склепи та пакгаузи, що знаходяться в
смузі відчуження залізниць, на пристанях, водяних шляхів, а також вагони та інший посуд
залізничного та водяного транспорту. Примітка ІІ: Показані в п. 1 організації та особи можуть
просити у порядку консультації вказівок відповідних спеціалістів земельних управлінь та інших
установ у справі попередньої праці по встановленню дефектів, ступеню зараження склепів та
засобів дезінфекції.
2. Все заражене в ІІ та ІІІ ступеню збіжжя, що поступає до пакгаузів залізничних станцій та на
водні пристані складувати до карантинних чи дезінфекційних помешкань або відправляти до
окремо відведених млинів для вжиття відповідних заходів щодо очистки, дезінфекції та
переробки збіжжя. Примітка І: Увесь послід і ниточки, що одержуються при очистці зараженого
збіжжя та продуктів його переробки, знищувати (у випадку його малоцінності) або
знешкоджувати всіма можливими засобами (дезінфекція, перемол) і ні в якому разі не випускати
його не обеззараженим.
3. Вагони та судна, що ними перевозилося заражене збіжжя або продукти його переробки,
обов’язково промивати паром або вживати інших заходів дезінфекції.
4. Очистку та дезінфекцію склепів, елеваторів, пакгаузів, млинів, крупорушок та тари
закінчити, не заражених шкідниками та вільних від збіжжя до 15 червня, а заражених або
навантажених до 1 липня. Примітка. Млини та крупорушки можуть чиститись, а у випадку
потреби, дезинфекціруватись під час зупину для ремонту, але у всякому разі повинні бути
очищені та продезінфіковані до початку прибуття до них партій збіжжя нового врожаю, але не
пізніше 1 серпня.
5. За порушення цієї постанови посадові особи притягаються до відповідальности за
107 та 108 арт[икулими] К[римінального] К[одексу], а приватні особи в адміністративному
порядкові штрафу до 300 крб або примусовій праці до 3-х місяців з правом заміни одного вида
стягнення другим.
6. Догляд за виконанням цієї постанови в межах відповідних законоположень, правил та
інструкцій покладено на органи Держхлібінспекції, ОкрЗВ та Міліції.
7. Ця постанова поширюється на місто Херсон та Херсонську Округу.
Держархів Херсонської області, ф. Р-172, оп. 1, спр. 54, арк. 119. Копія, машинопис.
№ 289. ПРО ПОРЯДОК ЗДАЧІ ЗАКОРДОННИХ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНАМИ СРСР,
ЩО НЕ ВИЇЗДЯТЬ ЗА КОРДОН АБО ПОВЕРТАЮТЬСЯ ІЗ-ЗА КОРДОНУ
№ 17
11 травня 1927 р.
На підставі п. 6 літ. “Б” арт. 13 постанови 2-ої сесії ВУЦВКу ІХ скликання з 28 травня 1925 р.
“Про округові з’їзди Рад і Округові Виконавчі Комітети”, Херсонський Округовий [Виконавчий]
Комітет ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Громадяни СРСР, що одержують загально-громадянські закордонні паспорти й своєчасно
не виїздять за кордон з тих або інших причин – мешканці округового міста зобов’язані в
трьохденний термін, а мешканці інших місцевостей – в семиденний по закінченні зазначеного
для виїзду трьохмісячного строку з дня видачі закордонного паспорта, здати невикористані
закордонні паспорти до Округового Адмінвідділу.
2. Громадяни СРСР, що повертаються з-за кордону й поселяються в округовім місті,
зобов’язані в трьохденний термін, а ті, що поселяються в інших місцевостях, зобов’язані в
семиденний строк по прибутті до місця свого проживання здати використані загальногромадянські закордонні паспорти до Округового Адміністративного Відділу.
3. Громадяни СРСР, що прибувають із-за кордону з візами, накладеними на закордонних
“видах на жительство”, виданих громадянами СРСР Повноваженими представництвами або
Консульствами СРСР за кордоном, а також зі свідоцтвами на повернення до СРСР і з
евакуаційними свідоцтвами, зобов’язані здати їх до Округового Адміністративного Відділу в
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строк, зазначений в п. 2 цієї обов’язкової постанови. Увага. Громадяни СРСР, зазначені в п. 2 і 3
цієї обов’язкової постанови, при бажанні знову виїхати за кордон, повинні подати заяву до
Округового Адміністративного Відділу про видачу закордонного поспорту.
4. Громадяни СРСР, що мають на руках прострочені загально-громадянські закордонні
паспорти, видані раніше і до цього часу не здали їх до Окрадмінвідділу або, що повернулись ізза кордону з загально-громадянськими закордонними паспортами, закордонними “видами на
жительство”, свідоцтвами на повернення до СРСР і евакуаційними свідоцтвами і до цього часу
не здали їх до Округового Адміністративного Віддлу на протязі одного місяця з дня оголошення
цієї обов’язкової постанови.
5. Про прийняття документів, зазначених в п. 1, 2, 3 і 4 цієї обов’язкової постанови, Округовий
Адміністративний Відділ видає відповідну довідку.
6. Виняток із правил, зазначених в п. 3 цієї обов’язкової постанови, встановлено тільки для
громадян СРСР, постійних мешканців території Східно-Китайської залізниці, які приїздять до
СРСР для тимчасового перебування на підставі віз, накладених на закордонних “видах на
жительство” Консульствами СРСР, що знаходяться на території Східно-Китайської залізниці, які
не здають своїх паспортів до Округового Адміністративного Відділу.
7. За порушення п. 1, 2, 3 і 4 цієї обов’язкової постанови встановлюється відповідальність в
адміністративному порядку – накладання штрафу до 100 крб. або примусових робіт – одного місяця.
8. Ця обов’язкова постанова набирає сили з дня її оголошення.
9. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції.
Голова Окрвиконкому
Закондирін
Секретар Окружвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 6. Оригінал, типограф. друк.
№ 290. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРИВАТНИХ ПРИЙОМНИХ РАДІОСТАНЦІЙ 1
25 травня 1927 р.
№ 19
1. Всі установи, підприємства, організації та приватні особи, що володіють приватними
прийомними радіостанціями, зобов’язуються протягом 7-ми денного терміну зі дня оголошення
цієї постанови, вибрати в органах Наркомпоштеля посвідчення на право користування
радіостанціями. Примітка: Заяви на посвідчення подаються в м. Херсоні до Округової
пошт[ово]-тел[еграфної] контори, в Окрузі – до філій та агентств зв’язку, де такі є, а в селах, де
такі відсутнюють, заяви подаються через сельлистонош.
2. Користування радіовстановками без належного дозволу органів Наркопоштеля
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
3. На житлокоопи, домоуповноважених та домовласників покладається обов’язок перевіряти,
чи є в даному домоволодінні радіостанція, а також потрібний на встановлення її дозвіл, при
відсутності якого негайно повідомляти про це найближче пошт[ово]-телегр[афне] підприємство.
4. За невиконання житлокоопами, домоуповноваженими та домовласниками § 3 цієї
постанови, на порушників накладати штраф в адміністративному порядкові в розмірі до 300 крб.
5. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на органи Наркомпоштеля та міліції.
6. Ця постанова поширюється на м. Херсон та Херсонську Округу.
Голова Окрвиконкому
Закондирін
Секретар Окружвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-302, оп. 1. спр. 19, арк. 34. Оригінал, типограф. друк.
№ 291. ПРО ДОПОМОГУ ОКРВІЙСЬКОМАТУ В СПРАВІ ПЕРЕВЕДЕННЯ В 1927 р.
ПРИЗОВУ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
№ 21
25 травня 1927 р.
Щоб повністю охопити в цьому році закликаних до військової служби, Херсонський
Округовий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1) Зобов’язати всіх завідуючих установ та підприємств так державних як і громадських та
приватних, а рівно домову адміністрацію, як-от: правління житлокоопів, зав будинків, приватних
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власників будинків і орендарів в тижневий строк з часу оголошення цього перевірити військові
документи всіх громадян народження 1905 р., а також тих громадян попередніх років, які в
цьому році підлягають заклику до військової служби та встановити, чи приписані вони до
призовної дільниці, чи подали вони до Окрпризивної комісії необхідні відомості про зміну в
родинному стані та про тих, що не приписані до призовної дільниці, сповістити Окрвійськомат
задля притягнення їх до належної відповідальності.
2) Зобов’язати осіб та установи, що перелічені у § 1, стежити й надалі за оголошеннями
наказів Окрвійськомату щодо призову до військової служби та своєчасно подавати до
Окрвійськомату зазначені в наказах відомості й повідомляти про ці накази закликаних.
3) Зобов’язати адміністрацію учбових установ додержуватись точних строків, встановлених
Окрпризивничої комісією для подачі клопотань з приводу учнів, що мають право на відстрочку.
4) Органам Міліції простежити за виконанням цієї обов’язкової постанови та зробити по
декількох домових книгах перевірку приписів до призивничої дільниці громадян, що підлягають
до чергового у цьому році призову.
5) Тих осіб, що порушуватимуть цю постанову, притягти до відповідальності: службових осіб
– в дисциплінарному порядкові, а інших – до штрафу до 25 крб. або до примусово праці до
2-х тижнів, з правом заміни одного виду стягнення другим.
Ор[игінал] підп[исали]
Голова Окружвиконкому
(Закандирін)
(Савченко)
Секретар Окрвику
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 32. Копія, машинопис.
№ 292. ПРО ПЕРЕВІЗНИКІВ
№ 22
15 червня 1927 р.
На підставі постанови ВУЦВКу з 30 серпня 1922 р. Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всіх перевізників м. Херсона, с. Олешек й Голої Пристані, що не входять до
артілі і що займаються перевозкою людей та вантажу, зареєструватися в тижневий термін зі дня
оголошення цієї постанови в м. Херсоні та Голої Пристані у портовому догляді, а у Олешках у
судновому догляді.
2. Зобов’язати Правління всіх артілі перевізників в тижневий термін зі дня оголошення цієї
постанови подати до Портдогляду Херсонського порту список усіх членів артілі.
3. Зобов’язати зазначених в п. п. 1 і 2 всіх перевізників мати при собі свідоцтва про технічний
огляд човна, які показувати пасажирам за їх вимогою.
4. Зобов’язати осіб, зазначених у попередньому пункті, зробити на їх човні напис про тонаж
човна та про кількість людей, що човен може підняти. Примітка. Напис цей повинен бути
написан зі зверхнього боку біля носу човна.
5. Заборонити перевізникам вимагати з пасажирів платню, вище встановленої цією
постановою такси.
6. Встановити таку таксу за перевозку пасажирів та вантажу:
Сума
Руб. К.
1. За перевозку на Карантинний острів або назад з кожного чоловіка
– 03
2. За таку ж перевозку в обидва кінця
– 05
3. За таку ж перевозку вантажу без навантаження та вивантаження з пуда
– 01
4. За перевозку з Херсона до Збур’ївки або назад з кожного чоловіка
– 40
5. За перевозку з Херсона до Олешек або назад з кожної людини
– 15
6. За перевозку з Херсона до Голої Пристані або назад з кожного чоловіка
– 20
7. За перевозку груза з Херсону до Збур’ївки , Олешок та Голої Пристані з пуда
– 01
8. За катання на човні з парусом за годину
– 75
9. За катання на човні без паруса
– 50
10. За перевозку через майну (дорога, що пробита льодоколом) з чоловіка
– 10
11. За перевозку через майну вантажа з пуда з навантаженням його та вивантаженням
– 02
12. В нічний час (з заходу до сходу сонця встановити платню за перевозку пасажирів і вантажу –
–
в подвійному розмірі)
ТАКСА ЗА ПЕРЕВІЗ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖУ
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Примітка 1. За перевозку за вище наведеною таксою береться при умові, що в човні буде не
менш як 8 чол[овік], в противному разі платня може братися по згоді з пасажирами, но не більш
вартості перевозки 8 чол[овік]. Примітка 2. Плата за катання береться незалежно від того,
скільки пасажирів буде в човні, але кількість їх не може перевищувати кількість пасажирів,
встановлену техкомісією Управління Порту для даного човна. Примітка 3. Зазначена такса
мусить бути вивішена на видному місці у кожного причалу човнів на спеціально встановленій
табличці.
7. Винних у невиконанні цієї постанови притягати до відповідальності в адмінпорядкові –
штрафу до 100 крб. або арешту до 2-х тижнів чи примусроботи до 1 місяця з правом заміни
одного вида стягнення другим.
8. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи міліції та органи Транспортного
відділу ДПУ.
Голова Окрвиконкому
Закондирін
Секретра Окрвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 9зв.-10. Оригінал, типограф. друк.
№ 293. ПРО ПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОКРУЗІ
№ 23
24 червня 1927 р.
На підставі постанови РНК УСРР з 14/ХІ–[19]24 року про затвердження тимчасових
будівельних правил та в зв’язку з необхідністю регулювання громадського та промислового
будівництва, а також заміщення адміністративно-технічного догляду за будівельними роботами
та на зміну § 5 обов’язкової постанови Херсонського Окрвиконкому № 7 з 1926 року про
планування сел, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Провадити всі будівельні роботи по будові нових будинків приватного користування, по
будові існуючих будівель щодо: а) зміни конструктивних частин будівлі, б) добудови будівель,
в) капітального ремонту їх та змін зовнішніх фасадів будинків і вуличних споруджень,
г) внутрішньої перепланіровки будівель по м. Херсону тільки з дозволу Округового інженера, а
на території поселень міського типу або сел, з дозволу Райвиконкому.
2. Провадити роботи по будові, перебудові, добудові, капітальному ремонту або внутрішній
планіровці промислових будівель у м. Херсоні та по всій Херсонській Окрузі всі державні,
громадські та приватні фабрично-заводські, сільськогосподарські, ремісні та інші промислові
підприємства, де вживається наймана праця, а також промислово-кооперативні товариства та
артілі, що не вживають найманої праці, мусять тільки з дозволу Окрвику за висновком
Окрінженера та за попереднім дозволом органів охорони праці. Примітка 1. Дозвіл на роботи по
будові будівель громадського призначення або державних установ так по м. Херсону, як і по
всій окрузі видає тільки ОВК за висновком Окрінженера. Примітка 2. Дозвіл на роботи по
будівлях і спорудженнях промислового характеру, на які поширюються правила декрету РНК з
20/ХІІ–[19]23 р. в тому разі, коли підприємства не вживають найманої праці та знаходяться по
селах або поселеннях міського типу видає Райвик. Примітка 3. Для будівельних робіт у межах
відчуження по лінії НКШ, у районі кріпостей та інших місцевостей, де будівництво регулюється
спеціальними законоположеннями, дозволу Окрінженера або Окрвиконкому не треба.
3. Для одержання дозволу на провадження робіт, що перелічені в п. п. 1 та 2 треба:
а) для робіт у містах щодо житлових будинків та споруджень приватного користування –
подавати Округовому інженеру відповідну заяву з додатком до неї двох примірників проектів,
складених за встановленою формою, а для промпідприємств ще й дозвіл інспектури праці; б) на
забудову чи капітальну перебудову житлових будівель чи інших споруджень, а також
промпідприємств, за винятком зазначених у § 2, що знаходяться в приватному користуванні на
території поселень міського типу або по селах, для одержання дозволу треба звертатись з заявою
до Райвиконкомів, при чому по селах до заяви треба додати тільки генеральний план, тобто план
садибного місця, зазначивши місцевість, розміри всіх будинків і споруджень так існуючих, як і
проектованих, а також матеріали, з яких їх збудовано і передбачається збудувати; в) по
будівельних роботах, що провадяться на кошти місцевого або державного бюджету, необхідно
додавати до заяви та проекту докладний кошторис, складений за урочним положенням.
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4. Органи, що видають дозволи, мають право на протязі тижня з часу подачі проекту вимагати
від прохача додаткові малюнки та відомості за проектом.
5. Копія проекта з відповідним надписом та дозволом видається прохачу протягом
двохтижневого терміну з моменту подачі заяви проекту та всіх запроханих відомостей.
6. Коли прохач не приступе до робот на протязі 3-х років з моменту одержання дозволу, цей
дозвіл касується.
7. Середній та незначний ремонт виконується без одержання відповідного дозволу
вищезазначених органів.
8. Зобов’язати всі державні, кооперативні, громадські установи та організації, а також
приватних осіб повідомляти Окрінженера про початок та закінчення робіт, зазначених у п. 1 та 2
цієї постанови, а також негайно подавати всі відомості за вимогами Окрінженера.
Крім того, до початку робіт подавати Окрінспектурі Праці такі відомості:
а) прізвище й адресу відповідальної особи під доглядом і керівництвом якої провадиться робота,
б) обсяг і характер роботи й адресу, де така переводиться; в) час початку робіт, г) кількість
чоловік, що буде зайнято на роботі.
9. Роботи, перелічені в п. 1 та 2 цієї постанови, що вже провадяться під час видання її,
повинно зареєструвати в М/Госпі у Окрінженера чи в Окрінспектурі Праці по належності,
протягом одного тижня з часу видання цієї постанови і на випадок необхідності за вимогою
окрінженера чи Інспектури Праці негайно мусять бути надіслані відповідні документи.
10. Усі різного роду будівельні роботи по Окрузі, нові збудування, перебудування, розборка та
інш., що зв’язані з влаштуванням всякого роду решетуванням, підмостків, підвісних приладь, а
рівно й різного роду земляні роботи повинно переводити під керівництвом особи з відповідною
технічною підготовкою, на якого покладається вся відповідальність за безпечність і технічну
правильність переведення зазначених робіт.
11. Усі необхідні для переведення робіт приладдя (канати, блоки, решетування, необхідні
матеріали для влаштування приладь) повинні надаватися роботодавцем до початку робіт у
кількості, що необхідна для даної роботи.
12. Всі наймані робочі на всіх роботах, що перелічені в §§ 1 і 2 цієї постанови, повинні бути
застраховані.
13. Про всі нещасні випадки на будівельних роботах роботодавець повинен негайно
повідомляти Окрінспектуру Праці, а місце їх повинно бути в тому вигляді, в якому воно було під
час нещасного випадку, причому можливо вживати заходів лише для допомоги постраждалим.
14. На всіх роботах у належних і доступних місцях повинні бути вивішені правила по техніці
безпеки та інструкції, що затверджені інспектурою праці.
15. Трудові умови, що складаються безпосередньо між роботодавцями та робочими, повинні
реєструватися в відповідних організаціях спілки “Будівельників”.
16. У всіх випадках (за винятком тих, що через терміновість не терплять відволікання) набіра
робсили кваліфікованої й некваліфікованої основної так на постійну, як і на тимчасову роботу,
підприємства, державні, адміністративні та торгівельні установи зобов’язані за 3 дні до набору
повідомляти Біржу Праці про потрібну їм робсилу (якщо Б[іржа] Праці або корпункт находяться
від місця наймання на віддаленні не більш 10 верств), а також про умови роботи потрібної
робсили (термін роботи, характер її, оплата). При цьому підприємства, державні, адміністративні
й торгівельні установи не можуть на протязі зазначеного вище терміну набирати робочу силу на
стороні й тільки у випадках офіційної відмови Б[іржі] Праці можуть провадити самостійний,
помимо Б[іржі] Праці, набір робсили.
При масовому наборі робсили госпоргани зобов’язані повідомити Б[іржі] Праці або корпункт
не пізніш, як за місяць, а при наборі сезонової привізної робсили не пізніш, як за два місяці про
потрібну їм робсилу.
17. Забороняється притягнення робочої сили з інших місцевостей шляхом використання
послуг приватних посередників, посилки спеціальних осіб, що не отримали повноважень від
інспекції праці, виклику робочої сили через оголошення в газети та інш.
18. Групове та масове звільнення робочих та службовців може провадитися лише з
попереднього (не пізніш чим за місяць до звільнення) сповіщення Інспектури Праці.
251

19. Виплачуєму заробітню платню, незалежно від форми її виплати й кількості працюючих,
обов’язково заносити в розрахункову книгу.
20. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови притягаються до судової відповідальності
за арт. 121 та 96 Карного Кодексу.
21. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на техогляд Окрмісцгоспу, Райвики,
Окрінженера, органи міліції та Інспектуру Праці.
Голова Окрвиконкому
Закондирін
Секретар
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 31, 31зв., 32. Оригінал, типограф. друк.
№ 294. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТА ПРАВИЛА УДЕРЖАННЯ ПУНКТІВ
ПЕРЕСУВАННЯ, СКУПЧЕННЯ ТВАРИН І ПТИЦІ, СИРОВИНИ, ВИПАСІВ,
КОМОР ШКІР, КІСТОК, КИШОК, ШЕРСТИ, КОПИТ ТА ПРО УСТАНОВЛЕННЯ
ШЛЯХІВ ГОНУ ХУДОБИ ТА ПЕРЕСУВАННЯ СИРОВИНИ
№ 27
9 липня 1927 р.
На підставі Ветеринарного Кодексу ч. ІІІ роз. І-ІІ, глава ІІ-а § 12, 13 та §§ від 56 до 65, з метою
боротьби з розповсюдженням пошестей на худобі та на людях – Окружний Виконавчий Комітет
УХВАЛИВ:
1. Обов’язати всі округові державні, кооперативні контори та приватних осіб, що мають випаси
промислового скоту та склепи сировини, шкір, кісток, кишок, вовни, копит, рогів, зареєструвати
свої підприємства до першого липня в Херсонському Округовому Земельному Відділі.
2. Всі ці закупочні контори та приватні особи обов’зані виконувати всі ветсанвимоги по
огляду худоби та сировини, через що пересування проводить тільки з свідоцтвом ветперсоналу
та виплатою місцевих ветсанзборів, згідно постанови ОВК від 5/Х ц. р. № 95.
Сировина, шкіри повинні бути пломбировані ветперсоналом засобами заготовителя. Збір
кісток провадиться по районах тільки з відома ветлікарів за існуючими правилами.
3. При заготовці тварин та сировини для експорту, комори зобов’язані кожний раз брати
дозвіл на заготовку від ОЗВ, який видається тільки з місцевості благополучної по захворюванню.
4. Худоба промислова, зібрана при випусці на пасовисько, повинна пред’являтися для огляду
ветперсоналу.
ШЛЯХИ ПО ПЕРЕСУВАННЮ СКОТУ Й СИРОВИНИ В ОКРУЗІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ:
1. Херсон – Копані – Миколаїв.
2. (Н[овий] Буг Миколаївської окр[уги]) Березнеговате – Снігірівка – Херсон.
3. (Шестерня – Заградівка Кр[иворізької] окр[уги]) Архангельське – В[елика] Олександрівка –
Снігірівка – Херсон.
4. Н[ово]-Воронцівка – Качкарівка – Берислав – Тягинка – Херсон.
5. Кахівка – Чаплинка – Перекоп.
6. Н[ова] Маячка – Чаплинка – Перекоп.
7. Н[ова] Збур’ївка – М[алі] Копані – Каланчак – Перекоп.
8. Н[ова] Збур’ївка – Гопри – Олешки.
9. Н[ова] Збур’ївка – Копані – Херсон – Миколаїв.
10. Херсон – Олешки – В[еликі] Копані – Перекоп.
11. Каховка (Агейман, Мелітопол[ська] окр[уга]).
12. Н[ова] Збур’ївка – Прогной – Покровські хут[ори] (Очаків, Микол[аївська] окр[уга]).
13. Водний путь: Гирла – Каховка – Берислав – Херсон – Одеса.
14. (Меліт[опольська] окр[уга] Агейман) – Чаплинка – Перекоп (Крим).
15. (Меліт[опольська] окр[уга] Рождественка, Н[ово]-Троїцьке) Херс[онська] окр[уга] Перша
Констянтиновка – Перекоп.
16. Березніговате – Бармашово – Миколаїв.
17. Перекоп – Каланчак – Хорли.
18. Перекоп – Каланчак – Скадовськ.
19. Н[ова] Збур’ївка – Михайлівка – Скадовськ.
20. Н[ова] Маячка – Чалбаси – Скадовськ.
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5. Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності:
службових – в дисциплінарному порядкові, а приватних – в адміністративному штрафу до
100 крб. або до примусової праці до 1 місяця з правом заміни одного стягнення другим.
Заст. Голови Окрвиконкому
Баранік
Секретар Окрвиконкому
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 35-35зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 295. ПРО ГРЯЗЬОВЕ ТА РАПНЕ ПРИВАТНЕ ЛІКУВАННЯ
№ 30
[03 серпня 1927 р.]

На підставі Положення про Курортове Управління […] та Положення про лікувальні
місцевості […]* та наказа НКЗ № 74 – 1922 р про лікарські заклади, з метою охорони здоров’я
населення, що має потребу в рапному або грязьовому лікуванню, а також з метою догляду за
методами такого лікування в приватних ванно-лікарських закладах, Херсонський Окружний
Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Дозволити готовити грязьові рапні ванни тільки тим ванно-лікарським закладам, які мають
на це встановлений дозвіл Наркомздоров’я. Примітка: До ванно-лікарських закладів
порівнюються виготовлювання грязьових та рапних ванн за платню на приватних квартирах.
2. Ванно-лікарським закладам, що існують зараз і не мають дозволу Наркомздоров’я одержати
від Наркомздоров’я відповідний дозвіл, а до того припинити роботу.
3. Дозволити законно-існуючим ванно-лікарським закладам або окремим хворим для
лікування вдома одержувати потрібну грязь та рапу Голопристанського озера тільки за дозволом
Курортового Управління з місць, що будуть вказані Курортовим Управлінням, а по
використанні повертати їх в місця, призначені Курортовим Управлінням.
4. Заборонити особам, що одержали грязь або рапу для власного лікування вдома, передавати
її на користь інших осіб без дозволу на це Курортового Управління.
5. Осіб, винуватих у порушенні § 3 та 4 обов’язкової постанови, притягати до
відповідальності: службових осіб – в дисциплінарному порядкові, а приватних – в
адміністративному порядкові до штрафу до 300 крб. або до примусової праці чи арешту до
3 місяців з правом заміни одного виду стягнення другим, а за порушення § 1 та 2 притягати до
відповідальності по суду за арт. 194 К[арного] К[одексу].
Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, органи Здоровохорони та
Курортове Управління.
Заст. Голови Окрвиконкому
Баранік
Секретар Окрвиконкому
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 35зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 296. ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД,
ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАКЛИК ДО ЛАВ РСЧ АРМІЇ І ФЛОТУ
№ 38
28 вересня 1927 р.
За постановами ВУЦКВу та РНК з 20/V–[19]25р. “Про пільги в галузі праці для осіб, що їх
звільнено до запасу зі служби в РСЧ Армії або Флоті”, Нарпокмпраці СРСР з 29/І–[19]26 р.
№ 22/105 та УСРР з 12/VІІІ–[19]26 р. № 201, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі без винятку установи, підприємства, організації, а також окремих осіб, що
вживають найманої праці в разі уходу до лав РСЧ Армії і Флоту декого з тих, що працюють в
них по найму – надати протягом 3 день зі дня оголошення цієї постанови відомості про
зазначених осіб до Інспектури Праці, зазначивши прізвище та ім’я кожного та посаду, що ним
займалася.
2. Запропонувати установам, організаціям, підприємствам та особам, зазначеним у п. 1 цієї
постанови – заміщати посади, що звільнилися з огляду на перехід до лав РСЧ Армії та Флоту
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осіб, щоб їх займали виключно особами, що їх звільнено до запасу в безтермінову відпустку, або
зовсім від служби в РСЧ Армії та Флоті, які відряджатимуться по нарядах Інспектури Праці.
3. Винних в невиконанні п. 1 цієї постанови притягати до відповідальності: урядових осіб в
дисциплінарному порядкові, а приватних – в адміністративному штрафу до 100 крб. чи
примусовій праці до 1 місяця з правом заміни одного виду стягнення другим. Винних в
порушенні п. 2 обов’язкової постанови притягти до відповідальності в кримінальному порядкові.
4. Особи, що на них накладено адмінстягнення, можуть в 2-х тижневий термін зі дня
оголошення їм постанови про надання адмінстягнення подати скаргу до Президії Окрвиконкому
або до Голови Райвику (якщо адмінстягнення накладено адмінвідділком), або в той же термін
просити Окрадмінвідділ чи Райадмінвідділ, що наклав адмінстягнення, про перегляд постанови
про адмінпокарання.
5. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на Інспектуру Праці, її органи та
міліцію.
6. Обов’язковій постанові надати чинності з часу оголошення її протягом 1 року, поширивши
її на територію м. Херсона та його Округи.
Голова Окружвику
Закондирін
Секретар Окружвику
Савченко
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 51, 51зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 297. ПРО ПОСТАЧАННЯ КНИЖКАМИ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ
МЕДДОПОМОГОЮ ЗА РАХУНОК ФОНДУ МЕДДОПОМОГИ
№ 41
12 жовтня 1927 р.
Згідно з інструкцією НКЗ про введення медичних книжок на право користування
меддопомогою за рахунок фонду меддопомоги – Херсонський ОкрВИК УХВАЛИВ:
1. Зобов’язати адміністрацію всіх установ та підприємств не пізніш 10 днів з моменту видання
цієї постанови, скласти завірені Фабзавкомами і місцькомами списки всіх робітників і
службовців, які зайняті на роботі на день складання списків, зі вказівкою про кожного робітника
відомостей, згідно з доданою формою № 1 в 2-х примірниках, з яких один залишається в
підприємстві, а другий направляється до Окрздоровінспектури.
2. Зобов’язати Окрстрахкасу, Інспектуру Соцзабезпеки і установи Наросвіти подати за арт. 1
обов’язкової постанови відомості про безробітних, що мають право на допомогу по безробіттю,
пенсіонерів і студентів членів спілок. Увага 1. Для одиночок і підприємств, де є менш як
5 чоловіка найнятих робочих, припускається складання й подання вищезгаданих списків
групкомами. Увага 2. На селі повинно надсилати зазначені списки Уповноваженному
Страхпункту, який по збору списків зі свого району надсилає їх до Окрздоровінспектури.
Увага 3. Адміністрація заповнює перші 11 граф списку. Увага 4. За книжки стягається заготовча
ціна їх.
Кожен застрахований, що має утриманців, повинен на підтвердження цього своєчасно подати
адміністрації посвідчення Правління житлокопу або домоуправління, а при відсутності
зазначених організацій, району міліції або сільради, при чому в посвідченні належить перелічити
по іменах всіх утриманців зі вказівкою часу народження й відношення до застрахованого голови
сім’ї за формою № 2.
Якщо на утриманні перебувають особи більш 18 років, в посвідченні належить привести
підставу права на допомогу по фонду лікдопомоги (розд. ІІ, п. 2 постанови РНК УСРР од
15/VІ–б. р.) з додатком відповідного документа, що підтверджує цю обставину (звірка учбової
установи, Соцстраху тощо).
Щодо: а) подружжя, незалежно від віку, б) батька 55 років, в) матір старше 50 рок[ів] –
спеціальних довідок про непрацездатність прикладати не треба. Увага 1. Посвідчення про
утриманців гербовій оплаті не підлягає й видається даремно. Можна стягти лише заготовчу ціну
посвідчення.
4. У звірках проставляється той же черговий номер застрахованого, що й у списку. Список зі
всіма документами подається в місця, вказані в п. 1 цієї обов’язкової постанови.
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5. Зобов’язати установи та осіб, зазначених в п. 1 цієї постанови, після об’яви
Окрздоровінспектури одержати від Окрінспектури Здоровохорони заповнені медичні книжки та
роздати їх під розписку відповідним особам за Інструкцією Здоровохорони.
6. Зобов’язати установи, перелічені в п. 1 цієї постанови, й надалі надсилати до Інспектури
Здоровохорони належні відомості на тих робітників та службовців, в яких не буде відповідних
медичних книжок.
7. Осіб, винних в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягатимуться до
відповідальності: службових осіб – в дисциплінарному порядкові за арт. 100 ч. 2 К[арного]
К[одесу], а приватних осіб до штрафу в адміністративному порядкові до 100 крб. або примусовій
праці до 1 місяця з правом заміни одного виду стягнення другим.
8. Скарги, на неправильне накладання адміністраційних визисків подаються в 2-х тижневий
строк зі дня одержання постанови про адміністарційне покарання до Президії Окружного
Виконавчого Комітету на постанови Окружного Адміністраційного Відділу, до Голови
РайВИКу на постанову Нач. Рай. Адмінвідділу, а заяви про перегляд подаються у той же термін
до Окрадмінвідідлу чи Райадмінвіддлу по належності.
9. Обов’язкова постанова поширюється на місце Херсон і його Округу.
10. Догляд за виконанням обов’язкової Постанови покласти на Інспектури Здоровоохорони та
міліцію.
За Голову ОкрВИКу
Баранік
Секретар
Данчів
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 60, 60зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 298. ПРО ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК ТА ШТАМПІВ
№ 42
19 жовтня 1927 р.

На підставі постанови ВУЦИКу від 30 серпня [19]22 року […] та обіжника НКВС від
26-го серпня [19]27 року за Ч. 723 щодо застосування постанови ВУЦВКу та РНК 27-го червня
1927 року […]* “Про поширення прав місцевих органів влади” та в скасування об[ов’язкової]
постанови Херсонського Окрвиконкому за Ч. 27 “Про рисовників печаток”, оголошеної в
зб[ірнику] обов’язкових постанов Херсонського Окрвиконкому та Міськради, Херсонський
Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. Надати право приймати замовлення на виготовлення печаток та штампів з Держгербом і без
Держгерба, а також факсиміле тільки майстерням, що зареєстровані у встановленому порядку в
Окрадмінвідділі.
2. Виготовлення печаток та штампів з Держгербом, а також факсиміле так урядових, як і
приватних осіб провадиться граверними майстернями тільки по представленні за відповідним
дозволом Окрадмінвідділу.
3. Виготовлення печаток і штампів без Держгерба зазначенням на них своєї назви, надається
професійним, кооперативним, торгівельно-промисловим, громадським і іншим організаціям
згідно з їх статутами та положеннями без попереднього дозволу Окрадмінвідділу. Примітка:
Виготовлення таких печаток та штампів провадиться майстернями лише після пред’явлення
затверджених або зареєстрованих установленим порядком статутів, положень, угод (для повних
товариств) і інших документів, що свідчать про право цих організацій користуватись печаткою
та штампом.
4. Виготовлення печаток і штампів приватним особам зі зазначенням на тих штампах і
печатках тільки прізвища та імені й по-батькові провадяться граверними майстернями без
окремого дозволу Окрадмінвідділу і не вимагає подання будь-яких документів.
5. Виготовлення печаток та штампів без Держгерба приватним особам зі зазначенням на них
професії цих осіб провадиться лише після пред’явлення до граверних закладів відповідних
документів, що можуть ствердити право замовця печатки заніматися даною професією.
6. Граверні майстерні, зазначені в п. 1-му цієї обов’язкової постанови, в кожному окремому
разі повинні залишати собі відбитки печаток, штампів і факсиміле, реєструючи замовлення в
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окремій книжці по нижчезазначеному зразку, відмічаючи в ній місце мешкання замовця, чергу
дозволу Адмінвідділу в належних випадках або підставу, за якою виготовлено печатку або
штамп (вказівка на статут Товариства та інш.) та видбираючи від замовця розписку в одержанні
штампа або печатки чи факсиміле.

Що прийнято до
замовлення

Відтиск

Назва установи або
ЧЧ особи, що зробила
п/п замовлення, а також
адреса її

Час
замовлення

ФОРМА КНИГИ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ВІДБИТОК ПЕЧАТКІВ, ШТАМПІВ ТА ФАКСИМІЛЕ
Підстава або ЧЧ
дозволу Окр. Адм.
Відідлу

Розписка в
одерж[анні]
замовлення

Відмітка
контроля

Примітка 1. Книга на запис замовлень повинна бути пронумерована, прошнурована та
пропечатана Окрадмінвідділом. Примітка 2. Виготовлення печаток і штампів, зазначених в
п. 2 і 3 цієї об[ов’язкової] постанови, провадиться тільки по письмених замовленнях установ та
організацій. Виготовлені печатки та штампи можуть бути видані тільки особам, що мають
належні уповноваження на одержання від майстерні печатки та штампу.
7. Обов’язати власників або завідувателів всіх граверних майстерень зазначати на всіх
виготовлених ними печатках та штампами факсиміле (на ручках) вказівку на прізвище власника
граверної майстерні і адреса її.
8. Обов’язати власників або завідувателів вищезазначених майстерень представляти до
Окрадмінвідділу до 10-го числа кожного місяця звіти по нижчезазначеній формі про виконані
замовлення та виготовлені печатки і штампи з Держгербом, а також факсиміле за минулий
місяць з прикладенням відбитків та штампів та факсиміле.
ФОРМА ВІДОМОСТІ ПРО ВИГОТОВЛЕНІ ШТАМПИ ТА ПЕЧАТКИ З ДЕРЖГЕРБОМ,
А ТАКОЖ ФАКСИМЕЛІЇ
Назва установи або
Час
Що прийнято до
Ч. по п. особи, що зробила заказ,
замовлення
замовлення
а також адресу

Ч. дозволу
Окрадмінвідділу

Відмітка
контрольора

9. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови власник або завідувателі штемпельнограверних майстерень підлягають відповідальності в адмінпорядкові штрафу до 100 карб.,
арешту до 2-х тижнів або примуспраці до 1-го місяця з правом заміни одного виду стягнення
другим.
10. Особи, що на них накладено адмінвизиск, можуть в 2-х тижневий термін зі дня
оголошення їм постанови про накладання адмінстягнення подати скаргу до Президії
Окрвиконкому або до Голови Райвику (якщо адмінстягнення накладено адмінвідділком) або в
той же термін просити Окрадмінвідділ чи Райадмінвідділок, що наклав адмінвизиск, про
перегляд постанови про адмінпокарання.
11. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покласти на Окрадмінвідділ,
Райадмінвідділки, міліцію та політконтроля ДПУ.
12. Чинність цієї постанови поширити на м. Херсон та його Округу.
13. Ця обов’язкова постанова набуває сили з часу її оголошення й зберігає таку протягом року.
Заст. Голови Окрвиконкому
Місошников
Секретар Окрвиконкому
Данчів
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 61-61зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 299. ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМОЛУ, СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ
ТА РОЗМІРУ СТАВКИ ЗА МЕЛИВО СЕЛЯНСЬКОГО ЗЕРНА
1927–1928 РІК 1
№ 43
20 жовтня 1927 р.
На підставі постанови ВУЦВКу та Раднаркому УСРР від 10-го листопада 1926 р. “Про
встановлення обов’язкових цін на перемелювання селянського зерна” […] та від 8 серпня
1923 р. “Про млиново-круп’яну промисловість” […]* та постанови Наркомторгу від 31-го серпня
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1927 року та на зміну обов’язкової постанови своєї від 29-го грудня 1926 року під № 102 –
Херсонський Окружвиконком ПОСТАНОВИВ:
І. Встановити нижчезазначені ціни за перемол селянського споживчого зерна на млинах
Херсонської округи:
На млинах з
На млинах з
двигунами
Вітряки
водяними
паровими та
колесами
внутрішнього
згорання
Вальці Жернова Вальці Жернова Жернова

Сіяне меливо

1. Пшениця на 2-х сортове сіяне меливо при виході на
1-й сорт до 60 % і 2-й не більш 15 %
2. Пшениця на односортне сіяне меливо при виході
борошна в 70-75-80 %
3. Жито – на пеклеване 2-х сортове меливо
4. Жито – на сіяне 1-сортове меливо при виході
борошна 60 або 65 %
5. Суржику – на 2-х сортове меливо при виході
борошна на 1-сорт до 60 % та на 2-й не більш 15 %
6. Суржику – на 1-сортове сіяне меливо при виході
борошна 70-75-80 %

18 коп.
15 коп.

–

–

–

–

–

–

–

14 коп. 15 коп. 13 коп.

18 коп.
15 коп.

–

14 коп. 14 коп. 13 коп.

17 коп.
15 коп.

–

–

–

–

–

–

14 коп. 14 коп. 13 коп.

–

При всіх вищезазначених варіантах переробки збіжжя, помолець повинен одержати вкупі
борошна та висівок не менш як 95 % по вазі привезеного ним збіжжя на млин, рахуючи вагу
збіжжя до відчистки.
На відчистку збіжжя при сіяному мелеві рахується крайня норма – 4 % та на розпил 1 %.
На млинах з двигунами
На млинах з
паровими та внутрішнього
Вітряки
водяними колесами
згорання
Вальці
Жернова
Вальці Жернова Жернова

Несіяне меливо
1. Пшениця – на обойне меливо (меливо без
відсіву борошна, але з повною
відчисткою збіжжя) при виході борошна
95 %. 1 % на розпил та 4 % на відчистку
2. Жито – на обойне меливо, при виході
борошна 95 %. 1 % на розпил та 4 % на
відчистку
3. Суржику на обойне меливо, при виході
борошна 95 %. 1 % на розпил та 4 % на
відчистку
4. Пшениці на разове меливо без відчистки
при виході борошна 99 % та 1 % на
розпил
5. Жито на разове меливо без відчистки при
виході борошна 99,5 % та на розпил 0,5 %
6. Суржику на разове меливо без відчистки
при виході борошна 99 % та 1 % на розпил
7. Збіжжя – мішанка – на дерть – при виході
99,5 % та на розпил 0,5 %
8. Ячмінь на разове борошно при виході
борошна 99 % та на розпил 1 %
9. Ячмінь на дерть при виході дерті 99,5 %
та на розпил 0,5 %
10. Кукурудзи на разове меливо
11. Кукурудзи з відсівом оболонок

1. Проса на товчене пшоно

14 коп.

12 коп.

10 коп.

11 коп.

9 коп.

6 коп.

13 коп.

11 коп.

12 коп.

10 коп.

6 коп.

13 коп.

11 коп.

12 коп.

10 коп.

6 коп.

10 коп.

8 коп.

9 коп.

7 коп.

5 коп.

12 коп.

10 коп.

11 коп.

9 коп.

6 коп.

12 коп.

10 коп.

11 коп.

9 коп.

6 коп.

–

7 коп.

–

6 коп.

5 коп.

–

8 коп.

–

7 коп.

6 коп.

–

7 коп.

–

6 коп.

5 коп.

–
–

12 коп.
14 коп.

–
–

11 коп.
13 коп.

7 коп.
–

Крупи
2. Проса на дранець

10 коп.
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2. Плата за перемол провадиться грішми, або за власним бажанням перемольця, – зерном з
розрахунку конвенційних цін даного району.
3. Помольці одержують всі сорти борошна від переробки їх збіжжя, як це встановлено стандартом
НКТоргу, але за згодою можуть одержати й один сорт, з відповідного розрахунку з млинарями.
4. За тих випадків, коли плату за перемол провадиться збіжжям (артик. 2) власники та
орендарі млинів повинні відрахування збіжжям одержати з тієї кількості, що фактично
поступила до перемолу, а не з кількості, що приставляється на млин.
5. Всі власники та орендарі млинів, обов’язково повинні мати при своїх млинах на видному місці
прейскурантів цін, стандарт та обов’язкові правила, щодо умов перемелювання, встановлених від
Наркомторгу УСРР та його місцевих органів – для ознайомлення з ними помольців.
6. Всі власники та орендарі млинів обов’язково повинні вести квитанційну книжку по
розрахунку з помольцями та хоронити корінці цих книжок для контролю.

Кілька видано
висівок

Кільки видано
борошна

Кілька одержано
відміру або
грішми

В якому селі
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Вага збіжжя до
відчистки

Прізвище
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Яке збіжжя
перероблено

ЗРАЗОК КВИТАНЦІЙНОЇ КНИЖКИ

Розписка в
одержанні

ІІ. З метою запобігти виробництва борошна невідповідної якості, його псування на сільськогосподарчих млинах, а також, щоб урегулювати торгівлю борошном, згідно затвердженої
НКТоргом УСРР мережі борошномелля, Херсонський Окружний Виконавчий Комітет, згідно з
директивами НКТоргу УСРР з 23/VІІІ–[19]27 р. № 2141/31, ПОСТАНОВИВ:
Розподілити всі млини Херсонської Округи, що належать так державним і кооперативним
організаціям, як і радгоспам, ріжним артілям, приватним особам та іншим – на три групи, щодо
переробки збіжжя в борошно.
1) До першої групи віднести млини такі:
а) Млин “ім. Раковського”, що знаходиться у м. Херсоні, експлоатуємий Укрхлібом.
б) Млин “1-го Травня”, що знаходиться у м. Херсоні, експлоатуємий Дніпробугом.
в) Млин був[ший] Торліна, що знаходиться у с. Високопіллі Високопільського району,
експлоатуємий Дніпробугом.
г) Млин бувш[ий] Іванушкіна № 2, що знаходиться у м. Кахівці Кахівського району,
експлоатуємий Укрхлібом*.
Власникам та орендарям млинів, що віднесені до 1-ї групи надається право самостійної
заготівлі збіжжя та переробки збіжжя в стандартне трьох сортове борошно.
2) До другої групи віднести такі млини:
а) Млин був[ший] Іванушкіна № 1, що знаходиться в Кахівці Кахівського району;
б) Млин був[ший] Гольда, що знаходиться у с. Маячці Кахівського району;
в) Млин був[ший] Рунга, що знаходиться в с. Ольгино Горностаївського району;
г) Млин бувш[ий] Заїкина, що знаходиться в с. Калузькому Березнеговатського району;
д) Млин був[ший] Висоцького, що знаходиться в с. Пришиб Березнеговатського району;
е) Млин був[ший] Галаджієва, що знаходиться в с. Іванівці Чаплинського району;
ж) Млин був[ший] Сорочинського, що знаходиться в с. Преображенці Чаплинського району;
з) Млин був[ший] Чубарова, що знаходиться в с. Каланчак Чаплинського району;
і) Млин був[ший] Скадовського, що знаходиться в с. Скадовському Скадовського району;
й) Млин був[ший] Сливи, що знаходиться в с. Круглянських хуторах Скадовського району;
и) Млин був[ший] Куріловича, що знаходиться в с. Снігірівці Снігірівського району;
*

Пропущено млин бувший Діка, що віднесено до 1-ї групи, знаходився в с. Тіге Високопільського району,
експлуатувався Укрхлібом. Див. Офіційний збірник розпоряджень та постанов Окрвиконкому. – Херсон, 1927. –
№ 19. – С. 7.
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к) Млин був[ший] Гарута, що знаходиться в с. Збур’ївці Голопристанського району;
л) Млин був[ший] Фраса, що знаходится на хут. б[увшого] Фраса Голопристанського району;
м) Млин був[ший] Короля, що знаходиться в с. Качкарівці Качкарівського району;
н) Млин був[ший] Нейштадта, що знаходиться в с. Н[ово]-Воронцовці Качкарівського району;
о) Млин був[ший] Зільбермана, що знаходиться в с. Олександрівці № 1 Високопільського
району;
п) Млин артілі “Червоний Хлібороб”, що знаходиться в с. Бериславі Бериславського району;
р) Млин Американської сільськогосподарської комуни “Селянська культура”, що знаходиться в
Бериславському районі;
с) Млин Кредитсоюзу, що знаходиться в с. В[еликій] Олександрівці В[елико]-Олександрівського
району.
Власникам та орендарям млинів, що віднесені до 2-ї групи, – дозволяється провадити
переробку виключно селянського споживчого збіжжя з правом вироблення борошна, крім
односортових, сіяних і не сіяних сортів, по бажанню помольців, і двухсортове сіяне меливо.
3) Всі останні млини, що знаходяться на території Херсонської Округи, які не ввійшли до
складу 1-ї та 2-ї груп, рахувати млинами односортового мелива й віднести їх до 3-ї групи.
Власникам та орендарям млинів, що віднесені до 3-ї групи, – дозволяється переводити
переробку виключно селянського споживчого збіжжя й тільки в односортове меливо. Провадити
переробку так селянського збіжжя, як і мірчука, в сортове борошно, власникам та орендарям
млинів, що віднесені до 3-ї групи, – забороняється. Примітка 1) 2-х сортовим позастандартним
сіяним меливом визнається меливо з виходом борошна до 60 % на перший сорт і не більш 15 %
на другий сорт. 2) Односортовим меливом визнається: а) Сіяне меливо при виході одного сорта
борошна якістю в 70-75-80 % в залежності від кількості відбираємих висівок. б) Обойне меливо
– пшениця, жито, суржик – 95 %. в) Разове меливо всіх культур збіжжя.
4) Всім власникам та орендарям млинів, за винятком млинів, що віднесені до 1-ї групи, –
забороняється провадити самостійну заготівлю збіжжя, а також приймати збіжжя для
комерційної переробки.
5) Всім власникам та орендарям млинів, що віднесені до 2-ї та 3-ї груп, дозволяється
провадити переробку мірчука в борошно за дозволеними їм сортами, та реалізувати це борошно
та висівки з млинів місцевому населенню виключно у роздріб, а гуртом дозволяється продавати
тільки місцевим кооперативним організаціям, що провадять торгівлю борошном.
Всю решту мірчука власники та орендарів млинів, що віднесені до 2-ї та 3-ї груп зобов’язані
здавати виключно держзаготовачам або кооперативним організаціям.
6) Продаж борошна, висівок та збіжжя, всі орендарі та власники млинів зобов’язані продавати
по цінах, що встановлюються Херсонським Управлінням УпНКТоргівлі.
7) За порушення розподілу І та п. 5 та 6 розподілу ІІ обов’язкової постанови – винуваті
підлягають відповідальності – урядові особи за арт. 97 та 98 Кар[ного] Кодексу, а приватні особи
за арт. 135 Кар[ного] Кодексу.
За порушення п. 1, 2, 3, 4 розподілу ІІ – винуваті відповідають – приватні особи в
адміністративному порядкові штрафу до 100 крб. або до примусової праці до 1 місяця чи до
арешту до 2 тижнів, – а службовці в дисциплінарному порядкові.
8) Скарги на неправильне накладання адміністраційних визисків подаються в 2-х тижневий
строк зі дня одержання постанови про адміністраційне покарання до Президії Окружного
Виконавчого Комітету на постанови Окружного Адміністративного Відділу та до Голови
РайВИКу – на постанову Нач. Рай. Адмінвідділу, а заяви про перегляд подаються у той же
термін до Окрадмінвідділу чи Райадмінвідділку по належності.
9) Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покласти на органи міліції,
райвиконкоми та сільради.
10) Чинність постанови поширити на м. Херсон та його Округу.
Заст. Голови Окружвиконкому
Бараник
Секретар Окружвиконкому
Данчев
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 63-64зв. Оригінал, типограф. друк.
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№ 300. ПРО ЯВКУ ДО ВІДДІЛУ ДПУ ОСІБ, ЩО ЗА МАНІФЕСТОМ ЦВКУ СРСР
ПІДЛЯГАЮТЬ ЗНЯТТЮ З ОКРЕМОГО ОБЛІКУ
№ 48
28 грудня 1927 р.
Постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР з 2/Х–[19]27 р. всі колишні офіцери
та військові урядовці білих армій або ті, що перебували на території, зайнятій цими арміями,
підлягають зняттю з окремого обліку.
Для виконання цього Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всіх колишніх офіцерів та військових урядовців, що на окремому облікові ДПУ,
так бувш[их] у білих арміях, як і перебувавших на території, зайнятої цими арміями, з’явитися
для зняття з окремого обліку в Херсонський Округовий Відділ ДПУ – м. Херсон, Судова
вул. № 15.
2. Зобов’язати всіх осіб, передбачених у п. 1 обов’язкової постанови, що своєчасно не
з’явились будь з яких причин на окремий облік ДПУ, також з’явитись до ДПУ як підходящих
під категорію амністированих для оформлення зняття з окремого обліку. Примітка. Всі особи,
передбачені § 1 та 2 обов’язкової постанови, мусять під час явки для зняття з обліку мати
відповідні документи, як от: звірку ДПУ про окремий облік, а для осіб, що не були на обліку,
особові посвідки або відповідні документи.
3. Для зняття з обліку з’явитись особам, що перебувають у м. Херсоні та Херсонському районі
– з 5 до 9 січня 1928 року, особам, що перебувають в інших частинах округи – з 10 до 19 січня
1928 року.
4. За порушення обов’язкової постанови винуваті підлягають відповідальності в
адміністративному порядкові: штрафу до 100 крб. або примусовій праці чи арешту до 1 місяця з
правом заміни одного виду стягнення.
5. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на органи міліції та ДПУ.
6. Обов’язкова постанова поширюється на м. Херсон та його Округу.
Голова Окружвику
Закондирін
Секретар Окружвику
Данчев
Держархів Херсонської області, ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 77зв.-78. Оригінал, типограф. друк.
№ 301. ПРО БОРОТЬБУ З БРАКОНЬЄРСТВОМ 1
28 січня 1928 р.
№ 03
На підставі п. 1 положення про видання обов’язкових постанов (Зб[ірник] Узак[онень] УСРР
30 серпня 1922 р., № 38, арт. 577) в метах охоронення дичини на терені Херсонської округи,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити як дорослим громадянам, так і підліткам полювання (охоту) за якою б то не
було дичиною без картки ВУСОРу, або з карткою, але в заборонений для полювання час,
забороненими способами та в заборонених місцях – заповідники і заказники.
2. Забороняється:
а) протягом цілого року полювати й взагалі добувати – видри, благородні олені, лані, фазани,
білі чаплі, степові журавлі (красуні) так дорослі, як і їх приплід; б) весняне полювання на всі
породи дичини в тім числі і на перельотну птицю, починаючи з 15-го лютого по 1-е серпня, за
винятком дроф, хохітв і куріпок, полювання на яких заборонено з 1-го грудня по 1-е вересня, а
також лисиць і зайців, полювання на яких заборонено з 15-го лютого до 1-го листопада, диких
гусей з 15-го лютого до 1-го жовтня; в) вживати знаряддя і засоби масового добування звірини
та птаства: шатри, тенета, ятірі, коти, загородки, загонювати в ожеледицю, по льоду, ловити
линяле, молоде або обмерзле птаство під час ожеледиці, видирати пташині яйця, руйнувати
гнізда і нори, а аткож викопувати, викурювати і виливати звірів із нір; г) протягом цілого року
добувати звірину і птаство приладдям, що душить і псує: петлями, сільцями, плашками,
самоловами, капканами і т. інш., а також під час стихійних явищ: ожеледь, снігові заноси, великі
морози, повідь; д) полювання заїздом на куріпок, стрепетів та зайців за весь час дозволу
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полювання на них, а на зайців крім того полювання в засідках; е) протягом усього установленого
строку полювання, одстріл птаства і звірини більше щорічної норми, встановленої Окрвідділом
ВСУОРу; ж) полювання хортами по всяк час року; з) торгувати дичиною і свіжими шкірами
після 10 день від кінця строку полювання на ту чи іншу дичину. Примітка: Заборона
передбачена арт. 2 не поширюється на шкідливих звірів і птахів: ховрахи, миші, вовки, лунь
болотяний, шуліки, тетерев’ятник і перепелятник.
3. Кожний мисливець під час переведення охоти або під час ношення при собі мисливської
зброї, зобов’язаний мати при собі встановлену членську картку ВУСОРу й подавати такого за
вимагання осіб, що доглядають за переведенням мисливства, міліції та агентами ГПУ.
4. Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови притягатимуться до відповідальності в
адміністративному порядкові: штрафу до 100 карбованців, арешту до 2-х тижнів чи примуспраці
до одного місяця, з правом заміни одного вида стягнення іншим із конфіскацією приладдя ловлі
і мисливства.
5. Скарги на неправильне накладання адміністраційних взисків подаються у 2-х тижневий
строк зі дня одержання постанови про адміністраційне покарання до Президії Окружного
Виконавчого Комітету на постанови Окружного Адміністративного Відділу та до Райвику на
постанову Начрайадмінвідділу, а заяви про перегляд подаються у той же термін до
Окр. Адмінвідділу чи Райадмінвідділу по належності.
6. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на міліцію, сільради, старших
сільвиконавців, лісову охорону, райуповноважених ВУСОРу, мисливських старост та
уповноважених по боротьбі з браконьєрством.
7. Ця обов’язкова постанова набирає силу з часу її оголошення і має силу протягом року.
8. Чинність цієї обов’язкової постанови поширюється на місто Херсон та його Округу.
Голова Окружного Виконкому
Закондирін
За Секретаря
Беззубов
Держархів Херсонської області, ф. Р-902, оп. 1, спр. 52, арк. 284-284зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 302. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗАГОТОВАЧІВ СИРОВИНИ,
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ, РИБИ ТОЩО 1
№ 06
07 лютого 1928 р.
З метою оздоровлення та врегулювання сировинного та рибного ринків, за директивами
Наркомторгу УСРР Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт. 31
Адм[іністративного] Код[ексу] – 07 лютого 1928 року прот[окол] засідання Президії
Окружвиконкому № 38/50 § 17 ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всіх державних, кооперативних і приватних заготовачів сировини, а також всіх
заготовачів риби до початку заготівлі зареєструватись в Херсонському Управлінні УпНКТоргівлі
(м. Херсон, вул. Жовтневої Революції, буд. був[шого] Європейського Готелю). Увага. 1) До
заготівель сировини і с[ільсько]госп[одарських] продуктів відносяться заготівлі (скупка) великої і
дрібної рогатої худоби, свиней, готового м’яса, м’ясопродуктів, птиці в живому й вбитому виді,
яєць, коров’ячого масла, молочних продуктів, картоплі й інш. овочів, фруктів (садовиння й
виноградина), шкіряної сировини, вовни, хутровини, лікових трав, пуху, пір’я та інш. сировини.
2) При реєстрації заготовачам належить пред’являти патент на право торгівлі.
2. Зобов’язати тих всіх осіб, що передбачені в § 1-му, які зараз провадять заготівлю,
зареєструватись в Управлінні УпНКТоргівлі протягом двох тижнів з часу оголошення
Обов’язкової Постанови.
3. Надати УпНКТоргівлі права видавати до цієї Постанови відповідні інструкції щодо порядку
реєстрації, а також право відмовляти в реєстрації тим заготовачам, що відмовляються
виконувати директиви НКТоргу та його місцевих органів щодо врегулювання ринку сировини й
риби.
4. Заборонити заготівлю сировини й с[ільсько]госп[одарських] продуктів, а також і заготівлю
риби всім тим державним, кооперативним і приватним заготовачам, що не матимуть посвідчень
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Уповнаркомторгівлі про реєстрацію. Увага: 1) Заготовачі, що увійшли в склад місцевих
конвенцій при Управлінні УпНКТ від реєстрації звільняються.
5. Догляд за виконанням цієї Постанови покласти на управління Уповнаркомторгівлі, органи
міліції, Райвиконкоми і сільради.
6. Поширити чинність цієї Постанови на м. Херсон і Херсонську округу.
7. Винуватих в порушенні цієї Постанови притягати до відповідальності: урядових осіб у
дисциплінарному або карному порядкові, а приватних осіб в адміністративному порядкові
штрафу до 100 крб. або до примусової праці до одного місяця чи до арешту до двох тижнів.
8. Скарги на неправильне накладання адміністраційних взисків подаються в 3-х денний строк
зі дня одержання постанови про адміністративне покарання до Президії Округового
Виконавчого Комітету, на постанови округового Адміністративного відділу, – та до Голови
Райвику на постанови Нач[альника] Район[ного] Адмін[істративного] міліц[ійного] відділу, а
заяви про перегляд подаються в той же термін до окрадмінвідділу чи райадмінвідділу по
належності.
9. Ця Обов’язкова Постанова набуває сили з часу оголошення її на строк одного року.
Закондирін
Голова Окрвиконкому
Секретар Окрвиконкому
Данчів
Держархів Херсонської області, ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 81-81зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 303. ПРО МІСЦЯ ПРОДАЖУ РИБИ 1
№ 08
07 лютого 1928 р.
З метою охорони здоров’я населення, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на
підставі арт. 31 Адмін[істративного] Кодексу з 7/ІІ–1928 року протоколом засідання Президії
Окрвиконкому № 38/50 § 17, ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити продаж так свіжої як і соленої риби, крім базарів та крамниць. Примітка:
Заборона ця поширюється й на води державного значення (окрім лиману та моря, де і
проводиться рибальство за картками).
2. Зобов’язати Вукопромрибакспілку й окремі рибальні товариства провадити приймання
риби від членів товариства тільки в місцях зазначених за згодою з сандоглядом.
3. Осіб винних у порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності в
адміністративному порядкові: штрафу до 100 крб. чи до примусової праці до 1 місяця чи до
арешту до 2-х тижнів з правом заміни одного виду стягнення другим.
4. Скарги на неправильне накладення адміністраційних визисків подаються в 3-х денний строк
зо дня одержання постанови про адміністарційне покарання до Президії Окружного
Виконавчого Комітету на постанови Окружного Адміністраційного Відділу та до Голови
Райвику на постанову Нач. Райміліції, а заяви про перегляд подаються в той же термін до
Окрадмінвідділу чи Райадмінвідділку по належності.
6. Обов’язкова постанова поширюється на м. Херсон та його округу.
7. Обов’язковій постанові надати сили з 1 березня 1928 року на строк одного року.
Голова Окрвиконкому
Закондирін
Секретар Окрвиконкому
Данчев
Держархів Херсонської області, ф Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 80-80зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 304. ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРОБКИ, СТЯГНЕННЯ ТА РОЗМІР СТАВОК ЗА
ПЕРЕРОБКУ СЕЛЯНСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ОЛІЙНАСІННЯ НА 1927–1928 РІК 1
07 лютого 1928 р.
№ 09
На підставі постанов НКТ УССР та ВРНГ УСРР з 7-го вересня 1927 року (Бюл[етень]
Постанов та Розпоряджень НКТ УСРР № 23 з 30/ІХ–1927 р.) та з 31-го грудня 1927 р. “Про
заборону провадити комерційну переробку та заготівлю олійнасіння олійницями, яким не
надано таке право” та Постанови НКТ УСРР від 21 вересня 1927 р. “Про встановлення цін на
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переробку селянського споживчого олійнасіння”, – Херсонський Округовий Виконавчий
Комітет
7-го лютого 1928 року протоколом засідання Президії Окружвиконкому
№ 38/50 § 17 за директивами НКТ УСРР від 17 січня 1928 року № 530/7 ПОСТАНОВИВ:
1. Всім власникам та орендарям олійниць, яким не надано таке право Наркомторгом УСРР та
його органами на місцях, забороняється провадити самостійну торгівлю олійнасінням, а також
приймати олійнасіння для комерційної переробки.
Плата за переробку селянського споживчого сояшника переводиться виключно натурою з
розрахунку такого:
а) За кожні перероблені 16,38 кілограм (1 пуд) сояшника власник або орендар олійниці, – зі
фактичної кількості одержаної олії, – як платню за переробку (відмір) по 614,26 грам олії
(1 ½ фунти). Примітка: Наприклад – на олійницю привезено 163,8 кгр. (10 пуд) сояшника для
переробки. Незалежно від кількості видавленої олії, фактичний вихід якої залежить від якості
насіння, олійниці залишається з цієї кількості 6 кгр, 143 грама (15 фунт[ів]) олії як платня за
переробку, а вся решта олії та вся макуха видається замовцю. б) По бажанню замовця, він може
замість олії давати як платню за переробку сояшника, деяку частину макухою, – причому
409,5 грам (1 фунт) олії відповідає 6 кгр., 143 грм (15 фунт[ам]) макухи.
3. На випадок бажання селянина одержати замість привезеного сояшника готову олію,
розрахунок при обмінній операції провадиться такий: а) Власник або орендар олійниці приймає
від селянина по вазі й якості привезений сояшник, встановлює його вартість по кондиційній ціні
й видає на цю суму готової відстояної олії рахуючи вартість 409,5 (1 ф[унт]) олії в
17 (сімнадцять) копійок.
4. Всім власникам та орендарям олійниць дозволяється мати на олійницях в резерві для обігу
не більш як 245,7 кгрм. (15 п[удів]) сояшної олії, а всю решту олії та всю кількість макухи, що
одержується як платня за переробку, так і лишки при обмінних операціях, власники та орендарі
олійниць повинні здавати споживчій кооперації виключно за вказівками Херсонського
Управління УпНК Торгівлі.
5. Всім власникам та орендарям олійниць зовсім забороняється провадити вільний продаж
сояшної олії та макухи так гуртом, як і в роздріб.
6. При обміні сояшника на сояшну олію на олійницях, – на сояшник встановлюється ціна така:
а) Маслянка та межеумок 1 крб. 18 коп. за 16,38 кгр. (1 п[уд]) при базисі для маслянки –
68 зол[отників], а для межеумка – 64 зол[отника]. б) Гризун 1 крб. 08 коп. при базисі
58 зол[отників] за 16,38 кгр. в) За кожний золотник поверх базису додається до встановленої
ціни по одній (1) копійці, а за кожний золотник нижче базиса не додається по одній (1) копійці.
г) Нормальна засміченість встановлюється в 2 %; за кожний відсоток засміченості поверх норми
вартість сояшника зменшується на одну (1) копійку.
7. Всім власникам та орендарям олійниць, на яких встановлені ручні або кінноприводні преса,
забороняється провадити обмінні операції сояшника на сояшну олію, при чому сояшник цією
групою олійниць може прийматися виключно для переробку.
8. За переробку рапсового, конопляного або льняного насіння встановлюється ціна така:
а) за переробку 16,38 кгр. (1 п[уда]) рапсового насіння 31 коп. б) за переробку 16,38 кгр.
(1 п[уда]) льняного насіння 35 коп. в) за переробку 16,38 кгр. (1 п[уда]) конопляного насіння
35 коп., при чому плата за переробку так рапсового насіння може провадитись по погодженню
замовця з власником або орендарем олійниць так грішми, як і натурою.
9. За порушення Обов’язкової Постанови винуваті підлягають відповідальності – урядові
особи за арт. 97 або 98 Кар[ного] Код[ексу], а приватні особи в адміністративному порядкові
штрафу до 100 крб. або до примусової праці до одного місця чи до арешту до двох тижнів.
10. Скарги на не правильне накладання адміністраційних визисків, подаються в 3-х денний
строк зі дня одержання Постанови про адміністраційне покарання до Президії Округового
Виконавчого Комітету на постанови Округового Адміністративного Відділу та до Голови
Райвику на постанови Нач. Район. Адмін. міліц. Відділку, а заяви про перегляд подаються в той
же термін до Окрадмінвідділу чи Райадмінвідділку по належності.
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11. Догляд за виконанням цієї Постанови покласти на Управління УповНКТоргівлі, органи
міліції, Райвиконкоми та Сільради.
12. Чинність Постанови поширити на м. Херсон та його округу.
13. Ця Обов’язкова Постанова набуває сили з часу оголошення її на строк одного року.
Голова Окружвиконкому
Закондирін
Секретар Виконкому
Данчів
Держархів Херсонської області, ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 79, 80зв. Оригніал, типограф. друк.
№ 305. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ПЕРЕДПЛАТУ ЧАСОПИСУ “НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА”
№ 11
28 лютого 1928 р.
З 1-го березня 1928 року видаватиметься щоденна газета “НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА”,
що є офіційним органом Херсонського Окрвиконкому, де будуть друкуватися всі обов’язкові
постанови Окрвиконкому та Міськради. Поскільки обов’язкові постанови Окрвиконкому та
Міськради мусять бути відомі всім колам населення, підприємствам та установам, Херсонський
Окружний Виконавчий Комітет, на підставі постанови ВУЦВКу та РНК УСРР з 1/VII–[19]25 р.
(З[бірник] У[законень] арт. 288) ПОСТАНОВИВ:
1) Зобов’язати:
а) всі державні, громадські та професійні установи – як-то: відділи й інспектури ОВКу, міські
й селищні ради, районові виконавчі комітети так для себе, як і для сільрад, що на бюджеті
райвику, сільради, що на власному бюджеті, Округовий Суд, камеру прокурора, народних
слідчих і судових виконавців, нотаріальні контори, судово-земельні комісії, відділ ДПУ, штаби
окремих військових частин, у тім числі й прикордонної охорони, митницю, портове управління,
поштово-телеграфні контори, округовий орган держстраху, вищі навчальні заклади, товарові й
фондові біржі; б) правління й окремі заклади всіх державних підприємств, що їх переведено на
господарчий та комерційний рахунок, а також акційні товариства й пайові товариства з участю
державного капіталу, які вибирають патенти не нижче 4-го розряду для торгівельних
підприємств, і 5-го розряду для промислових підприємств; в) всім житлокооперативам,
власникам приватних домоволодінь, кооперативним та приватним торгівельним підприємствам,
що вибирають патенти не нижче 3-го розряду, а промисловим, що вибирають патент не нижче
4-го розряду – передплачувати з 1 березня офіційний орган Окрвиконкому
“НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА”.
2) Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності:
службових осіб за частиною 2-ої арт. 100 Карного Кодексу, а приватних – в адміністративному
порядку штрапу до 50 карб.
3) Скарги з приводу накладення адміністративних визисків покладаються в 3-х денний строк
зі дня одержання постанови про штраф – до Президії Окрвиконкому на постанови
Окрадмінвідділу та до голови райвиконкомів – на постанову нач. райадмінвідділу, а заяви про
перегляд подаються в той же строк до Окрадмінвідділу чи до райадмінвідділів за належністю.
4) Обов’язкова постанова набуває силу з часу оголошення та має силу протягом року.
5) Обов’язкова постанова поширюється як на місто Херсон, так і на його округу.
6) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покладається на органи міліції.
Голова Окрвиконкому
(Закондирін)
Секретар Окрвику
(Беззубів)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 11. Копія, машинопис.
№ 306. ПРО ПОРЯДОК УСТРОЮ ХРЕСНИХ ХОДІВ
І ЧИНЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ
№ 13
09 березня 1928 р.
На підставі арт. 31, 338 та 449 Адміністративного Кодексу, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
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1) Устрій хресних ходів, а також чинення релігійних обрядів під відкритим небом, на вулицях,
в майданах і т. інш. дозволяється не інакше, як з окремого, в кожному випадкові дозволу,
Окрадмінвідділу і в Окрузі (по районах) – райадмінміліційського відділку. Примітка: Для того,
щоб виконувати релігійні обряди на дворі в межах огорожі молитовень або на території, що
безпосередньо прилягає до молитовень, а так само, щоб улаштовувати похоронні походи, ніяких
дозволів брати не треба.
2) Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови, підлягають до відповідальності за арт. 47
п. “б” Адмінкодексу, цебто штрафу до 100 карб., примуспраці до 1-го місяця чи арешту до
2-х тижнів.
3) Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на райадмінміліційські
відділки, сільради, міліцію та старших сільвиконавців.
4) Скарги на неправильне накладення адмінвизисків подаються в 3-х денний термін на
постанови Окрадмінвідділа – до Президії Окрвиконкому, на постанови райадмінвідділків – до
голови райвиконкому, а заяви про перегляд постанов подаються до Окрадмінвідділку чи
райадмінвідділку по належності в той же термін.
5) Ця обов’язкова постанова набирає силу через 10 днів з часу її оголошення і зберігає
протягом року.
6) Чинність цієї обов’язкової постанови поширюється так на місто Херсон, як і на Округу.
Голова Окрвиконкому
Секретар Окрвиконкому
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 13. Копія, машинопис.
№ 307. ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРУДОВОЇ ПОВИННОСТІ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗУ ПОСІВНАСІННЯ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 1
№ 15
10 березня1928 р.
На підставі арт. 2 та 11 Код[ексу] Зак[онів] про Працю (Зб[ірник] Уз[аконень] УСРР 1922 р.
№ 52 арт. 751), та Постанови Народнього Комісаріяту Праці УСРР “Про порядок проведення
тимчасової трудової повинності на період хлібозаготовки для підвозу хлібу”, – Херсонський
Округовий Виконавчий Комітет 9 березня протокол засідання Президії ОКРВИК’у за № 43/55
ПОСТАНОВИВ:
З метою забезпечення своєчасного підвозу посівного збіжжя до місць призначення та
нормального переведення засіву ярового клину встановити на час посівкампанії тимчасову
трудову повинність за таким порядком:
1. Населення до трудової повинності для підвозу посівнасіння притягається в тих випадках,
коли в розпорядженні хлібозаготовчих органів немає достатньої кількості транспортних засобів і
коли при притягненні транспортних засобів через добровільний найом, власники возів
вимагають за перевіз платню, що перевищує встановлені норми для перевозу хліба за
добровільний найом. Увага: В кожному окремому випадку потреба в притягненні населення до
трудової повинності задля підвозу посівнасіння встановлюється Райвиком.
2. Власників возів притягається для перевозу хлебу за списами й в чергу, що їх встановлюють
Сільради.
3. До трудової повинності не можуть притягатися:
а) особи, що не дійшли 18 років; б) чоловіки старші 45 років і жінки старші 40 років; в) особи,
що через хворобу, або каліцтво тимчасово втратили працездатність на потрібний для
відновлення її термін; г) вагітні жінки на час з 8 тижнів до пологів і породіллі протягом 8 тижнів
після пологів; д) жінки, що годують грудьми, а також жінки, що мають дітей до 8-ми річного
віку, якщо немає особи, яка б доглядала б їх; є) інваліди праці й війни. Увага: Щодо худоби, яку
не можна використовувати на роботах, що відбуваються порядком тяглового відбутку, треба
керуватись арт. 205 адміністративного Кодексу УСРР (Зб[ірник] зак[онів] УСРР 1927 р. № 63-65
арт. 240).
4. До трудової повинности населення притягається в межах до 30 верст від місця свого
мешкання.
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5. Норми оплати за провіз посівнасіння встановлює Райвик.
6. Втрати, заподіяні під час виконання гужового відбутку, поділеж, або хворстю худоби, чи
пошкодженням мертвого реманенту, – сплачується їх власникам натурою, або грішми органи,
для яких перевозиться посівзбіжжя. Увага: Спірки, що виникають при розрахунках в справі
сплачування втрат, передбачених цим артикулом, – розв’язує суд.
7. Особи, що безгосподарно використовують робсилу, – яку притягається для перевозу
посівнасіння порядком трудової повиносити, – відповідають за арт. 116 Кримінал[ьного]
Кодексу УСРР.
8. Відмова поодиноких громадян виконати трудову повинність якщо ці чинності не були
зловмисні й за зламанням їх не встановлено судової відповідальності (арт. 58 Крим[інального]
Код[ексу] УСРР) тягне за собою відповідальність за арт. 47 лит. “а” Адміністративного Кодексу
УСРР.
9. Чинність Постанови поширюється на м. Херсон та його округу.
10. Догляд за виконанням цієї Обов’язкової Постанови покладається на Райвиконкоми,
Сільради та органи міліції.
11. Ця Обов’язкова Постанова набуває сили з часу оголошення її на строк двох місяців.
Голова окрвиконкому
Закондирін
Секретар
Беззубов
Держархів Херсонської області, ф .Р-170, оп. 1, спр. 34, арк. 22-22а. Копія, машинопис.
№ 308. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ КЛЕЙМУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ МАНОМЕТРІВ
№ 17
12 квітня 1928 р.
За постановою ВРНГ СРСР з 28/ІІ–[19]25 року “Про обов’язкову перевірку та клеймування
манометрів”, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмкодексу
ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати власників підприємств та установ, що після цієї обов’язкової постанови
встановлюють манометри наново, або вживають нові контрольні манометри, встановлювати або
вживати манометри з клеймами Перевірочної Палати. Примітка: Перевірочною Палатою
клеймуються лише ті манометри, що своєю конструкцією задовольняють вимогам, які зазначені
в наказі ВРНГ УСРС № 88 1925 року та не перевищують дозволених хиб.
2. Зобов’язати власників підприємств та установ, де зараз вже встановлені манометри або
вживаються контрольні манометри, які не мають клейм Перевірочної Палати – надіслати їх
протягом 3 місяців з часу оголошення цієї постанови для перевірки та клеймування до третей
Перевірочної Палати мір та ваг (Одеса, вул. Щепкіна № 2).
3. Осіб, винуватих в псуванні пломби Перевірочної палати чи за вживання або користування
манометрів усупереч обов’язкової постанови, притягати до відповідальності в судовому
порядкові за арт. 198 Карного Кодексу.
4. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на органи Інспектури Праці та Перевірочної
Палати.
5. Обов’язкова постанова поширюється на місто Херсон та його Округу та набуває сили через
10 день з часу оголошення її.
Заст. Голови Окрвику
(Баранік)
Секретар Окрвику
(Данчев)
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 17. Копія, машинопис.
№ 309. ПРО ОХОРОНУ МЕЖОВИХ ЗНАКІВ РИБАЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА
ТА ПРО ПРАВИЛА ПЕРЕЇЗДУ ЙОГО
№ 18
12 квітня 1928 р.
Для нересту та збереження риби від хижацького лову в водних просторах устя р. Дніпра
проміж 25-30 верствами суднохідного морського каналу встановлено заповідник, де заборонено
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ловити рибу в межах: верхня – від погранстовба, встановленого на схід хутору “Забарино” на
Тавричеському березі, на верхній Касперовський маяк через “Червоний бакан”, поставлений на
р. Рвач, нижня – від колокольні церкви с. В’яземки на Тавричеському березі, проектуючись на
створні знаки, поставлені в с. Софіївці на Херсонському боці, біля садиби гр. Яковлєва до
пересічення з суднохідним каналом Дніпро-Бузького лиману – віха на 30 верстві, потім від цієї
віхи межа йде по суднохідному каналу, проектуючись на нижній та верхній Касперовський
маяки. По верхній межі встановлено пофарбований в рябий (білий та чорний) колір чотири
погранстовба, як-то: біля хутора “Забарино”, на р. Свинячка, на р. Домаха та на р. Рвач, а по
нижній межі встановлено п’ять штук плавучих віх. В останні часи виявлено, що з метою
браконьєрства почалось псування та зниження межових знаків заповідника, випугування риби з
меж заповідника та переїзд єриками, де зовсім немає водного шляху.
Щоб захистити заповідник від браконьєрів та дати рибі можливість спокійно перебувати в
межах його, Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1) Заборонити зупинятись біля межових стовпів, робити біля них ями, розкладати вогнища,
тим чи іншими засобами псувати або знищувати їх.
2) Заборонити чіплятись за віхи, стягати їх з місця, затопляти їх та взагалі псувати або
знищувати їх.
3) Дозволити переїзд через води заповідника лише річками Бакай та Рвач. Примітка: На
переїзд іншими шляхами треба мати окремий дозвіл від інспекції рибальства.
4) Заборонити під час переїзду річками Бакай та Рвач без спеціальної в тому потреби для
судноходства витралювати або вибирати якоря, ланцюги, грюкама та тому подібні речі.
5) Осіб, винуватих у порушенні п. п. 1 та 2 обов’язкової постанови, притягати до
відповідальності за арт. 75 Карного Кодексу, а винуватих у порушенні п. п. 3, 4 за 7 та
137 арт. Карного Кодексу.
6) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на органи Державного
Риболовного Догляду та рибацькі об’єднання.
7) Обов’язкова постанова набуває сили через 10 день з часу оголошення її.
Заст. Голови Окрвиконкому
Баранік
Секретар Окрвиконкому
Данчев
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 18. Копія, машинопис.
№ 310. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОСТАНОВИ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОДЕКСУ
№ 19
07квітня 1928 р.
На підставі арт. арт. 31, 35 та 38 Адміністративного Кодексу, Херсонський Виконавчий
Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Во всіх обов’язкових постановах, що видані до надання чинності адмінкодексові, цебто до
першого лютого [19]28 року і мають дію на день видання цієї обов’язкової постанови, зробити
такі зміни:
а) У вводній частині кожної обов’язкової постанови лічити таку підставу для видання
обов’язкової постанови:
“На підставі арт. 31 Адмін[істративного] Кодексу (Зб[ірник] Узак[онень] Ч. 63-65 за [19]27 рік
арт. 240), Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:.
б) В тих обов’язкових постановах, де передбачається адміністративна відповідальність за
порушення їх, крім тих, санкцію яких змінено спеціальними обов’язковими постановами, пункт,
де встановлена санкція, читати в такій редакції:
“Винні в порушенні цієї обов’язкової постанови підлягають до відповідальності згідно з
арт. 47 Адмін[істративного] Кодексу, а саме: штрафу до 100 крб., арешту до 2 тижнів чи
примуспраці до 1 місяця .
Голова Окрвиконкому
Секретар Окрвиконкому
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 20. Копія, машинопис.
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№ 311. ПРО ТИЖДЕНЬ ОБОРОНИ
№ 28
11 липня 1928 р.
За постановою ВУЦВКу від 11/VII–[19]28 р. з приводу переведення “Тижня оборони”,
Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
Протягом тижня з 15 до 22-го липня 1928 року на території Херсону, Бериславу, Кахівки та
Скадівського на користь “Тижня оборони” встановити:
1) Нарахування в 10 % на ціну квитків по всіх кіно, театрах та цирку, 10 % у біліардах за
годину гри, 10 % з човнів за годину катання, а по м. Херсону, крім того, на ціну квитка автобусів
– 2 коп., крім пільгових.
2) Надвишки у 3 коп. з кожної проданої пляшки пива, 5 коп. з кожної пляшки горілки та вина,
3 коп. з кожної півпляшки горілки та вина, 1 коп. – з сотки горілки. Примітка: цю надвишку
продавці сплачують при закупці напоїв на складах або заводі під час “Тижня оборони”, а ті партії,
що будуть на 15 липня в запасі ресторанів, барів та магазинів, сплачуються по підприємствам.
3) Власників та орендарів підприємств та закладів, де мусить провадитись надвишка,
зобов’язати всі зібрані за нарахування гроші в м. Херсоні здати до Держбанку на поточний
рахунок “Тижня оборони” 23-го липня 1928 р., а відомості про зібрані гроші подати до комісії
переведення
“Тижня
оборони”
(ОкрРада
ТДО
Авіяхему
–
вул. 1-го Травня
ріг Червоноармійської) 24-го липня 1928 р., а в Бериславі, Скадівському та Кахівці – до райвику.
4) Зобов’язати власників та орендарів підприємств та закладів, де мусить провадитись надвишка,
пред’являти вповноваженим комісії переведення “Тижня оборони” відповідні документи та
відомості для перевірки розміру сум, що підлягають для здачі комісії до строки здачі її.
5) На приватних осіб, винних у порушенні обов’язкової постанови, надати в адміністративному
порядкові штраф до 100 крб., або притягати до примусових робіт до одного місяця чи арешту до
2-х тижнів, а урядові особи відповідають за частиною ІІ арт. 100 Карного Кодексу.
6) Постанови Окрадмінвідділу з приводу накладання кари можна оскаржувати в трьохденний
строк з часу одержання постанови Адмінвідділу до голови Окружвику, постанову
заврайадмінвідділком – у такий же строк – до голови райвику й на постанову начміськміліції –
до завокрадмінвідділом.
7) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на Фінвідділ, Комісію переведення
“Тижня оборони”, її вповноважених, міліцію та райвики.
Голова Окружвику
Закондирін
За Секретаря Овику
Дубицький
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 31. Копія, машинопис.
№ 312. ПРО ТАКСИ ЗА МАСОВИЙ ПЕРЕВІЗ ВАНТАЖУ ГУЖОМ
26 липня 1928 р.
№ 30
Херсонський Окружний Виконавчий Комітет відповідно до постанови УЕНу з 20 вересня
1927 року (о № 48/501) ПОСТАНОВИВ:
1) Встановити максимальну ставку на гужові масові перевози вантажів так по місту, як і по
окрузі в розмірі 41 коп. за тонно-кілометр.
2) Лічити, що встановлена ставка в 41 коп. за тонно-кілометр обов’язкова як максимальна для
всіх господарчих, державних та кооперативних організацій, працюючих на території округи.
3) У зв’язку з тим, що ставка за перевіз встановлюється за тонно-кілометр, розподілити
м. Херсон в справі перевозу на такі зонові райони зі вказівкою віддаленості у кілометрах:
а) Новий Ринок – Порт або назад
б) Передмістя млинів – Порт або назад
в) Порт – млин Укрхлібу чи млин 1-го Травня або назад
г) Вокзал – Головна – Місто або назад
д) Новий Ринок – вокзал – Головна або назад
е) Млин Укрхлібу чи млин 1-го Травня – Вокзал – Головна або назад
ж) Порт чи Місто чи Вокзал – Головна – Військовий Форштадт чи Забалка або назад
з) Підвозка вантажів по портовій території
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3 км
3¾ км
2½ км
3 км
1¾ км
2½ км
3 км
1 км

Примітка: При розрахунках не повний кілометр лічити за повний.
4) Осіб, винуватих в порушенні цієї постанови притягати до відповідальності, службових за
ч. 2 арт. 100 Карн[ого] Кодексу, а приватних за арт. 47 Адм[іністративного] Кодексу, тобто до
штрафу до 100 крб. чи арешту до 2-х тижнів. чи до примусової праці до 1 місяця. Примітка:
Постанову про адмінвизиск можливо оскаржити протягом 3-х днів з часу одержання до голови
Окрвконкома постанову Окрадмінвідділу, до Голови Райвику на постанову Нач. Райміліції чи до
Нач. адмінвідділку на постанову Нач. Міської міліції. Подання з приводу перегляду постанов
про адмінвизиск в той же строк можливо подавати до установ, що наклали адмінвизиск.
5. Обов’язкова постанова поширюється на м. Херсон і його округ, набуває чинності через
10 днів з часу оголошення її і має силу 1 рік.
Голова ОВК
Закондирін
Секретар ОВК
Левицький
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 110-111. Копія, машинопис, рукопис.
№ 313. ПРО ПОРЯДОК ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНА
№ 31
14 серпня 1928 р.
З метою впорядкування та внесення відповідної торговельної дисципліни на хлібному ринкові
міста та округи, а також щоб найбільш охоронити інтереси продавців збіжжя – селян,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет УХВАЛИВ:
1. Беручи на увагу, що хлібозаготовачі, так державні і кооперативні, як і приватні, висилають
своїх закупівців (кулачників) для купівлі хлібу безпосередньо у селян на великих шляхах, поза
торговельними місцями та инш., чим уводяться у помилку селяни продавці, що не може не
відбитись негативно на інтересах останніх, завдяки можливим обвішуванням та обманам
закупцями, ЗАБОРОНИТИ ТАКІ МЕТОДИ КУПІВЛІ ХЛІБУ, КУПІВЛЯ ПОВИННА
ПЕРЕВОДИТИСЬ ВИКЛЮЧНО НА БАЗАРІ В СКЛЕПІ, АБО НА ЗАСИППУНКТІ, що дані для
переведення в заготовчих операцій тому чи иншому заготовачеві – торговцю.
2. Заборонити всім особам, у тім числі і вантажникам, примушувати селян продавців зносити
збіжжя, що ними запродано, і в амбару закуповачів через вантажників, допускаючи це явище по
доброхітній згоді з селянами – продавцями та за їхній рахунок.
3. З огляду на небезпеку масового зараження зернохліба, що перевозиться по залізницям та
водних шляхах зерношкідниками (довгоносиком та кліщом), заборонити відвантаження по
залізницях та водних шляхах каботажем так держпараплавством, як і приватніх осіб, без
відповідних сортифікатів Державної Хлібної Інспекції.
4. Приватні хлібозаготовачі при заготовках зернохлібу повинні дати патенти на право торгівлі
хлібом і особові промислові посвідчення, видані Херсонським Округовим Фінансовим Віддлом.
Особи, що одержали вже патенти в Районних Виконавчих Комітетах, повинні зареєструвати їх у
Херсонськім Окрфінвідділі. Документи на право торгівлі хлібом, що видані иншими округами
для заготовлення на терені Херсонської Округи, повинно обов’язково реєструвати в
Херсонськім Окрфінвідділі. Усі торговці, що мають відповідні документи, допускаються
провадити закупу хліба виключно в одному місці та тільки з одного склепу. Примітка: Склепів
без цілей закупки збіжжя можна мати в тому місці до 5 для складських потреб.
5. За порушення цієї Обов’язкової Постанови урядові особи несуть відповідальність за част. 2
арт[акулу] 100 К[арного] К[одексу], а приватні особи підлягають штрапу в адміністративному
порядку в розімір до 100 крб. і примусовим роботам до 1 місяця або арешту до 2-х тижнів.
6. Постанова з приводу накладання кари можна оскаржити в трехденний строк з часу одержання
постанови про адміністративний зиск: до Голови Окружвику на постанову Окрадмінвідділу, до
Голови Райвик’у на постанову Зав.Райадмінвіддлом, а на постанову Нач.Місцьміліції до Завокрадмінвідділом. Прохати про перегляд постанови можна особам, що поклали штрап, у той же строк.
7. Догляд за виконанням цієї Обов’язкової Постанови покладається на органи Міліції,
Райвиконкоми та Окрторгіввідділові.
Голова Окрвику Закондирін
Секретар
А. В. Луговик
Держархів Херсонської області, ф. Р-170, оп. 1, спр. 40, арк. 36. Копія, машинопис.
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№ 314. ПРО БОРОТЬБУ З ПАЧКАРСТВОМ
№ 34
03 вересня 1928 р.
На підставі арт. 275 Митного статуту СРСР від 12/ХІІ–[19]24 р. (Збірник законів та
розпоряджень уряду СРСР за 1925 р.) Херсонський Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
Осіб на яких митними установами накладено штрапа за пачкарство (арт. 262 Мит[ного]
Ст[атуту]) та які не виплатили його в установлений термін, піддавати в адміністративному
порядку штрапу в 100 крб., позбавленням волі до 3-х місяців або примусовій праці на той же
термін.
Голова Окрвиконкому
[підпис]
Секретар Окрвиконкому
[підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 45. Копія, машинопис.
№ 315. ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ НОВИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ,
ПЕРЕУСТАТКУВАННЯ Й ДОУСТАТКУВАННЯ ФУНКЦІОНУЮЧИХ ПРИВАТНИХ,
ДЕРЖАВНИХ ТА КООПЕРАТИВНИХ МЛИНАРСЬКО-КРУПОРУШНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
№ 43
15 жовтня 1928 р.
На підставі арт. 8, 14, 15 та 16 Постанови Ради Народних Комісарів УСРР з 17 липня
1928 року “Про порядок, як відкрити промислові підприємства” (“Вісті ВУЦВКУ” 10 серпня
1928 року № 185), обіжника Наркомторгу УСРР з 3-го жовтня 1928 року № 22/11 та Постанови
Наркомторгу УСРР з 3-го жовтня 1928 року (оголошеної в Торговому Бюллетні НКТ УСРР з
3-го жовтня 1928 року № 92/1542), – Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
15 жовтня 1928 року протоколом засідання Президії Окрвиконкому № 64/76 § 32
ПОСТАНОВИВ:
1. Всі нині функціонуючі млинарсько-круп’яні підприємства першої групи, а саме: вітряки
незалежно від числа осад і водяні, або з механічним двигуном одно й двох осадові не товарового
значення, що містяться на терені Херсонської округи, визнаються за законно відкриті.
2. Володільці (власники, орендарі) млинарських круп’яних підприємств другої та третьої
групи, а саме: водяних або з механічним двигуном з жорновими осадами понад 2 нетоварного
значення й товарових з продукційністю не вище 13 тонн (794 пуди) на добу повинні до
10-го листопада 1928 року одержати від Херсонського Округового Відділу Торгівлі дозвіл на
експлуатацію свого млинарсько-круп’яного підприємства.
3. Володільці (власники, орендарі) млинарсько-круп’яних підприємств четвертої групи, а саме
товарові млини продукційністю понад 13 тонн (794 пуди) на добу, повинні до 10-го листопада
1928 року одержати від Наркомторгу УСРР дозвіл на експлуатацію свого млинарськокруп’яного підприємства. Увага: За товарові млинарсько-круп’яні підприємства вважаються
такі, що виключно або частково переробляють зерно, яке скупили приватні особи або заготовили
володільці цих млинів на перепродаж борошном.
4. Володільці (власники, орендарі) млинарсько-круп’яних підприємств другої та третьої груп,
розташованих на терені Херсонської Округи, що бажають одержати дозвіл на експлуатацію
свого підприємства – повинні не пізніше 31-го жовтня б. р. подати до Херсонського Округового
Відділу Торгівлі, а володільці млинарсько-круп’яних підприємств четвертої групи повинні не
пізніше 25 жовтня б. р. подати до Наркомторгу УСРР через Херсонський Окрторгвідділ або
безпосередньо:
а) заяву, сплачену гербовим збором в один крб., з проханням про видачу дозволу на
експлуатацію млина й
б) опис сучасного устаткування підприємства.
Крім того, якщо володілець є юридична особа, він подає засвідчені ним самим копії, а саме:
а) того юридичного акту (статуту або договору) на підставі якого юридична особа існує та
б)посвідчення про реєстрацію даної особи.
5. В заяві, що подаються до Окрторгвідділу чи Наркомторгу УСРР (§ 4) потрібно вказати:
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а) назву володільця, б) місце знаходження підприємства, в) кількість усіх робітників та
службовців, що працюють на даному підприємстві, г) загальну продукційність підприємства на
добу та продукційність по окремим зерновим культурам.
Підпис володільця на заяві не потрібно засвідчувати.
6. Переустаткування й доустаткування всіляких нині функціонуючих млинарсько-круп’яних
підприємств, якщо наслідком цього є перехід з першої чи другої групи до вищих та третьої до
четвертої, – припускається лише після одержання дозволу в порядку, встановленому арт. арт. 4
та 5 цієї постанови. Перехід підприємства з простого помолу на сортовий також припускається з
додержанням арт. арт. 4 та 5 цієї постанови.
7. Млинарсько-круп’яні підприємства, що віднесені до другої, третьої та четвертої груп
підлягають закриттю після 10-го листопада 1928 року, якщо до зазначеного терміну володільці
таких зовсім не порушують клопотання про видачу дозволу або їм буде відмовлено в видачі
дозволу.
8. Винні в експлуатації млинарсько-круп’яних підприємств другої та третьої груп,
переустатковані або доустатковані (арт. 5) млинарсько-круп’яних підприємств без належного
дозволу підлягають відповідальності за арт. 47 Адміністративного Кодексу УСРР, а саме:
штрафу до ста (100) крб. або примуспраці до одного місяця чи арешту до двох тижнів.
9. Скарги на неправильне накладання адміністративних визисків подаються: до Голови
Окружного Виконавчого Комітету на постанову Окружного Адміністративного Відділу та до
Голови Райвиконкому на постанову Нач. Рай. Адмінвідділку, а на постанову Нач. Міськміліції –
до Зав. Окрадмінвідділком. Скарги з приводу адміністративної кари, подані в 3-х денний строк з
часу одержання постанови про кару, – припиняють виконання постанови.
Заяви про перегляд подаються в трьохденний строк до тієї установи, що наклала кару.
10. Догляд за виконанням цієї постанови покласти на Окружторгвідділ, органи міліції,
райвиконкоми та сільради.
11. Чинність постанови поширити на м. Херсон та його Округу.
12. Обов’язковій постанові надати чинність з часу її оголошення на строк до одного року.
Голова Окружвиконкому [підпис]
Секретар Окружвиконкому [підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 102-104. Копія, машинопис, рукопис.
№ 316. ПРО ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ МІСЦЕВИМ ПОДАТКОМ
НА 1928–1929 БЮДЖЕТНИЙ РІК
01 листопада 1928 р.
№ 46
З метою удосконалення обліку об’єктів оподаткування місцевими податками, Херсонський
Окрвиконком ПОСТАНОВИВ:
1. В м. Херсоні, Кахівці, Бериславі й Скадовську всім установам, підприємствам, організаціям,
власникам і орендарям будинків, так приватним, як і житлокоопам та ін. домоуправлінням
подати до Окрфінвідділу в м. Херсоні, а в останніх селищах – до райвиконкомів, відомості про
транспортові засоби та велику рогату худобу, що належить установам, організаціям, особам і
підприємствам. Увага 1: Бланки відомостей одержати в Окрфінвідділі й в райвиконкомах.
Увага 2: Про транспортові засоби, що їх використовується виключно в сільському господарстві
й оподаткованих сільгоспподатком, а також про велику худобу, що її оподатковано цим же
податком – відомостей не треба подавати.
2. Відомості складаються за даними на 1 жовтня 1928 р. і подаються: в Херсоні – до
25 листопада 1928 р., а в останніх селищах – до 30 листопада 1928 р. Увага: В разі придбання
об’єктів оподаткування після 1-го жовтня 1928 р. повинно подати додаткові відомості протягом
двохтижневого реченця з моменту придбання їх.
3. В списи заносяться такі об’єкти оподаткування: легкових і вантажених автомобілів,
мотоциклів, велосипедів, виїзних коней, фурманських і робочих коней або осіл і мулів, що їх
використовується для такої мети, човнів і яликів для перевозу людей чи вантажу, моторних
човнів та паромів і яліків для перевозу людей чи вантажу, моторних човнів та паромів, а також і
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великої худоби (корів, волів, биків). Увага 1: Власники зазначених вище об’єктів оподаткування
заносяться в списи по місцю їх мешкання, але не по місцю перебування об’єктів. Увага 2: Коні,
осли й мули підлягають занесенню у списи з трьох років, а велика худоба – з двох років, за
даними на 1 жовтня 1928 року. Увага 3: Про автомобілі, мотоцикли й моторні човни обов’язково
зазначати у відомостях кількість сил їх двигунів.
4. За неподачу, або несвоєчасну подачу відомостей приватних осіб притягається до
відповідальності в адміністративному порядку до заплати штрафу до 100 крб., а урядових осіб –
за арт. 100 Кримінального Кодексу; за подачу напевне невірних відомостей винні особи несуть
відповідальність у карному порядку.
5. Постанову Окрадмінвідділу з приводу накладеної кари можна оскаржити до голови
Окружвику, постанову заврайадмінвідділком – до голови райвику, постанову начміськміліції –
до завокрадмінвідділом.
Скарги, подані в трьохденний строк з часу одержання постанови про кару, припиняють
стягнення штрафу. В той же строк можна подати про перегляд постанови про адмінкару осіб, що
наклали її.
6. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на органи міліції і фінвідділу.
7. Ця постанова набуває цінності через 10 днів після її оголошення аж до 1 жовтня 1929 року.
Заст. Голови Окрвиконкому
Десна
ТВО Секретаря Окрвиконкому
Шатохін
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 66-67. Копія, машинопис, рукопис.
№ 317. ПРО ТОРГ МАКУЛАТУРНИМ ПАПЕРОМ 1
№ 01
18 січня 1929 р.
За арт. 31 Адмінкодексу Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити продаж та схоронення нерозброшурованих книг та журналів у місцях торгівлі
макулатурою.
2. Зобов’язати всіх осіб, що провадять торг папером, призначеним для
обгортки (макулатурою), на випадок коли цей папір є різні книги та журнали, – наперед
розброшурувати їх.
3. Зобов’язати осіб, організації та установи, що продають книги та журнали на макулатуру
окремим торгівцям, отримувати від останніх розписки про те, що вони розброшурують ці книги
й журнали; або продавати продавцям у розброшурованому вигляді.
4. До приватних осіб, що порушили цю постанову, застосувати, на підставі п. “а” арт. 27
Адмінкодекса – догана усно чи в пресі; б) штрап не вище 100 (ста) карб.; в) примусові роботи на
реченець не вище 1 (одного) місяця; г) арешт на реченець не вище двох (2) тижнів, а для
службових осіб – дисциплінарну кару.
5. Скарги на постанову про адмінпокарання подаються до голови Окрвику на постанову
Окрадмінвідділу, до голови райвику на постанову райадмінвідділу, до н[ачальни]ка
Окрадмінвідділу на постанову начальника міськрайону міліції.
Скарги, що подані в 3-х денний термін з часу одержання постанови про адмінпокарання,
припиняють виконання до розв’язання скарги.
Заяви про перегляд постанови подаються в установу, що наклала адмінвизиск у 3-х денний
термін з часу одержання постанови.
6. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на органи ДПУ, Округовий
Адміністративний Відділ, районові адміністративно-міліційні відділи та органи міліції.
7. Ця обов’язкова постанова набирає сили через 10 днів з часу оголошення і має чинність на
терені всієї Херсонської Округи та м. Херсону.
За голову Окрвику
Грушевенко
Секретар Окрвику
Макарів
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 06 лютого, № 30.
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№ 318. ПРО ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ПРИВАТНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
№ 07
19 лютого 1929 р.
На підставі постанови Ради Народних Комісарів УСРР з 17 липня 1928 р. (Зб[ірник]
Уз[аконень] 1928 р. № 18 [арт.] 168) та інструкції ВРНГ УСРР 2/ХІ–1928 р. Ч. 72 (“Вісті” з
16/ХІ–[19]28 р. № 267), Херсонський Окружвик УХВАЛИВ:
1) Приватні промислові підприємства, окрім млинарсько-круп’яних з кількістю робітників не
більш 20 (дрібні підприємства) можуть відкривати приватні особи (юридичні й фізичні) явочним
порядком, себто за власним бажанням без будь-якого дозволу від органів промисловості.
Увага 1) Усі без винятку дрібні підприємства шкіряної, олійної, махорочної, броварної й
гуральницької промисловості, незалежно від того, вживають чи ні найману робітничу силу,
відкриваються порядком, що встановлений для відкриття середніх промпідприємств
(арт. 5-10 цієї обов’язкової постанови). Увага 2) Дрібні підприємства фармацевтичної
промисловості відкриваються в порядкові окремої інструкції.
2) У число найманих робітників включаються учні, що є на підприємстві, вираховуючи
2-х учнів за одного робітника та комірники.
3) Приватні підприємства (арт. 1), вже існуючі, як і такі, що будуть відкриті, які вживають
найманої праці, належить реєструвати в місці знаходження підприємства у відділ Місцевої
промисловості. Увага 1) Підприємства, що не мають робітників або учнів, або коли в них
працює лише 1 учень, не підлягають реєстрації.
4) Записи про реєстрацію вносяться в окремий реєстр. Про запис у реєстр видається окреме
посвідчення за встановленою формою.
5) Відкриття приватних промислових підприємств з кількістю найманих робітників
(включаючи комірників) числом від 21 до 100 включно (середні підприємства), а також усіх без
винятку дрібних підприємств шкіряної, олійної, махорочної і броварної й гуральницької
промисловості відбувається тільки з дозволу Окружвику за порозумінням з ВРНГ УСРР в
порядкові (що його викладено в арт. 6-10 цієї постанови).
Увага 1) Такого дозвола повинні одержувати так ті підприємства, що будуть відкриті, як і ті,
що вже відкриті. Увага 2) Дозволи, що їх було видано на підставі постанови Президії ВРНГ
УСРР з 15-IV–[19]25 р. (прот. № 32 п. 331) втратили чинність. Увага 3) Вже існуючі
підприємства повинні одержати дозвіл протягом 3 місяців з дня оголошення цієї постанови.
6) Заяви про видачу дозволу на відкриття нових підприємств та на експлуатацію тих, що вже
існують, можна подати особисто або поштою до Окрвідділу Місцевої Промисловості і
оплачувати їх гербовим податком в 1 крб.
Таким же податком сплачується посвідчення (арт. 10).
7) В заяві треба вказати:
а) назву володільця та його адресу, б) найменування підприємства, в) місцезнаходження
підприємства, г) прізвище, ім’я та по-батькові відповідального розпорядника підприємства,
д) рід виробництва, е) кількість робітників та службовців (окремо кожних), ж) продукційність
підприємства на рік. Увага: Підписи заявителів не треба засвідчувати.
8) До заяви про видачу дозволу (арт. 5) особи, що порушують клопотання, додають:
а) Спис технічного устаткування підприємства зі вказівкою міцності силових установок,
б) відомості про продукційність підприємства, в) засвідчені заявителем, коли він є юридична
особа, копії: 1) того юридичного акту (статуту або договору), на підставі якого юридична особа
існує, та 2) посвідчення про реєстрацію даної особи.
Коли підприємство вже існує й було вже дано дозвіл, потрібно також подати копію дозволів
на відкриття, що їх видали органи ВРНГ УСРР та органи НКПраці УСРР.
9) Одержані заяви зі всіма додатками та своїми висновками Відділ Місцевої Промисловості
надсилає на погодження до ВРНГ УСРР.
По одержанню відповіді від ВРНГ УСРР, Відділ Місцевої Промисловості надає справу на
вирішення до Округового Виконавчого Комітету, який повертає справу з копією своєї постанови
до ВМП.
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10) Коли питання про видачу дозволу розв’язано в позитивному напрямку, Відділ Місцевої
Промисловості видає посвідчення за встановленою формою.
Про видачу посвідчення нотується в реєстрі (арт. Ч. 4).
11) В разі неодержання дозволу на експлуатацію підприємства у встановлений реченець
(увага 3 до арт. 5 цієї інструкції) або відмовлення видати дозвіл, підприємства підлягають до
закриття, для чого ВМП повинні вживати належних заходів.
12) Перехід промислового підприємства через його поширення до вищої групи (з дрібного до
середнього або з середнього до великого), а так само набуття приватними фізичними і
юридичними особами вже існуючих приватних підприємств, дорівнюється до відкриття нового
промислового підприємства і можна провадити його тільки додержуючись арт. 4, 5, 6 і 7 цієї
постанови. Увага: Тимчасово – на реченець найбільш 7 місяців – збільшення числа найманих
робітників найбільше на відсоток понад норму, встановлену арт. 1 цієї постанови, викликане
умовами виробництва, не є причиною переходу промислового підприємства до вищої групи,
коли підприємство має сезонового характеру.
13) Догляд за виконанням цієї постанови покласти на Відділ Місцевої Промисловості, органи
міліції, райвиконкоми і сільради.
14) Чинність цієї постанови поширити на м. Херсон і Херсонську Округу.
15) Винних у порушенні цієї постанови притягати до штрапу у розмірі 100 крб. або до
примусової праці до одного місяця чи арешту до 2-х тижнів.
16) Скарги на неправильне накладання адміністраційних визисків подаються до голови
Окружвику на постанови Округового Адмінвідділу та голови райвику – на постанови
начрайадмінміліції відділу.
Скарга, що її подано в 3-х денний строк з часу одержання постанови про адмінкару, припиняє
виконання кари до розв’язання скарги, а зави про перегляд подаються в той же термін до
Окрадмінвідділу або до райадмінвідділу за належністю.
17) Ця обов’язкова постанова набуває сили через 10 день з часу оголошення її.
Заст. Голови Окружвикокному
Грушевенко
Секретар Окрвиконкому
Макарів
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 13 квітня, № 85.
№ 319. ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НЕПИСЕМНОСТІ ДОПРИЗОВНИКІВ
ТА ОСІБ ЗМІННОГО СКЛАДУ ТЕРЧАСТИН РСЧА
19 лютого 1929 р.
№ 09
*
На підставі постанови ВУЦВКу і РНК УСРР з 12/1–1929 р. […] , з метою ліквідації
неписьменності серед допризовників та осіб змінного складу Червоної армії, Херсонський
Округовий Виконавчий комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всіх неписьменних, що на 01 січня 1929 року дійшли 18 або 19 років, усіх
неписьменних допризовників та осіб змінного складу терчастин РСЧА зареєструватись у місці
своєї домівки – в сільській, селищній чи міській раді – до 15 березня 1929 року.
2. Зобов’язати неписьменних, що до 31 грудня 1929 року й надалі, в наступні роки, дійдуть до
того-ж числа місяця грудня 18 років, протягом часу з 1-го до 15-го квітня зареєструватись у місці
своєї домівки в сільській, селищній чи міській раді.
3. Зобов’язати всіх зареєстрованих осіб зліквідувати свою неписьменність протягом такого
часу:
а) осіб, що зазначені в п. 1 цієї постанови, – до 01 жовтня 1929 року; б) осіб, що зазначені в
п. 2 цієї постанови, – протягом шістьох місяців, починаючи від 01 жовтня того року, коли до
31 грудня дійдуть 18 років.
4. Зобов’язати осіб, зазначених у п. 1, 2 цієї постанови, для ліквідації неписьменності
відвідувати школи лікнепу, коли такі існують, а коли ні, – то групи поодиноко-гурткового
навчання, за вказівками сільради, селищної ради або міськради.
*
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5. За ухиляння від реєстрації або від відвідування шкіл лікнепу чи поодиноко-гурткового
навчання до осіб, зобов’язаних зліквідувати свою неписемність, застосовувати заходи
адміністративного впливу за арт. 47 Адміністративного Кодексу УРСР, а саме: штраф до
100 крб. чи арешт до 2 тижнів. Примітка: Скарги на неправильне накладання адміністративних
взисків подаються до голови Окрвику на постанови Округового Адмінвідділу та до голови
райвику на постанови начрайадмінміліційного відділу.
Скарга, подана в 3-денний строк з часу одержання постанови про адмінкару, припиняє
виконання кари до розв’язання скарги, а заяви про перегляд подаються в той же строк до
Окрадмінвідділу або до райадмінвідділу, за належністю.
6. Суми штрафів, що їх буде стягнено за порушення цієї постанови – повертати на ліквідацію
неписемності вищезазначених (п. п. 1 і 2) груп людності.
7. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на органи Наросвіти, сільради,
селищні ради, райвики та міліцію.
Обов’язковій постанові надати чинності з часу оголошення її та поширити її на м. Херсон та
його округу.
Грушевенко
Заступник голови ОВК
Секретар ОВК
Макарів
Держархів Херсонської області, ф. Р-906, оп. 1, спр. 40, арк. 67. Оригінал, типограф. друк.
№ 320. ПРО ОБЛІК АВТО-МОТО-ВЕЛОТРАНСПОРТУ,
ПОРЯДОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КРАЙНІ НОРМИ
НАВАНТАЖЕННЯ АВТО-МОТО-ВЕЛОМАШИН 1
№ 14
14 квітня 1929 р.
На підставі п. “н” арт. 31 Адмінкодексу та наказу Народнього Комісаріату Шляхів з
30/ІХ–[19]27 р. № 607 та обіжника Головшляху № 1792 Херсонський окрвиконком
ПОСТАНОВИВ:
1. Всі автомобілі, мотоцикли та велосипеди, які належать установам, організаціям та
приватним особам, що перебувають на території Херсонської округи, повинні бути
зареєстровані протягом 2-х тижнів з дня оголошення цієї постанови в Херсонському Округовому
шляховому відділові Окрвиконкому у будинку Окрику, для чого власники їх повинні з’явитись
до Окршляхвідділу та заповнити встановлені анкети, після чого на автомобілі та мотоцикли
будуть видані особливі державні посвідчення за відповідним порядковим номером. Примітка 1.
Автомобілі й мотоцикли, що вийшли з експлуатації, беруться на облік, але без видачі на них
особливих посвідчень. Примітка 2. Реєстрації в загальному порядкові не підлягають машини,
що належать військовим установам та органам ДПУ.
2. Посвідчення, що видаватиме Шляховий відділ, являються єдиними документами, що
свідчать факт реєстрації машини і дають право експлуатації її тим установам, організаціям та
приватним особам, на ім’я яких видано посвідчення.
3. Про всяку передачу або продаж автомобіля та мотоцикла іншій установі, організації чи
приватній особі, а також про випадки перебування на постійне вибуття машин в іншу округу або
зміни місцезнаходження машини в межах округу, зміни двигуна та кузова машини, постановки
машини в капітальний ремонт і вихід з ремонту – установи, організації та приватні особи
повинні протягом 3-х день повідомити Округовий шляховий відділ та представити останньому
посвідчення для відповідних відміток.
Машини, що мають держпосвідчення і прибувають на постійне перебування в Херсонську
Округу з іншої, протягом тижня повинні бути зареєстровані в Окршляхвідділу.
Примітка 1. Заяви установ, організацій та приватних осіб про зазначені в § 3 зміни, а також і
посвідчення для відповідних відміток можуть пересилатися до Окршляхвідділу поштою з
прикладанням поштових марок для повороту посвідчення. Примітка 2. Капітальним зветься
ремонт машини з повною її розборкою, переглядом рями, нормальним виправленням
пошкоджених деталей, пригонкою частин, що заміняються і регулюванням усіх механізмів.
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4. Про машини, розібрані на запасові частини або які за своїм станом зовсім зняті з
експлуатації, установи, організації та приватні особи повинні зараз же повідомляти
Окршляхвідділ для зняття таких машин з обліку тих, що експлуатуються, а видані на ці машини
держпосвідчення повинні бути тоді ж здані до Окршляхвідділу.
5. При згублені держпосвідчення на машину установи, організації та приватні особи повинні
зробити публікацію в місцевій газеті та одержати в Окршляхвідділ дублікат загубленого
посвідчення.
Для одержання дубліката повинна бути прикладена вирізка з газети, в якій зроблено
публікацію.
6. Записи в посвідченнях про сплату належних податків та зборів робляться установами, що
стягають такі.
7. Записи в посвідченнях про кількість пройдених кілометрів та про проведений ремонт
щороку до 1-го жовтня робляться в установах та організаціях, що володіють автотранспортом,
відповідальними за стан автомашин особами.
В посвідченнях на машини, що належать приватним особам, відповідні відмітки робляться
власниками машин.
8. До руху допускаються лише ті автомобілі та мотоцикли, які:
а) мають відповідні держпосвідчення від Окршляхвідділу, б) мають номерні знаки від
Окрфінвідділу і в) мають відмітку в держпосвідченні про огляд, перевірку та допущення до
руху. Примітка: § 8 не розповсюджується на машини, що мають міжнародне шляхове свідоцтво,
видане на підставі Міжнародної Автомобільної Конвенції 1909 року.
9. Автомобіль повинен мати не менш двох передніх ліхтарів і одного заднього: задній ліхтар
повинен ясно освітлювати номерний знак і мати червоний колір; включення заднього ліхтаря
повинно бути улаштовано так, щоб шофер не міг його виключати зі свого місця.
10. Мотоцикл без колиски повинен мати один передній ліхтар, а за колискою – два ліхтаря:
один спереду, другий червоний ззаду.
11. Велосипеди повинні мати один ліхтар спереду. Примітка: З заступленням темноти
автомобілі, мотоцикли та велосипеди повинні їздити із засвіченими ліхтарями.
12. Автомобілі, мотоцикли та велосипеди повинні мати обов’язково звуковий сигнал.
13. Кожен автомобіль повинен мати два номерних знаки: один спереду на лівому крилі і
другий ззаду; на мотоциклові один спереду на передній вильці над захистом, номером в бік руху,
другий же ззаду, на кінці заднього захисту, цифрами зворотно рухові; велосипеди – один на
задній вильці. Примітка 1. Номерні знаки видає Окрфінвідділ. Примітка 2. Видані на
автомобілі, мотоцикли та велосипеди номерні знаки заборонено переносити на іншу машину,
хоча б вона й належала тій же особі.
14. Ваговози, тягарі, що мають причепки – платформи або цистерни, повинні мати номер і
задній ліхтар на останньому причепові.
15. Легкові автомобілі, що мають чотири гальма (себто на кожному колесі), повинен мати знак
рівностороннього трикутника, вміщеного ззаду на обох крилах, а вантажеві, на задній стінці
кузова праворуч або прикріплений окремо ззаду (розмір знака: довжина боку трикутника зовні –
145 мм, ширина зафарбованого червоного боку трикутника – 20 мм).
16. Не допускаються до руху автомашини:
а) з неправильним зчіпленням, гальмами та рулевим управлінням; б) коли протікає радіатор,
бензиновий або масляний баки та трубопроводи; в) з лопнувшою або надтріснутою рамою, без
гарного виправлення цих пошкоджень; г) зі пошкодженими колесами; д) без кузова; е) з димом
при роботі мотора; ж) при неповному наборові шестірень в коробці швидкості; з) з несправною
передньою віссю.
17. На ваговозах, автобусах, тягачах, причепах, таксі, а також легкових машинах (які
працюють фурманською промисловістю) мати надписи, що визначають тару (вагу) машини й
нормальне навантаження.
18. Надписи на машинах містяться таким чином:
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а) на ваговозах усіх типів – праворуч від місця шофера, зовні на нижній частині кузова; б) на
автобусах – на задньому склі шибки кабінки шофера з середини, а де кабінки немає, то згідно
п. “в”; в) в легкових машинах (що працюють фурманською промисловістю), таксі – на нижній
шибці на протилежному боці проти руля. Примітка: Дані про тару (вагу) містяться з початку, а
під ними дані про нормальну завантаженість або кількість місць.
19. Зазначені в § 18 надписи робляться червоною фарбою і таких розмірів:
а) на ваговозах – літера 40 мм, цифра 60 мм; б) на легкових машинах, таксі, автобусах – літера
20 мм, цифра 30 мм. Примітка: Навантаження визначається згідно Держпосвідченню, виданому
на машину.
20. До управління автомобілями та мотоциклами допускаються лише особи, що мають
шоферське посвідчення від Окршляхвідділу. Примітка 1. § 20 не розповсюджується на осіб, що
мають міжнародне шляхове свідоцтво, що видане на підставі Міжнародної Автомобільної
Конвенції 1909 року. Примітка 2. Посвідчення, що раніш були видані УКУМТом залишаються
в силі.
21. Шоферське посвідчення дійсне на весь час працездатності шофера при безперервній
роботі на машині; при перериві в роботі більш 3-х років, шофер підлягає перевірочному іспиту з
відміткою про це в його посвідченні.
22. Передачу посвідчення іншій особі заборонено.
Під час їзди посвідчення це завжди повинно бути у шофера (водія) машини.
23. Рух автомобілів, мотоциклів, велосипедів повинно переводитись лише правим боком
шляху в напрямку руху.
24. Обгонити тих, що їдуть вперед в напрямку руху обов’язково в лівий бік.
25. Зустрічних та тих, що пересікають шлях, що їдуть та ідуть, шофер автомобіля, мотоцикла
та велосипеда повинен попередити про приближення машини на протязі не менш 30 метрів
сигналом. Примітка: Подача сигналів повинна бути припинена, коли коні й інші тварини не
спокійні. В останньому випадку потрібне зменшення швидкості і навіть повна зупинка машини з
виключенням двигуна.
26. При зустрічі з демонстраціями, похоронами, пожежними обозами, частинами військ тощо,
шофер автомобілю чи мотоцикла повинен зупинити машину й чекати звільнення шляху.
27. Швидкість руху для легкових автомобілів по місту не повинна перевищувати
15 кілометрів на годину, для грузових та автобусів – 10 кілометрів.
28. Забороняється їзда навипередки. Існувавший до цього часу облік авто-, мото-, веломашин
через Окрвійськомат відмінений.
29. За порушення § 1, 3, 4 цієї обов’язкової постанови винуваті підлягають відповідальності за
арт. 65 Кр[имінального] Код[ексу], а за порушення останніх пунктів урядові особи притягаються
до відповідальності в дисциплінарному порядкові, а приватні в адміністративному порядкові до
штрафу до 100 крб. чи до 1 місяця примусових робіт чи до арешту до 2 тижнів. Примітка: Скарги
на постанову про адмінпокарання подаються до Голови Окрвиконкому на постанову
Окрадмінвідділу, до Голови Райвику на постанову Райадмінвідділу, до начальника
Окрадмінвідділу на постанову начальника Міськрайону міліції. Скарги, що подані в 3-х денний
термін з часу одержання постанови про адмінпокарання – припиняють виконання до розв’язання
скарги.
Заяви про перегляд постанови подаються в установу, що наклала адмінвзиск в 3-х денний
термін з часу одержання постанови.
30. Догляд за виконанням цієї постанови покладається на Округовий шляховий відділ та
органи міліції.
31. Ця обов’язкова постанова набирає сили через 10 днів з часу оголошення і має чинність на
терені всієї Херсонської Округи та м. Херсону.
Голова Окрвиконкому
Секретар Окрвиконкому
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 188-194. Копія, машинопис.
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№ 321. ПРО ОЗНАКИ ГОСПОДАРСТВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ
ЄДИНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИМ ПОДАТКОМ
В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ 1
№ 15
29 квітня 1929 р.
На підставі арт. арт. 28-29 Положення про єдиний сільськогосподарчий податок на 1929–
[19]30 рік, затвердженого постановою ЦВК Союзу СРР від 20 лютого 1929 року, Херсонський
Округовий Виконавчий Комітет, щоб запобігти оподаткуванню в індивідуальному порядкові
середняцьких господарств, ПОСТАНОВИВ:
Притягти до оподаткування єдиним сільськогосподарчим податком в індивідуальному
порядкові найбільш багаті куркульські господарства, особливо ті з них, прибуток яких не досить
повно визначається на загальних підставах, за наявності таких ознак:
1. Коли члени двору займаються скупкою з метою перепродажу, торгівлею або лихварством
(у грошовій або натуральній формі).
2. Коли в господарстві або промислі систематично використовується наймана праця.
Примітка: Застосування найманої праці не може вважатись за підставу для індивідуального
оподаткування в таких випадках: а) Коли ковальський промисел провадиться не більш як з
одним найманим робітником. б) Коли не більш як один найманий робітник використовується в
господарствах зовсім нездатних до сільськогосподарчої роботи інвалідів, за відсутності в цих
господарствах інших працездатних членів родини (чоловіків). в) Коли використання одного
найманого робітника протягом до двох місяців на рік викликано відсутністю в господарстві
працездатних членів родини (чоловіків). г) Коли застосування найманої робітної сили в розмірі
до 45 чоловікоднів на рік обумовлено характером ведення господарства (вборка садків,
виноградників, городів тощо), або перебуванням єдиних працездатних членів родини (чоловіків)
на службі.
3. Якщо господарство постійно або на сезон здає в найом окремі устатковані приміщення під
житлові помешкання, або під торговельні та промислові підприємства. Примітка: Здавання в
найми житлових помешкань за рахунок зменшення потрібної для родини житлоплощі не може
вважатись за ознаку для індивідуального оподаткування.
4. За наявності в господарстві: млина, маслобойні, крупорушки, просорушки, вовночіски,
шерстобойні, картопляної, плодової або овочевої сушарні та іншого промислового підприємства,
за умови застосування в них механічних двигунів або найманої праці, а також коли в
господарстві є вітряний або водяний млин з двома і більш поставами. Примітка: Господарства,
що мають перелічені в цьому артикулі підприємства без механічних двигунів і не застосовують
найманої праці, можуть оподатковуватись в індивідуальному порядкові лише за умови
переробки в указаних підприємствах скупованої сировини.
5. Коли господарство має прибутки від здавання до аренди: маслобойні, крупорушки,
просорушки, млина та інших промислових підприємств, складних сільськогосподарчих машин з
механічними двигунами, суден та дубків, а також промислових городів, садків та виноградників.
Примітка: Використання в чужих господарствах складних сільськогосподарчих машин
безпосередньо власниками останніх не можна вважати за підставу для оподаткування
господарства в індивідуальному порядкові.
6. Коли господарство орендує орні або сінокісні площі понад трудову норму, що перевищує
можливості господарства обробити їх своєю власною силою, а також промислові садки, городи
та виноградники, і якщо орендар у своїх інтересах використовує тяжке майнове становище тих
осіб, у яких орендує вказані площі, через постачання їх сільськогосподарчими продуктами,
реманентом та ін., або дають для обробки землі свою робочу худобу.
7. Коли господарство має прибутки від служіння релігійному культові.
8. Господарство, що мали перелічені в арт. 1-7 цієї постанови ознаки в період з 1 травня
1928 року до 1-го травня 1929 року, підлягають оподаткуванню в індивідуальному порядкові,
незалежно від наявності вказаних ознак у теперішній час.
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9. Загальний розмір прибутку, що вираховується в індивідуальному порядкові від сільського
господарства, не може перевищувати 75 процентів суми прибутку від сільського господарства,
вирахованого на загальних підставах, тобто за встановленими для даної місцевості нормами
прибутковості.
10. Категорично забороняється притягати до оподаткування в індивідуальному порядкові
господарства, що не мають перелічених у цій постанові ознак. Особи, що порушать цю
постанову, підлягають відповідальності за арт. 98 К[римінального] К[одексу].
Голова Окрвику
Закондирін
Секретар
Чаусов
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 4, спр. 112, арк. 2. Оригінал, типограф. друк.
№ 322. ПРО ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ПАДІЖОМ КОНЕЙ
№ 16
29 квітня 1929 р.
1. Констатуючи значне збільшення падіжу коней в окрузі, порівнюючи до минулого року
(за жовтень та листопад 1927 року – 1183 голови, та за ті ж місяці 1928 року  – 2630) – визнати,
що це – наслідок:
а) масових шлункових захворювань коней (коліків) від годування їх кураєм; б) недостатньої
ветеринарної мережі в окрузі, через що не вся людність в окрузі може вчасно скористатись з
ветеринарної допомоги (далекість ветеринарного пункту); в) навмисного (злісного) знищення
малоцінних коней з метою одержати страхову винагороду.
2. Беручи на увагу, що таке велике скорочення кінського складу загрожує ще більше
загострити справу з тягловою силою за наступної весняної засівкампанії, – визнати за потрібне з
метою попередити та припинити спекулятивну купівлю, а також навмисне (злісне) знищення
коней для одержання страхової нагороди, видавати таку авансом у розмірі 20 крб. тільки в тому
разі, коли власник володів конем не менше 3-х місяців та сплатив за нього під час купівлі понад
20 крб.; а тим власникам, у яких коні загинули від шлункових хвороб або виснаження та які
володіли кіньми менше 3-х місяців, – страхнагороди не сплачувати.
Про дозвіл перевести зазначене в цьому пункті, як тимчасовий захід до травня місяця
1929 року, – порушити клопотання перед РНК УСРР, докладно висвітливши мотиви, що
викликають невідкладну потребу в цьому.
3. Поряд з цим – звернути увагу Окружсуду на необхідність позачергового розгляду справ, що
стосуються до спекулятивної купівлі коней, з метою їх знищення та одержання страхової
винагороди.
4. Запропонувати райвикам дати термінове розпорядження сільрадам та ветлікарям про те,
щоб вони відзначали в актах про падіж коней, чи подавалася ветеринарна допомога коневі, що
загинув, а також своєчасність такої.
5. Визнати за потрібне терміново утворити в окрузі мережу швидкої ветеринарної допомоги,
порушивши клопотання перед Наркомземом та перед правлінням Держстраху про асигнування
відповідних сум.
6. Запропонувати ОЗВ протягом двохтижневого терміну подати до президії ОВКу мережу
ветеринарних фельдшерських пунктів швидкої допомоги та кошторис на їх утримання.
7. Визнати за потрібне негайно утворити тимчасові фельдшерські ветеринарні пункти до
одержання коштів з Наркомзему за рахунок невикористаних сум на утримання ветлікарів.
8. Відмічаючи випадку падіжу коней від неправильного годування їх кураєм, – запропонувати
ОЗВ терміново дати вказівки на місця про правила та способи підготовлення курая для
годування коней.
9. Беручи на увагу наявність випадків продірявлення шлунку коней різаним кураєм, –
запропонувати ОЗВ дати вказівки на місця про неприпустимість годування коней таким.
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10. Запропонувати ОЗВ та Кредитспілці терміново практично розв’язати справу про
підсилення завозу кормів до найбільш нужденних районів.
11. Беручи на увагу недостатній завіз грубих кормів до округи, – визнати за можливе видавати
кредити бідняцьким господарствам готівкою в тому разі, коли є можливість придбати корм на
місцях.
12. Запропонувати райвикам вжити заходів до забезпечення ветперсоналу засобами
пересування.
13. Визнати за потрібне видати обов’язкову постанову про заходи до попередження падіжу
коней від шлункових захворювань та від виснаження.
Держархів Херсонської області, ф. Р-875, оп. 1, спр. 33, арк. 1. Оригінал, типограф. друк.
№ 323. ПРО БОРОТЬБУ З ЛУЧНИМ МЕТЕЛИКОМ 1
№ 17
04 червня 1929 р.
Зараз в окрузі спостерігається масовий льот та відкладання яєчок лучного метелика (жовтосіренький). Через декілька днів відродиться маненька темно-сіра гусень, що може знищити всі
городи, баштани та просапні рослини. Надзвичайна загроза з боку останньої може заподіяти
велике лихо сільському господарству, а тому потрібно негайно вжити самих рішучих заходів
щодо боротьби зі шкідником, мобілізувавши в обов’язковому порядкові населення, тяглову
силу, потрібний реманент, отрути, обрискувачі та весь агроперсонал.
Отже, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт[икулу] 31 Адмінкодексу
та телеграми РНК УСРР з 1/VI ц. р. ПОСТАНОВИВ:
1. Притягти безплатно до боротьби з гусенню лугового метелика всіх землекористувачів
округи, так особистою працею – чоловіків від 18 до 45 років та жінок від 18 до 40 років, за
винятком осіб, що їх зазначено в арт. арт. 203 та 204 Адмінкодексу, як і реманентом (коні, за
винятком передбаченим арт[икулом] 205 Адмінкод[ексу], підводи, обрискувачі, котки, лопати
тощо), а також всі сільськогосподарчі організації й установи з належним реманентом і
технічними засобами, що знаходяться в їх розпорядженні.
2. Зобов’язати земгромади та всіх землекористувачів, а також установи й підприємства, в
розпорядженні яких є земельні дільниці, в 3-х денний термін з часу оголошення постанови
скосити всі бур’яни на межах, шляхах, пустирях та інших місцях та виполоти бур’яни на
баштанах, городах та просапних культурах, що є на їх дільницях. Примітка: Скошені та
виполоні бур’яни потрібно вивезти та спалити або прикопати землею не менш як на 5-6 вершків;
до з’явлення гусені бур’яни можна використати для годівлі худоби, а коли гусень з’явиться на
бур’янах, то годувати таким неможна, бо від цього буде гостре захворювання худоби.
3. Заражені площі з низьким травостоєм, що їх неможна скосити, землекористувачі мусять за
вказівками земорганів переорати на глибину 4-х вершків або знищити яєчки чи молоду гусень.
4. Райземвідділкам утворити ударні бригади для обрискування заражених лучним метеликом
великих площ городів та просапних, мобілізувавши для цього всі отрути та обрискувачі. Примітка:
Для боротьби з гусінню повинно вживати такі отрути: а) паризьку зелень – 1 ф[унт] зелені та
2 ф[унти] вапни на 20 відер води, б) хлористий барій – 1 ф[унт] на 1 відро, в) джепсін – 1 ф[унт] на
20 відер води, г) миш’яковисто-кислий натр – 1 ф[унт] натру та 3 ф[унти] вапни на 40 відер води.
5. В місцях ходу гусені, давити таку катками, аби припинити її пересування.
6. За наявності реальної загрози від гусені на шляху ходу її, навколо плантацій просапних
культур та городів за вказівками земорганів копати рівчаки на глибину 6-8 вершків; для
оборювання по-перше використовувати трактори.
7. Коли гусень пробереться на городи та буде йти лавою, то деякі рослини за вказівками
земельних органів пригорнути землею на 2-3 дні, що не пошкоде рослинам, а коли пройде гусінь
рослини відрити.
8. Запропонувати Окрземвідділу та Дніпроплодовинспілці терміново надіслати в райони
великих площ городів обрискувачі та отруту, що є в їх розпорядженні в першу чергу на
колективні та законтрактовані площі.
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9. Запропонувати Окрінспектурі Наросвіти та Окрземвідділу зорганізувати з учнів профшкіл
та ВУЗів декілька бригад для висилки на місця, де буде велика загроза від шкідника для
обприскування городів та баштанів.
10. Окр., Рай. Осо-Авіяхему та сільським його осередкам організувати бригади з членів його,
які поступають у розпорядження місцевих земельних органів для боротьби зі шкідником.
11. Осіб винних у порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальности –
приватних осіб до штрафу до 3 крб. з особи, а на випадок злісного ухилення від виконання
обов’язкової постанови за арт[икулом] 58 Крим[інального] кодексу; урядових осіб притягти до
відповідальности за арт[икулом] 100 Крим[інального] Кодексу.
12. Скарги з приводу накладеного штрафу подаються – на постанови Окрадмінвідділу до
Голови Окрвику, а на постанови Начрайадмінвідділків – до Голови Райвику. Скарги подані
протягом 3 день з часу одержання постанови про штраф припинюють стягнення такого до
вирішення скарги. В той же строк можливо прохати урядових осіб, що наклали штраф, про
перегляд постанови.
13. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на Райвики, сільради та міліцію.
14. Обов’язковій постанові надати чинність з часу її оголошення до закінчення ходу гусені;
чинність обов’язкової постанови поширити на землі м. Херсона та на всю Херсонську округу.
Голова Окривиконкому Закондирін
Секретар – Член Президії ОВКу
Даніліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-174, оп. 1, спр. 48, арк. 155. Типограф. друк.
№ 324. ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ПОШТОВОГО ГОЛУБІВНИЦТВА
ТА ПСАРНИЦТВА ДЛЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ КРАЇНИ
№ 19
23 липня 1929 р.
Щоб заохотити до поштового голубівництва та псарництва для потреб оборони країни та
забезпечити правильне тренування їх та охорону, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
на підставі літ. “а” арт. 31 Адмінкодексу ПОСТАНОВИВ:
1) Власники поштових глубів, так з каблучками на ногах, як і без них, а також власники
військово-службових собак (з породи доберман, пінчер та німецька вівчарка) повинні протягом
7-ми днів з дня видання цієї постанови зареєструвати їх у відповідних філіях ТСО Авіяхему, де і
одержують на своїх голубів і собак відповідні посвідчення (охоронні грамоти). Увага: Не
підлягають реєстрації голуби та собаки розплідників ОДПУ, Воєнведа, НКВС.
2) Заборонити ловити зареєстрованих поштових голубів, які належать поштовим голубіним
станціям, а також окремим власникам поштових голубів.
3) Всі громадяни повинні протягом 24-х годин здати поштових голубів, що випадково
залетіли до них, або військово-службових собак, що приблудились до них, в містах – Округовим
Радам ТСО Авіяхему, а в районах та селах – райрадам та осередкам ТСО Авіяхему.
4) На випадок виявлення у кого-небудь поштових голубів або військово-службових собак, які
йому не належать, останні відбираються і повертаються власникам.
5) Собаколови, коли спіймають військово-службових собак без намордників, мусять не
знищувати їх, а протягом 12-ти годин повідомити відповідну Раду ТСО Авіяхему, якій за
вимогами її, й передають затриманих собак.
6) Винні в порушені цієї постанови притягуються до відповідальності в адміністративному
порядкові й штрафуються в розмірі до 50 крб. або примусовим роботам до 2-х тижнів.
7. Зобов’язати органи міліції давати найможливішу допомогу в одбиранні голубів, що залетіли
та приблудних, або спійманих військово-службових собак та повідомити про це організації
товариства ТСО Авіяхему.
8) Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити її так на місто
Херсон, як і на його Округу.
9) Скарги на постанови про здійснення покарання подаються до Голови Окрвиконкому – на
постанову Окрадмінвідділу, до голови райвику – на постанову райадмінвідділку, до начальника
Окрадмінвідділу – на постанову начальника міськрайону міліції.
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Скарги, що подані в 3-х денний термін з часу одержання постанови про адмінпокарання –
припиняють виконання до розв’язання скарги.
Заяви про перегляд постанови подаються в установу, що наклала адмінвизиск в 3-х денний
термін з часу одержання постанови.
Заст. Голови Окрвиконкому
Грушевенко
Секретар – член Президії Окрвиконкому
Даніліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 01 серпня, № 175.
№ 325. ПРО ЗАХИСТ ДЕРЕВ І РОСЛИН
№ 20
25 липня 1929 р.
Зелені насадження мають велике значення, особливо на Херсонщині, де вони один із засобів
боротьби з посухою. Між тим, часто їх пошкоджують, а навіть і зовсім їх винищують. Щоб
зберегти їх Херсонський Окрвиконком на підставі арт 31 Адмін[істративного] Кодексу
ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити пошкоджувати або і зовсім знищувати чи викорчовувати дерева, кущі та зелені
насадження вздовж шляхів, вулиць, навколо ставків, оврагів, в плавнях, на греблях, садах,
парках, майданах, цвинтарях або інших місцях загального користування – як зламанням вітів чи
стовбурів, випасом худоби, необережною їздою, вирізуванням літер чи будь-якими іншими
засобами. Примітка. Зрізувати або викорчовувати дерева, або обрізувати теж можливо за
дозволом установ, під доглядом яких знаходяться ті чи інші садження.
2. Заборонити розкладувати вогнища ближче 2 метра (1 саж. од зелених насаджень).
3. Заборонити випалювати комиш і траву чи стерню їх так в плавнях, як і на степу, поклавши
випалювання їх в належних випадках в плавні – на органи лісництва, а в степи – таке
випалювання переводити за дозволом агроперсоналу чи Сільради.
4. Осіб, винних в порушенні обов’язкової постанови, притягти до відповідальності в
адміністративному порядкові штрафу до 100 крб. чи до примуспраці до 1 місяця, чи до арешту
до 1 місяця. Примітка. Скарги на постанову про адмінпокарання подаються до Голови
Окрвиконкому – на постанову Окрадмінвідділу, до Голови Райвику – на постанову
Райадмінвідділу, до начальника Окрадмінвідділу – на постанову начальника міськрайону міліції.
Скарги, що подані в 3-х денний термін із часу одержання постанови про адмінпокарання –
припиняють виконання до розв’язання скарги.
Заяви про перегляд постанови подаються в установу, що наклала адмінвизиск у 3-х денний
термін із часу одержання постанови.
5. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, Райвики, Сільради,
Шляхвідділ та Лісництво.
6. Обов’язкову постанову поширити на м. Херсон та його округу, при чому обов’язковій
постанові надати чинність з часу оголошення її.
Заст. Голови ОкрВК
Грушевенко
Секретар Член Президії ОВК
Даніліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-180, оп. 1, спр. 73, арк. 148. Копія, машинопис.
№ 326. ПРО МІРЧУК (ГАРНЦЕВУ ОПЛАТУ) З МОЛОТАРОК
№ 23
23 липня 1929 р.
За постановою Раднаркому УСРР “Про мірчук (гарнцеву оплату) з молотарок” (“Вісті” від
9/VII–[19]29 р. № 155/2648) та інструкції Наркомторгу УСРР з 9/VII–[19]29 р. “Про прикладання
постанови Раднакркому УСРР “Про мірчук (гарнцеву оплату) з молотарок”, що видано на
підставі арт. 9 постанови РНК УСРР з 8/VII–[19]29 р., – Херсонський Округовий Виконавчий
Комітет 22 липня 1929 року протоколом засідання Президії Окрвиконкому № 8 ПОСТАНОВИВ:
1) Зобов’язати всі радгоспи, машинно-тракторні станції, державні, кооперативні та громадські
організації, колективні об’єднання вищої та нижчої форми, а також приватних осіб, що
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володіють, або орендують кінні та з механічними двигунами молотарки, незалежно від
спроможності останніх, здавати державі мірчук.
2) Від молотарного збору за молотьбу хліба звільняються: радгоспи, УРГО, коли вони
обмолочують власне збіжжя, а також коли один радгосп провадить своїми молотарками молотьбу
власного хліба другого радгоспу. Так саме молотарний збір не стягається за молотьбу колгоспами
вищої форми власного врожаю та за молотьбу кущовими об’єднаннями колгоспів власного хліба
по господарствах своїх членів з усуспільненим використанням продукції їхнього рільництва.
3) З членів тих первісних виробничих об’єднань та громадських організацій, що при
спільному володінні чи орендуванні молотарок, не повертають продукцію рільництва своїх
членів у суспільне користування, а також з приватних власників та орендарів молотарок
молотарний збір (мірчук) стягається так за молотьбу чужого, як й власного врожаю.
4) Плата натурою (ставки) за молотьбу стягається відповідними культурами з кожних 16,38 кг
(1 пуд) збіжжя в такому розмірі:

На кінями 23” молотарці
На кінями 28” молотарці
На механічній 28” та вищій молотарці
без палива, мастива та робочої сили

пшениця
жито
ячмінь
за 16,38 кг за 1 пуд за 16,38 кг за 1 пуд за 16,38 кг за 1 пуд
в грам[ах] в фунт[ах] в грам[ах] в фунт[ах] в грам[ах] в фунт[ах]
511,0 гр. 1 ¼ ф.
780,0 гр. 1 1/8 ф.
614 гр.
1 ½ ф.
409,5 гр.
1,0 ф.
614,0 гр. 1 ½ ф.
512,0 гр. 1 1/4 ф.
819,0 гр.

2,0 ф.

1229,0 гр.

30, ф.

1024,0 гр.

2 ½ ф.

Увага: В грошовій формі ці ставки вираховуються за заготовчими цінами в місцях молотьби
хліба.
5) Якщо власники та орендарі молотарок надають свою кінну та робочу силу для механічних
молотарок, а також робочу силу для механічних молотарок, то ці послуги оплачуються окремо в
розмірах і в формі за погодженням зацікавлених сторін.
6) Витрати за паливо і мастиво оплачуються за фактичною вартістю мастива та палива, якщо
їх надає власник, або орендар машини за свій рахунок. Увага: Зазначені ставки молотарного
збору є обов’язкові для всіх власників та орендарів молотарок і не підлягають збільшенню.
7) Від натуральної платні за молотьбу врожаю звільняються лише бідняцькі, – так
індивідуальні, як і члени колективів, – господарства, що звільнено від сільгоспподатку на
1929–[19]30 р. і не мають одних товарових лишків хліба та платять грішми.
8) Певний розмір молотарного збору (мірчука), що його повинні здавати державі – володільці,
власники та орендарі молотарок, – встановлюється районними спеціальними комісіями, що
утворюються при райвиках. Ці комісії повідомляють власників та орендарів молотарок для
обов’язкової здачі молотарного збору під розписку, з зазначенням строків, кількості та місця
здачі по кожній культурі.
9) Всю кількість молотарного збору (мірчука), що його стягають перелічені в § 1 володільці,
власники та орендарі молотарок, а також молотарний збір з перелічених у § 3 виробничих
об’єднань, громадських організацій та приватних осіб, – володільці, власники та орендарі
молотарок обов’язково здають виключно в зерні та повністю за конвенційними цінами с/г
кредитовим кооперативним товариствам, – незалежно від того, чи береться плата за
обмолочення натурою, чи грішми.
10) Володільці, власники та орендарі молотарок повинні своїми коштами доставляти збіжжя
молотарного збору на ті пункти, що встановлені в повідомленнях, або угодах на одержання
молотарного збору (мірчука).
11) За вказівками відповідного с[ільсько]-г[осподарського] кредит[ного] т[оварист]ва
власники, володільці та орендарі молотарок повинні відвантажувати збіжжя молотарного збору
вагонними партіями, в разі цього дозволяє зібрана по молотарному збору кількість збіжжя, до
пунктів та адреси за його вказівками. В цьому випадкові, поверх конвенційних цін, оплачується
покриття всіх витрат до франко – вагон включно в розмірі, що його встановлено
Окрторгвідділом.
12) За доставлений у відповідні пункти молотарний збір (мірчук) власники чи орендарі
молотарок одержують від с[ільсько]-г[осподарської] кооперації вартість зерна за конвенційною
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ціною місяця та дня здачі, плюс боніфікаця та рефакція (якщо мірчук здається на глибинний
пункт, то сплачування провадиться за ціною цього глибинного пункту).
В разі здачі цього збіжжя безпосередньо на млини та елеватори, яким надано право доплати
при розсівних заготівлях, виплачується також і ця доплата.
13) За постановою районових комісій при РВКах тих, перелічених у § 3 власників, володільців
та орендарів молотарок, що після обмолоту власного врожаю, здають свої молотарки на умовах
прокату державним та кооперативним організаціям, машинно-тракторним станціям, а також
колективним господарствам з усуспільненим використанням продукції рільництва своїх членів,
– молотарний збір стягається лише за молотьбу власного врожаю. Увага: Оплата цими
організаціями та об’єднаннями прокату молотарок провадиться виключно в грошовій формі, в
розмірі, за погодженням з власниками, володільцями та орендарями молотарок.
14) На одержання молотарного збору, – що стягають державні та кооперативні організації,
машинно-тракторні станції, а також колективні володільці, власники та орендарі молотарок з
усуспільненим використанням продукції рільництва своїх членів. – с[ільсько]-г[осподарського]
кред[итного] кооп[еративного] товариства складають угоди за формою, що затверджена НКТ УСРР.
Перелічені організації зобов’язані вести облік проведеної ними молотьби хліба по чужих
господарствах та облік надходження і здачі молотарного збору с[ільсько]-г[осподарськими]
кред[итними] кооп[еративними] товариствами.
15) За порушення цієї постанови до приватних осіб застосовується, – за постановою
райвиконкому, – штраф до 500 (п’ятисот) карбованців, а службові особи, що винні в порушені
цієї постанови, відповідають, як за урядові злочини.
16) Застосування заходів адміністративного впливу у відношенні приватних осіб за не здачу
молотарного збору повністю або частково, не звільняє їх від обов’язку внесення натурою в тому
розмірі, що його встановлено районовою комісією.
Не здане збіжжя стягається в безспірному порядкові.
17) Притягнення до карної або дисциплінарної відповідальності урядових осіб за не здачу
молотарного збору повністю або частково не звільняє їх від обов’язку внесення натурою в
розмірі, що його встановлено належною угодою та книжковими записами, чи встановлено
районовою комісію.
Справлення не зданого молотарного збору натурою переводиться з державних та
кооперативних організацій, через порушення відповідного цивільного позову.
18) Скарги на неправильне накладання адміністративних визисків за постановою
райвиконкомів в 3-х денний реченець не припиняє виконання постанови райвиконкомів.
Постанови Окрвиконкому є остаточні і оскарженню не підлягають.
19) Скарги на неправильне встановлення районовою комісією норм (кількості) молотарного
збору (мірчука), яку кількість власники чи орендарі молотарок повинні здати с/г кред[итним]
кооп[еративним] товариствам, а також на неправильні розрахунки за зерно, що здається в
порядкові цієї постанови, згідно з § 11 та 12, – подаються райвиконкомові в місячний термін з
того дня, коли скаржникові стала відома оскаржувана дія.
Постанови райвиконкомів є остаточні і оскарженню не підлягають.
Оскарження постанови районових комісій не звільняє власників та орендарів молотарок від
здачі с[ільсько]-г[осподарським] кред[итним] кооп[еративним] товариствам молотарного збору
(мірчука) в кількості, що зазначено в повідомленні.
20) В тих випадках, коли приватний власник та володілець молотарки з метою зловмисного
ухилення від здачі молотарного збору, зіпсує свою молотарку, крім постанови про застосування
заходів адміністративного впливу, ухвалюється постанова про вилучення молотарки з власності
даної особи на підставі арт. 1 Цивільного Кодексу УСРР.
21) Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її на рік та поширити чинність
її на м. Херсон та його округу.
22) Догляд за виконанням постанови покласти на міліцію, райвики, с/ради та Окрвідділ Торгівлі.
ЗастГолови ОВК
Грушевенко
Секретар-член Президії ОВК
Даніліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 25 липня, № 169.
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№ 327. ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ХЛІБОЗАГОТОВЧОГО РИНКУ 1
№ 24
25 липня 1929 р.
За постановою ВУЦВКу та Раднаркому УСРР з 1-го липня 1928 р. “Про реєстрацію в органах
НКТ УСРР підприємств та осіб, що провадять заготівлю с[ільсько]-г[осподарської] сировини та
деяких с[ільсько]-г[осподарських] продуктів” (Зб[ірник] Уз[аконень] УСРР 1928 р. № 3 арт. 30),
Інструкції НКТ УСРР з 7-го березня 1928 р. щодо пристосування цієї постанови, обіжника НКТ
УСРР з 7 грудня [19]28 р. № 368/14 “Про реєстрацію приватних пекарів, промисловокооперативних товариств та артілів по хлібопечінню” та Положення про хлібозаготівлі на
1929–1930 рік, – Херсонський Округовий Виконавчий Комітет 22 липня 1929 року протоколом
засідання Президії Окрвиконкому № 8 ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити всім державним установам та підприємствам, кооперативним та громадським
організаціям, їх представництвам, філіям та конторам, а також приватним організаціям та
особам, до реєстрації в Херсонському Окрторгвідділі провадити заготівлю (скупку)
зернопродуктів, масляничного насіння фуражу, борошна та висівок, з метою перепродажу, а
також для промислового хлібопечення. Увага 1. Реєстрації підлягають так ті заготувачі
(скупщики), що заготовляють зернопродукти, масляничні насіння, фураж, борошно та інше, з
метою дальшого перепродажу, як і ті, що заготовляють ці продукти для перероблення на
власних або чужих підприємствах, чи для промислового хлібопечіння. 2. Від реєстрації
звільняються лише основні заготувачі зернопродуктів, масляничного насіння, фуражу, борошна
та інш. (Союзхліб, ВУКС, С[ільський] Господар, системи споживчої та с[ільсько]г[осподарської] кооперації та Масложирсиндикат).
2. Зобов’язати всі перелічені в арт. 1 підприємства, що знов відкриватимуться для торгівлі
зернопродуктами, масляничним насінням, фуражем, борошном та інш., до початку заготовчої
роботи зареєструватися в Херсонському Окрторгвідділі (м. Херсон, вул. Жовтневої революції,
будинок № 17, кол[ишнього] Європейського готелю) та до одержання посвідчення про
реєстрацію, – заготівлю (скупку) зернопродуктів, масляничного насіння, фуражу, борошна
та інш. – заборонити. Увага: Зареєстровані заготовачі мають право заготовляти (скуповувати)
лише ті продукти, що вказані в посвідченні та виключно в тих районах чи базарах, що зазначені
в посвідченні.
3. З огляду на небезпеку масового зараження зерно-хліба, – що перевозиться залізницями та
водними шляхами, – зерношкідниками (довгоносиком та хрущем), – заборонити відвантаження
збіжжя по залізниці та водних шляхах каботажем так Держпароплавства, як і приватних осіб, без
відповідних сертифікатів Державної Хлібної Інспекції.
4. Заборонити всім особам, у тім числі і вантажникам, – примушувати селян-продавців
зносити збіжжя, що ними запродано, у склепи, млини, елеватори та інш., – через вантажників,
допускаючи це лише за доброхітною згодою з селянами-продавцями та за їхній рахунок.
5. Скарги на неправильне відмовлення в реєстрації за постановою Окрторгвідділу, – в
двохтижневий реченець з моменту одержання повідомлення про відмову в реєстрації, подають
до Наркомторгу УСРР – через Окрторгвідділ.
Постанова Наркомторгу УСРР остаточна і оскарженню не підлягає.
6. За порушення арт. арт. 1 та 2 цієї постанови приватні особи підлягають відповідальності за
арт. 135 Карного Кодексу УСРР, а за порушення арт. арт. та 4 цієї постанови підлягають штрафу
в адміністративному порядкові в розмірі 100 (ста) карбованців, чи примусовим роботам до
одного місяця, або арешту до двох тижнів, службові особи, що винні в порушенні цієї
постанови, відповідають як за урядові злочини.
7. Скарги на неправильне накладання адміністративних визисків в 3-х денний реченець
подаються: до Голови Окрвиконкому – на постанови Окрадмінвідділу, до голови райвиконкому
– на постанови заврайадмінвідділом, а на постанову начміськміліції – до завокрадмінвідділом.
8. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її на рік, поширити чинність її
на м. Херсон і його Округу.
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9. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на райвиконкоми, сільради,
органи міліції, Окрторгвідділ та Портовий і Судовий догляд.
Заст. Голови Окрвиконкому
Грушевенко
Секретар – член Президії Окрвиконкому
Даніліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 26 липня, № 170.
№ 328. ПРО ЛІКВІДАЦІЮ НЕПИСЬМЕННОСТІ
СЕРЕД ДОРОСЛОЇ ТРУДЯЩОЇ ЛЮДНОСТІ ОКРУГИ
№ 25
26 серпня 1929 р.
Щоб остаточно зліквідувати неписьменність серед дорослої трудящої людності Округи,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі Постанови ВУЦВКу та РНК від
3 липня ц. р., що розпубліковано в газеті “Вісті” від 13/VII–1929 року за № 159/2652
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зобов’язати всіх неписьменних, незалежно від статі, що на 1-ше січня 1930 року дістануть
віку від 14 до 35 років, зареєструватися у місці своєї домівки – в сільських, селищних або міських
Радах протягом до 1 вересня. Примітка. По Херсону порядок реєстрації встановлює міськрада.
2. Зобов’язати всіх зареєстрованих осіб зліквідувати свою неписьменність протягом такого
часу:
а) Робітники радянських установ і члени сільськогосподарчих колективів – протягом двох
років, індустріальні робітники – протягом року, а інші особи – протягом трьох років з дня їх
реєстрації.
б) Доросле трудяще населення віком 17, 18, 32, 34, 35 років – на протязі одного року.
Увага: Неписьменні, що дійшли на 1-ше січня 1929 року 18 або 19 років, а також неписьменні
допризовники й особи змінного складу територіальних частин Червоної Армії, відповідно до
постанови ВУЦВКу й РНК УСРР з 12 січня 1929 року повинні зліквідувати свою
неписьменність до 1-го жовтня 1929 року.
3. Сільські, селищні й міська Рада мають право встановлювати обов’язкову реєстрацію, а
також саме зобов’язувати ліквідувати свою неписьменність індустріальних і
сільськогосподарчих робітників віком понад 35 років.
4. Надалі всі неписьменні, що їм на 31 грудня кожного року буде 17 років повинні протягом
липня місяця того самого року зареєструватися в сільських, селищних або міській Раді у місці
свого осідку й зліквідувати свою неписьменність не пізніше 1-го травня наступного року.
5. Зобов’язати неписьменних осіб, які будуть залічені на курси або до шкіл чи на поодинокогурткове навчання, відвідувати зазначене навчання.
6. Міськраді, селищним Радам і Сільрадам надається право накладати трати на ліквідацію
неписьменності окремих заможних груп людності на неписьменних, що належать до тих груп,
виходити з такого розрахунку: з осіб, залічених на 6-ти місячні курси або школи поодинокогурткового навчання – 8 карб за весь курс навчання. З осіб, злічених на річні курси – 21 карб. за
весь курс навчання.
7. Неписьменні або малописьменні наймити, с[ільсько]г[осподарські] робітники й робітниці, а
також хатні робітниці, що відвідують Лікпункти, повинні звільнятись від роботи у вечірні часи
навчання.
8. З метою притягти письменних до справи ліквідації неписьменності, зобов’язати
зареєструватися в міській, селищних, сільських Радах всіх осіб віком 16-50 років, що мають
виборчі права до Рад і мають знання в обсягу не менш курсу 7-ми річки, коли вони живуть у
містах і селищах міського типу й в розміру курсу 4-х річки, коли вони живуть в інших
місцевостях; до цих осіб прирівнюються також особи, які мають знання в межах відповідних
дореволюційних шкіл.
Примітка: По м. Херсону порядок реєстрації встановлює міськрада.
9. Зобов’язати зареєструватись усіх письменних осіб віком 18-50 років, позбавлених виборчих
прав, які до безпосередньої трудової участі в ліквідації неписьменності не притягаються.
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Цю участь зазначеним особам замінюється соцобов’язками, грошовими внесками на справу
ліквідації неписьменності.
Примітка: Розмір і порядок сплати зазначених внесків визначається особою інструкцією.
10. За ухилення від обов’язкової реєстрації письменних і не письменних осіб, зазначених в п.
п. 1, 3, 4, 8, а також осіб, обов’язково повинних одвідувати курси або школи, в які їх буде
залічено, що їх зазначено в п. 5 застосувати заходи адміністративного впливу за арт. 47
Адм[іністративного] Кодексу УССР, а саме: штраф до 100 крб. чи арешту до 2-х тижнів.
Примітка: Скарги на неправильне накладання адміністративних стягнень подаються до Голови
Окружвиконкому на Постанову Окрадмінвідділу та до Голови Райвиконкому на постанови
начрайадмінміліції по належності.
Скарга, подана в 3-х денний термін з часу одержання постанови про адмінкару, припиняє
виконання кари до розв’язання скарги, та заяви про перегляд подаються в той же термін до
Окрадмінвідділу або до Райадмінвідділку за належністю.
11. Суми штрафу, що їх буде стягнено за порушення цієї постанови, повертаються на
ліквдацію неписьменності вищезазначених (п.п. 1 і 2) груп людності.
Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на органи наросвіти,
сільради, селищні ради, райвики та міліцію.
Голова Окружвиконкому
Закондирін
Секретар – член Президії ОВКу
Даниліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-902, оп. 1, спр. 76, арк. 36. Копія, машинопис.
№ 329. ПРО ДВОХТИЖНЕВИК ЧИСТОТИ
№ 28
27 вересня 1929 р.
У зв’язку з епідемічними захворюваннями та щоб припинити можливість їх поширення,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмінкодексу
ПОСТАНОВИВ:
З часу оголошення цього провести “двохтижневик чистоти” по м. Херсону та Херсонській
Окрузі, для чого, в додаток до виконання відповідних обов’язкових постанов Міської Ради та
районних Виконавчих Комітетів:
1. Всім установам, у віданні яких знаходяться базари та майдани, вичистити їх за вказівками
сандогляду від бруду, гною, покидів.
2. Домоволодінням очистити половину вулиці, що прилягає до їх домоволодінь, від бруду,
гною, покидів.
3. Довести дворові вчастки до повного санітарного ладу, для чого вичистити двори,
помийниці, сорні ями, убиральні, продизенфекціювати їх розчином хлорної вапни (1 фунт з ¼ на
відро води), негашеною вапною (6 ф. на відро води) чи карболкою.
4. Довести до ладу колодязі громадського користування, обладнати їх відром, що не
знімається, по всіх колодязях поправити зруби, утрамбувати місця навколо них так, щоб сток
води був від колодязя.
5. Почистити та обладнати відкриті водойми.
6. Для напування худоби й коней та для купання їх відвести окремі місця.
7. Професійним водовозам зареєструватись в органах сандогляду та доставити для огляду
водовозні бочки.
8. Особам, що мають асенізаційні бочки, зареєструватись в органах сандогляду та доставити
бочки для догляду.
9. Заборонити продаж піджареного насіння, води й молока з відер; цукерок, вареної та печеної
їжі (борщ, холодець, вареники, бліни, пиріжки, бублики, булочки та інш.) в рознос.
10. Заборонити продаж овочів, городини, молока та інш. харчових продуктів безпосередньо з
землі.
11. У квартирах, де були захворування на шкарлятину, черевний тиф, обклад (дифтерит), крім
дезінфекції органами сандогляду перевести побілку вапною.
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12. Установам та підприємствам провести очистку своїх приміщень.
13. Готелям (гостинницям), постоялим дворам, умебльованим кімнатам та лазням
упорядкувати помешкання за встановленими санітарними правилами.
14. Міліції, БУПру, закритим дитячим будинкам, робітникам та службовцям, що
виготовляють, переховують та видають харчові продукти й напої, а також крамарям харчовими
продуктами та напоями, робітникам асенізаційних та водопостачальних підприємств,
робітникам та службовцям транспорту, що мають безпосередні стосунки і причетність до
масового переїзду людності, зробити щеплення на черевний тиф.
15. Всім підприємствам, що виробляють продукти харчування, а також їдальням
довпорядкувати свої помешкання за санітарними правилами, знищити мух та інш. комах, а
також гризунів (мишей, пацюків).
16. Вимоги артикулів 7, 8, 9, 10 перевести в життя протягом 2 день з часу оголошення
обов’язкової постанови, арт. арт. 1, 2, 3, 6, 13, 15 протягом 3 день, арт. арт. 4, 5, 11, 12 та 14
протягом 2 тижнів.
17. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його Округу.
18. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міську раду, райвики, сільради,
міліцію та органи сандогляду.
19. Винуватих в порушенні обов’язкової постанови притягти до відповідальності: приватних
осіб в адміністративному порядкові штрафу до 100 крб. чи до примуспраці до 1 місяця, або до
арешту до 2-х тижнів, а урядових осіб за частиною другою арт. 100 Кримінального Кодексу.
Примітка: Оскаржити постанову про адмінкару можливо до голови ОВКу на постанову
начокрадмінвідділу та до голови райвику на постанову начрайміліції.
Скарги, подані в 3-х денний строк з часу одержання постанови про кару припиняють
стягнення до вирішення скарги.
В той же строк можливо просити відповідні особи про перегляд постанови про кару.
Заст. Голови Окрвиконкому
Макаров
Секретар – член Президії Окрвиконкому
Даніліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 28 вересня, № 225.
№ 330. ПРО ТЯГЛОВУ ПОВИННІСТЬ ДЛЯ ПІДВОЗУ ЗЕРНА 1
№ 29
17 вересня 1929 р.
Щоб задати хлібозаготовчим організаціям можливість під час хлібозаготовчої кампанії
своєчасно та планово направити хлібні вантажі за призначенням, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет, на підставі постанови Президії ВУЦВКу з 10 липня ц[ього] р[оку] […]*
ПОСТАНОВИВ:
1. Оголосити на час з 15 вересня до 1-го грудня 1929 року тяглову повинність в межах
м. Херсону та його округи для підвозу зерна до залізничних станцій та приплавів на віддаленість
до 30 верстов. Час, кола населення, кількість підвод та місце транспортування визначати
Херсонській Міській Раді та Районовим Виконавчим Комітетом за належністю, на подання
відповідних хлібозаготовчих операцій, з тим, щоб робота кожної підводи не перевищувала
тижня.
2. Ціну за перевіз установити за 16,58 кілограмів – 1,07 кілометрів (пудо-верству) – ¼ копійки
з навантаженням. Розвантаження провадиться найомними вантажниками відповідних
хлібозаготовчих організацій. Примітка: Хліб, що привозять селяни для продажу –
відвантажується самими селянами.
3. Осіб, звинувачених в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності:
приватних осіб – до штрафу до 100 карб. чи до примуспраці до місяця або арешту до 2-х тижнів,
але на випадок злісного ухилу – за арт. 35 Кримінального Кодексу: урядових осіб – в
дисциплінарному порядкові за ч. 2 арт. 100 Крим[інального] Кодексу.
*

Пропуск тексту у документі
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Примітка: Постанову про адмінвизиск можна оскаржити до Голови Окрвиконкому на
постанову Окрадмінвідділу та до голови Райвику на постанову нач. райміліції.
Скарги, подані протягом 3-х день із часу одержання постанов про адмінвизиск, припиняють
стягнення до часу вирішення скарги. В той же строк можливо прохати осіб, що наклали кару про
перегляд справи.
4. Обов’язковій постанові надається чинність із часу оголошення її.
5. Догляд за виконанням покласти на міліцію, Райвиконкоми та Сільради.
За Голову Окружвиконкому
Макаров
Секретар – член президії Окружвиконкому
Даниліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-301, оп. 1, спр. 37, арк. 305. Оригінал, типограф. друк.
№ 331. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КОЛИШНІХ ДІДИЧІВ
№ 32
03 жовтня 1929 р.
Колишні дідичі, яких виселено поза межі Округ, де були їх маєтки, оселились на нових
місцях, не реєструються в органах міліції, а тому й неможливо перевірити, як виконано
положення про заборону мешкати їм у прикордонній смузі та про 50 верстову віддаленість від
колишньої їхньої домівки – завдяки чому деякі мешкають там, де не дозволено, а деякі навіть
повертались у свої округи.
Щоб уникнути цього, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет, на підставі літ. “а” арт. 31
Адмнікодексу та постанови ВУЦВКу й РНК “Про виселення колишніх дідичів” (З[бірник]
У[законень] [19]25 р. № 57 арт. 337) ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити мешкати в прикордонних частинах Херсонської округи, а саме в м. Херсоні, в
районах: Херсонському, Скадівському, Чаплинському та Голопристанському тим особам, що їх
було виселено з інших округ за постановою ВУЦВКу й РНК “Про виселення дідичів”.
2. Тим з цих осіб, що вже оселились у місцевостях, зазначених в § 1, залишити їх
протягом місяця.
3. Зобов’язати осіб, що їх було виселено за декретом “Про виселення дідичів” з інших округ
та, що зараз мешкають в межах м. Херсону та його округи, зареєструватись протягом 3 день з
часу оголошення обов’язкової постанови в м. Херсоні в окрадмінвідділі, в районних центрах – в
райадмінвідділах, а по інших селах – в селищних чи сільських радах.
4. Зобов’язати осіб, що їх виселено за декретом “Про виселення дідичів” та які прибувають
на Херсонщину або змінюють місцеперебування на старому місці, зніматись з обліку, а в
новому реєструватись протягом 3 день з часу прибуття на нову домівку в органах,
зазначених у § 3.
Примітка: Під час реєстрації треба подавати такі відомості: прізвище, ім’я та по-батькові,
коли й звідкіль висланий, звідки, коли й з ким прибув, а для зняття з обліку – коли, куди і з ким
вибув.
5. Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови, притягати в адміністративному
порядку до арешту до 2 тижнів чи до примусової праці до 1 місяця, а осіб, що оселились в
забороненій зоні після того, виселити звідти.
Примітка: Постанову про адмінкару можна оскаржити до голови ОВКу –на постанову
Окрадмінвідділу та до голови райвиконкому – на постанову заврайадмінвідділку.
Скарга, подана в 3-х денний строк з часу одержання постанови про кару, припиняє виконання.
Про перегляд постанови можна прохати відповідних осіб у той же строк.
6. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її аж до зміни та поширити її на
м. Херсон та його Округу.
7. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, райвики, сільради.
Заст. Голови Окрвиконкому
Макарів
Секретар член президії Окрвиконкому
Даниліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 15 жовтня, № 239.
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№ 332. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТАРИ 1
№ 35
22 жовтня 1929 р.
Посилений темп хлібозаготівель, а також потреба своєчасно концентрувати та зберігати хліб
на пристанських та залізничних пунктах вимагають забезпечення потрібною кількістю тари
(лантухів, брезентів), а тому, на підставі телеграми РНК УСРР, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати усі державні, громадські, кооперативні й приватні торгівельно-промислові
підприємства й організації в 3-х денний термін зі дня оголошення цієї постанови удати
Окрторгвідділу на облік всю тару, що у них є (лантухи, брезенти), для чого в той же термін
повідомити листовно в м. Херсоні, Окрторгвідділу – будинок Окрвиконкому, а в окрузі –
Райвиконкомам та сільрадам – про кількість тари (лантухів, брезентів), що в них є.
2. Зобов’язати підприємства й організації, що вказані в § 1, із числа тари, яка здана на облік,
передавати Союзхлібу, за розпорядженням округової трійки, вказану нею кількість тари та в
зазначений нею строк. Примітка. Вилучену тару, за розпорядженням округової трійки,
Союзхліб сплачує володільцям за цінами, встановленими НКТоргом СРСР.
3. Заборонити підприємствам та організаціям, що вказані в § 1, без відому Округової Трійки,
продаж або передачу тари, за винятком передачі останньої Союзхлібу.
4. Осіб, що винні в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності: і
урядових осіб – у дисциплінарному порядкові за 11 ч. 100 арт. К[римінального] К[одексу] УСРР,
а приватних – в адміністративному порядкові – штрафу: в місті до 100 карбованців, а в окрузі до
10 карбованців, або арешту до двох тижнів. Примітка. Скарги на неправильне накладання
адміністративних визисків подаються: до голови Окрвиконкому по постанову Округового
Адмін[істративного] відділу та до голови Райвику – на постанови нач. Райадмінвідділку за
належністю.
Скарга, подана в трьохденний строк з часу одержання постанови про адмін. кару, припиняє
виконання кари до розв’язання скарги, а заяви про перегляд подаються в той же термін до
Окрадмінвідділу або до Райземвідділу по належності.
5. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його округу.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, Райвиконкоми та
Сільради.
Т.в.об. голови Окрвиконкому
Макарів
Секретар – член президії Окрвиконкому
Даніліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, арк. 230. Оригінал, типограф. друк.
№ 333. ПРО ЗМІНУ КАРНОЇ ЧАСТИНИ ТА РЕЧЕНЦЯ ЧИННИХ
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ
№ 37
08 листопада 1929 р.
За постановою ВУЦВКу та РНК з 30 серпня [19]29 року “Про зміну та доповнення
адмінкодексу”, змінено кари за порушення обов’язкових постанов та реченця чинності їх. Отже
для погодження чинних обов’язкових постанов ОВКу з цим декретом, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Встановити строк чинності обов’язкових постанов Херсонського Окружвику:
1928 р. № 41 “Про порядок реєстрації чужоземців”, що оголошено було в № 235
“Наддніпрянської правди” за 9 грудня 1928 року та обов’язкових постанов 1929 року:
№ 1 “Про торг макулатурним папером” – “Н[аддніпрянська] правда” № 30 за 6 лютого,
№ 2 “Про порядок як набувати множильні апарати та про облік роботи на них” –
“Н[аддніпрянська] правда” № 29 за 5 лютого,
№ 7 “Про порядок відкриття приватних промислових підприємств” – “Н[аддніпрянська] правда”
№ 85 за 13 квітня;
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№ 10 “Про боротьбу з браконьєрством” – “Н[аддніпрянська] правда” № 94 за 24 квітня;
№ 12 “Про захист тварин” – “Н[аддніпрянська] правда” № 122 за 31 травня,
№ 14 “Про облік авто-мото-велотранспорту, порядок та регулювання руху, обслуговування та
крайні норми навантаження авто-мото-веломашин” – “Н[аддніпрянська] правда” № 121, 122 за
19/20 травня,
№ 19 “Про заохочування до поштового голубництва та собаководства для потреб охорони
країни” – “Н[аддніпрянська] правда” № 175 за 1 серпня;
№ 25 “Про ліквідацію пеписьменності серед дорослої людності округи” – “Н[аддніпрянська]
правда” № 186 за 14 серпня,
№ 26 “Про місця продажу риби” – “Н[аддніпрянська] правда” № 209 за 10 вересня,
№ 32 “Про реєстрацію колишніх дідичів” – “Н[аддніпрянська] правда” № 239 за 15 жовтня – не
на один рік, як в них зазначено, а на строк, аж до зміни чинності їх.
2. По всіх обов’язкових постановах, що зазначені в § 1, розмір грошової кари за порушення їх
встановити: за порушення обов’язкової постанови у місті – штраф до 100 крб. а за порушення
обов’язкової постанови на селі – 10 крб.
3. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її.
Голова Окрвиконкому
Сіняков
Секретар – член Президії Окрвиконкому
Даніліч
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1930. – 03 січня, № 2.
№ 334. ПРО ЗДІЙМАННЯ СВИНЯЧИХ ШКУР
№ 39
06 грудня 1929 р.
Підсилення ринку другорозрядної сировини за постановами НКТоргу СРСР з 1/VIII–[19]29 р.
та колегії Наркомторгу УСРР з 3 та 25/V–[19]29 р. проведено здіймання свинячих шкір та
купівля їх шкірсиндикатом. Для здійснення цього Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
на підставі зазначених постанов та § 14 арт. 31 Адмін[істративного] Кодексу ПОСТАНОВИВ:
1. По всіх бойнях та боєнських майданчиках (забійні пункти) м. Херсону та його округи
встановити обов’язково для всіх користувачів здіймання шкір зі заколених там свиней, при чому
шкури мусять бути не ошпареними та не опаленими.
2. Зобов’язати осіб та підприємства, що колять свиней хоч не на забійних пунктах, але для
продажу або вживання на підприємствах (ковбасні, коптильні, засольні) подавати ці туші на
забійні пункти в не ошпареному та неопаленому вигляді для зняття шкір.
3. Зобов’язати державні та кооперативні організації здавати зняті шкури шкірсиндикатові, а
приватних осіб або здавати їх шкірсиндикатові або на контрольні просолочні пункти за
обов’язковою постановою Херсонського Окрвиконкому ч. 38 1929 року.
4. Зобов’язати шкірсиндикат закупати зняті шкури так зазначені в § 1 та 2, як і довезені
селянами за цінами, зазначеними НКТоргівлі. Примітка. Шкірсиндикатові дозволити
преміювати селян, що здають шкури в не ошпареному та неопаленому виді парою підметок за
кожну таку шкіру.
5. Зобов’язати ветсандогляд під час огляду туш свиней, заколених не на бійнях, вимагати
раніш клеймування їх, пред’являти квитки шкірсиндиката про здачу шкіри. Примітка. На
такому квитку ветсандогляд під час огляду туш ставе свій штамп для ознаку, що квитка вже
використано.
6. Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови притягати до відповідальності:
урядових осіб за частиною 2 арт. 100 Код[екса], а приватних осіб в адміністративному порядку
до штрафу до 100 карб. за зламання вчинені в місті та до 10 карб. в сільських місцевостях або до
примуспраці чи до арешту до 2-х тижнів. Примітка. Постанову про адмінкару можна оскаржити
до Голови Окрвику на постанову Завокрадмінвідділу, до Голови Міськради на постанову
Завідувателя Міського Адмінвідділка та до Голови Райвику на постанову Заврайадмінвідділком,
при чому скарги, подавані протягом 3-х день з часу об’яви постанови про скаргу, припиняє
виконання її до розгляду скарги.
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В той же строк можливо просити осіб, що поклали кару про перегляд постанови.
7. Обов’язкова постанова поширюється на м. Херсон та його округу й надати їй чинності з
часу оголошення.
8. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію та ветсандогляд.
9. Обов’язкової постанови не поширювати на беконних та експортних свиней.
Оригінал підписали:
Голова Окрвиконкому
(Сіняков)
Член президії
(Даніліч)
Держархів Херсонської області, ф. Р-304, оп. 1, спр. 79, арк. 7. Копія, машинопис.
№ 335. ПРО ЗАБОРОНУ ЗАБОЮ МОЛОДНЯКА, ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ,
ПОРОСЯТ ТА СВИНЕЙ І ОВЕЦЬ МАТОЧНОГО СКЛАДУ 1
№ 40
09 грудня 1929 р.
За останній час на скотозаготовчому ринку спостерігаються масові факти убою молодняка,
молочної та племінної худоби, що веде до зриву розвитку сільського господарства в галузі
скотарства. Щоб забезпечити розвиток скотарства, а також м’ясопостачання через відгодівлю та
контрактацію худоби, Херсонський Виконавчий Комітет за декретами МКТоргу з 02 грудня та
УСН з 02 жовтня 1929 року ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі організації, що на терені Херсонщини заготовляють худобу та приватних
власників, що ріжуть худобу для продажу до забою або вивозу її за межі Херсонщини,
пред’являти її на огляд окремої комісії в районі при РайОВ та Окрземвідділу в Херсоні. Худобу,
що її комісія визнає за необхідне зберегти для розплоду, передається за цінами НКТоргу до
радгоспів, колгоспів чи кооперативних ферм. Примітка: Худоба, непередана комісією в
організації, що їх передбачається § 1 постанови протягом 5 день, – залишається в розпорядженні
власника.
2. Заборонити забій так на різницях, як і поза різницями, а також для власного споживання
тварин таких видів та різних категорій:
а) молодняк великої рогатої худоби: телиць до 1 ½ рок[ів], нетелів до вагітні, бичків – віком до
1 ½ рок[ів] та бичків червоно-німецької раси всіх зростів; б) вагітних же корів та корів червононімецької раси; в) поросят віком до шести місяців та вагітних маток свиней; г) маточного складу
овець, незалежно від зросту. Увага 1. Вагітність маточного складу всіх видів скоту визначає
ветперсонал. Увага 2. Належність великої рогатої худоби до червоно-німецької раси – зоо-агроветперсонал.
3. Осіб, що винні в порушенні Обов’язкової постанови, притягати до відповідальності:
урядових осіб – у дисциплінарному порядкові за частиною 2 арт. 100 КК УСРР, а приватних – у
адміністративному порядкові – штрафу за порушення (заподіяні в місті до 100 карб., а на селі –
до 10 карб або арешту до двох тижнів чи до примусової праці до 1 місяця). Увага: Скарги на не
правильне накладання адміністративних визнаків подаються: до Голови Окривику – на
Постанову Окрадмінвідділу та до Голови Райвику – на постанови Райадмінвідділку за
належністю.
Скарга, подана в трьохденний строк з часу одержання постанови про адмінкару припиняє
виконання кари до розв’язання скарги. Заяви про перегляд подаються в той же термін до
Окрадмінвідділу або до Райадмінвідділку по належності.
4. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його Округу.
5. Догляд за виконанням Обов’язкової постанови накласти на Міліцію, Райвиконкоми та
сільради.
Обов’язкову постанову затвердила Президія Окрвиконкому 9-го грудня 1929 року.
Голова Окрвиконкому
Сіняков
Секретар – Член Президії Окрвиконкому
Даніліч
Держархів Херсонської області, ф. Р-902, оп. 1, спр. 82, арк. 63. Копія, машинопис.
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№ 336. ПРО ОБМЕЖЕНІ НОРМИ ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ
№ 41
26 грудня 1929 р.
З метою забезпечення мінімальних потреб сільського населення в сонячній олії та уникнення
спекуляції при переробці куркульськими господарствами соняшника, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет, на підставі обіжника НКТоргу УСРР з 17 грудня 1929 р. за № 0454/7 та
§ 18 арт. 31 Адмінкодексу ПОСТАНОВИВ:
§ 1. Норми переробки соняшнику на олійницях встановити один пуд на їдця до
1 липня 1930 р.
§ 2. Зобов’язати всі олійниці округи м. Херсону, що їм надано право роботи, приймати до
переробки соняшник лише від селян та в кількості не вище норм, зазначених у § 1, за довідками
сільрад про кількість їдців даного господарства.
§ 3. Осіб, що винні в порушенні цієї обов’язкової постанови, притягти до відповідальності –
урядових осіб в дисциплінарному порядкові за 2 ч. 100 арт. Карного Кодексу, а приватних – в
адміністративному порядкові – штрафу на порушення заподіяні в місті до 100 карб., а на селі –
до 10 карб. або арешту до 2-х тижнів чи до примусової праці до одного місяця.
Увага: Скарги на неправильне накладання адміністративних визисків подаються: до Голови
Окрвику – на постанову Окрадмінвідділу та до голови Райвику – на постанови
зав. райадмінвідділів за належністю.
Скарга, подана в 3-х денний строк з часу одержання постанови про адмінкару, припиняє
виконання кари до розв’язання скарги.
Заяви про перегляд подаються в той же термін до Окрадмінвідділу або до райадмінвіділу за
належністю.
§ 4. Обовязковій постанові надати чинність з часу оголошення її.
§ 5. Догляд за виконанням обовязкової постанови покласти на міліцію, райвиконкоми та
сільради.
Голова Окрвиконкому
Сіняков
Секретар – член Президії Окрвику
Поліщук
Наддніпрянська правда (Херсон). – 1929. – 30 грудня, № 302.
№ 337. ПРО ОБЛІК БУДІВНИЦТВА
14 січня 1930 р.
№ 01
За постановою Ради Праці та Оборони з 22-го червня 1929 року “Про облік будівництв та
вироб будівельних матеріалів” та інструкції Комісії будівництва при РПО від 22 липня
1929 року, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі державні установи й підприємства, кооперативні і громадські організації та
мішані акційні товариства, що провадять будівельну роботу (нову будову, побудову, прибудову,
перебудову та капітальний ремонт) по м. Херсону і в його окрузі і приватних осіб, що провадять
таке будівництво в м. Херсоні, Бериславі, Скадівську, Кахівці, Цюрупинську, Голій Пристані та
Хорлах подавати такі відомості:
1) Дані за статистичною карткою “Облік дозволів на будівництво” по одержанню від
Округового Інженера або Райвиконкомів по належності дозволів на право провадити роботи.
2) Повідомлення про початок будування найпізніше за 3 дні після початку робіт за формою № 2.
За початок робіт вважається початок риття котлованів під фундамент або влаштування підвалів
будівлі. 3) Повідомлення про закінчення будівництва найпізніш за 7 день по закінченню
будування за формою № 3. 4) Статистичну картку на закінчену будівельну роботу найпізніш за
20 днів по закінченню будівництва за формою № 4. Примітка: До Окрінжа подаються відомості
на будівництво понад 5000 крб., де б воно не проводилось, та на суму до 5000 крб. на
будівництво у м. Херсоні. Відомості про інше будівництво подаються до РВК.
2. Зобов’язати установи й організації й осіб, зазначений у арт. 1 незалежно від відомостей, які
вказані в цьому артикулі, подавати не пізніш 15-го січня кожного року такі повідомлення:
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а) про стан незакінчених на 1-е січня будівельних робіт за формою № 5; б) про таке
будівництво, яке ще не почалось будовою, але одержано належного в свій час дозволу на нього.
Примітка: Відомості, зазначені в § § 2-4 арт. 1 та літ. “в” арт. 2 обов’язкової постанови треба
подавати незалежно від того чи вибрали дозвіл на будівництво чи його проводилось без дозволу.
3. З метою обліку всього будівництва за 1929 р. всі установи, організації й особи, зазначені в
арт. 1 повинні подати до 28 січня 1930 року Управі Округового Інженера або за належністю
райвиконкомам відомості за встановленими формами № № 4а та 5а.
4. Відомості про будівництво подаються на спеціальних бланках, що їх видає Управа
Округового Інженера або відповідні райвики за встановлену плату.
5. Осіб, що порушують обов’язкову постанову притягти до відповідальності: урядових осіб – у
дисциплінарному порядкові за ч. 2 арт. 100 КК УСРР, з приватних – в адміністративному
порядкові – штрафу за порушення, заподіяні в місті до 100 крб., а на селі до 10 крб, або арешту
до двох тижнів, чи до примусової праці до 1 місяця.
Увага: Скарги на неправильне накладання адміністративних визисків подаються: до Голови
Окрвику – на постанови Окрадмінвідділку, та до голови райвику – на постанови зав.
Райадмінвідділку за належністю. Скарга, подана в трьохденний строк з часу одержання
постанови, припиняє виконання кари до розв’язання скарги. Заяви, прохання про перегляд
постанови про кару подаються до особи, що наклала кару.
6. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його округу.
7. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, Управу Округового
Інженера та сільради.
Голова Окружвиконкому
[підпис]
(Сіняков)
[підпис]
(Поліщук)
Секретар – член президії Окружвику
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 3-3зв. Копія, машинопис, рукопис.
№ 338. ПРО ЗАБОРОНУ ПЕРЕМОЛУ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ
№ 04
21 січня 1930 р.
Відмічаючи підсилений підвіз ярої пшениці для перемолу та вчитуючи потрібність
збереження внутрі-селянських ресурсів ярої пшениці для засіву, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет на підставі телеграми НКТоргу УСРР з 19-го січня 1930 року за № 18203/7
та § 18 арт. 31 Адмінкодексу, ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити перемол ярої пшениці на всіх млинах, в тому числі на вітряках.
2. Зобов’язати заготовчі пункти, млини та елеватори Союзхліба, а також сільськогосподарчу
кооперацію до закінчення засіву ярини, приймати для обміну яру пшеницю на озиму (коли в них
така є) на умовах, установлених НКТоргом.
3. За порушення обов’язкової постанови притягти винних до відповідальності: урядових осіб –
за част. 2 арт. 100 К[арного] К[одексу], а приватних осіб – в адміністративному порядкові за
порушення, заподіяні в місті – штрафу до ста карбованців, а на селі – до десяти карбованців або
арешту до 2-х тижнів чи примуспраці до одного місяця.
Примітка: Скарги на неправильне накладання адмінвзисків подаються до Окружвику на
постанову Окрадмінвідділу та до Голови Райвику – на постанову заврайадмінвідділку. Скарга,
подана в 3-х денний термін з часу одержання постанови про адмінкару, припиняє виконання до
розв’язання скарги. Прохання про перегляд постанови про відміну кари подається у той же
термін до особи, що її наклала.
4. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на РВК, міліцію, с/р.
5. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його округу.
Заст. Голови ОВКу
Макаров
Секретар
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-227, оп. 1, спр. 4, арк. 26. Копія, машинопис.
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№ 339. ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ОПЛАТИ НА 1929–1930 БЮДЖЕТНИЙ РІК 1
№ 05
13 березня 1930 р.
На підставі постанови ЦВК СРСР з 25/ІV–[19]26 р., “Уставу про місцеві фінанси” постанови
ВУЦВКу з 23/ХІ–[19]26 р. “Уставу про місцеві фінанси УСРР” та наступних змін додатків до
цих законодавчих актів, Херсонський Окрвиконком ухвалює: ввести 1929–[19]30 рік на
території м. Херсону і Херсонської округи стягання нижчезазначених місцевих податків та оплат
і надвишок до державних податків і зборів.
І. НАДВИШКИ ДО ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ І МІСЦЕВІ ПОДАТКИ
ТА ОПЛАТИ, СТЯГАННЯ ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВСЮ ОКРУГУ
Арт. 1. Надвишка до державного прибуткового податку встановлюється в розмірах:
а) що його нараховується на приватних осіб, яких оподатковується за розписами 1-1 а – 25 %
окладів прибуткового податку; 6) що його нараховується на приватних осіб, яких
оподатковується за розписами  2, та 3  50 % окладів прибуткового податку.
Арт. 2. Надвишка до державного мисливського збору встановлюється в розмірі 50% окладів
цього збору. Надвишку справляють Окр. і Райвідділки Всеукраїнської Спілки Мисливців і
Рибалок нероздільно з основними окладами, видаючи мисливські посвідчення, і здають до
касових установ НКФ найпізніш наступного дня після скупчування 100 крб. для Окрвідділу і
25 руб. для Райвідділків, а в усякому разі не менш, як двічі на тиждень.
Арт. 3. Надвишки до судової оплати встановлюються в розмірі 100 % цієї оплати. Надвишки
стягують суди і установи, що виконують судові функції, нероздільно з судовою оплатою. При
чому суми до 500 крб. оплачуються марками, а вище  готівкою до каси НКФ та РВК
Арт. 4. Надвишка до плати, що її беруть нотаріальні органи за затвердженою таксою
встановлюється в розмірах:
а) за засвідчення актів про перевласнення будівель або право на збудування  200% цієї
оплати; б) за всі інші чинності, що їхню оплату передбачено таксою, 100 % цієї оплати.
Надвишку справляють нотаріальні контори і установи, що виконують нотаріальні функції,
одночасно з державною нотаріальною оплатою, здаючи їх до каси НКФ, або до відповідних кас
РВК за належністю двічі на місяць кожного 1-го та 15 числа.
Арт. 5. Податок з будівель береться в розмірі 1/2 % на рік з матеріальної вартості будівель, що
їх встановлюється за Правилами НКФ СРСР з 8/VІІ–[19]27 р.
п. 1. До податку з будівель належать:
а) в міських селищах (Херсоні, Кахівці, Бериславі та Скадівському)  житлові будинки,
фабрики, заводи, склепи та торговельні помешкання, будівлі, що їх призначено для виконання
релігійних обрядів, лазні й всякого роду інші будинки з нежитловими будівлями, що їх
обслуговують, коли ці будівлі й спорудження є в користуванні або володінні так приватних осіб,
товариств і підприємств, як і державних, громадських та кооперативних установ, організацій і
підприємств; б) в сільських місцевостях  будівлі або частини їх, що призначені до фабричнозаводської, торговельної або промислової діяльності, з усіма обслуговуючими їх будівлями,
житловими будинками для робітників та службовців, будівлі, що їх призначено для виконання
релігійних обрядів, будівлі, що їх використовується виключно як дачні приміщення, а також
житлові будівлі, що здаються в оренду. Примітка. Під здачею в оренду слід розуміти здачу
окремих будівель, або обокремлених кватир.
п. 2. Від податку з будівель звільняються:
а) будівлі, що їх закріплено у встановленому порядку за Народнім Комісаріатом Військових і
Морських справ, у тих частинах їх, що зайняті безпосередньо військовими загонами; б) будівлі,
що їх закріплено певним порядком за установами, які є на державному й місцевому бюджеті, у
тих частинах їх, що зайняті безпосередньо під службові приміщення цих установ; в) належні
органам Народнього Комісаріяту Шляхів будівлі, що їх використовується безпосередньо
зазначеними органами для експлуатаційних потреб транспорту, або під житла робітників і
службовців транспорту, за умови розташування цих будівель на землях, наданих залізничному й
водному транспортові; г) будівлі або частини будівель, зайняті під службові приміщення
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безпосередньо професійними союзами і їх органами, палацами праці та культурно-освітніми
установами робітничих організацій, що їх закріплено за ними встановленим порядком, а також
будівлі, чи частини будівель, зайняті наведеними установами, що не приносять прибутку хоч-би
їх і не закріплено за ними встановленим порядком; ґ) будівлі, зайняті санаторіями, будинками
відпочинку та інвалідними установами, що є у віданні Центрального Управління Соціяльного
Страхування і його місцевих органів, яких використовується безпосередньо для мети цих
установ без здачі в оренду чи іншого роду комерційної експлуатації; д) будівлі, що належать
особам, які на службі в робітниче-селянській Червоній армії чи фльоті, або їх родинам, на ввесь
час служби, а також будівлі, що належать демобілізованим і звільненим у безстрокову відпустку
з Червоної армії або фльоти, чи члени їх родин, що на їх утриманні,  протягом одного року з
дня демобілізації чи звільнення у безстрокову відпустку, якщо ці будівлі зайняті безпосередньо
наведеними вище особами та їх родинами, а не експлуатуються ними шляхом здавання у найми
окремих квартир або будівель. е) будівлі, зайняті підприємствами державної промисловості, що
їх переведено встановленим порядком на консервацію; ж) будівлі, зайняті підприємствами
Головного Управління військової промисловості вищої Ради Народнього Господарства і
підприємствами державного тресту авіаційної промисловості, що вироблюють виключно
продукцію військового характеру для потреб Народнього Комісаріяту по Військових і Морських
справах; коли ж наведені підприємства вироблюють продукцію частково військового, частково
цивільного характеру, вони звільняються лише в тій частині будівель, де розташовані цехи, що
вироблюють продукцію військового характеру, при чому звільнення змішаних підприємств
переводиться пропорційно військовій і цивільній продукції цих підприємств; з) будівлі й
споруди, що належать радам фізичної культури за умови безпосередньої, без здавання їх в
оренду, експлуатації наведеними радами або спілками; і) знову збудовані житлові будівлі
звільняються від податку повністю протягом трьох років зі дня збудування з тим, що на протязі
всього залишившогося строку чинності договору про право забудування, або на протязі
наступних 30 років, якщо будівлю возведено на ділянках, що надано у безстрокове
користування, або на закріплених землях, податок стягається в половинному розмірі. Пільгу, що
її встановлено п. “і” цього артикулу, надається під умовою, якщо житлова площа поставлених
будівель становить не менш як 75 % цілої площі цих будинків при чому, в житлову площу
входять  кухні, присінки, коридори, ванни, вбиральні й такі інші помешкання загального
користування. Та-же пільга поширюється й на випадки відновлення чи добудування житлових
будівель за умовами забудування, якщо вартість відновлення чи добудування тих будівель
становить не менш, як 30 % вартості цілої побудови; к) житлові будівлі в сільських місцевостях
зі збудуваннями, що їх обслуговують, яких не здають в оренду, крім будівель, що їх
використовується виключно, як дачне приміщення; л) будівлі, що входять у склад господарств,
що підлягають оподаткуванню єдиним сільськогосподарським податком; м) будівлі, що їх
використовують для себе й свого промислу, без здачі в оренду сільські ремісники й кустарі, а
також сільські ремісні й кустарні підприємства, що мають не більш 3-х найомних робітників.
п. 3. Податок з будівель сплачує власник будівлі, а коли будівлі перебувають у фактичному
користуванні (оренда) іншої особи (фізичної або юридичної)  то фактичний користувач.
п. 4. Терміни виплати податку з будівель:
а) По м. Херсону – оклади податку за 1928–[19]29 рік, за винятком внесених авансів,
сплачується найпізніш 20/ІІІ–[19]30 р., за першу половину окладу за 1929/30 рік  найпізніш
15/V–[19]30 р. і за другу половину окладу за 1929–[19]30 р.  найпізніш І/VІІ–[19]30 р., б) По
інших місцевостях терміни виплати податку встановлюють відповідні Райвиконкоми за
місцевими умовинами.
п. 5. Вирахування окладів податку з будівель й вручення повідомлень платникам так у
м. Херсоні, як і в районах покладається на податкову інспекцію.
Арт. 6. Податок з транспортових засобів зо всіх нижченаведених об’єктів оподаткування, що
належать так приватнім особам, товариствам і підприємствам, як і урядовим особам, державним
і кооперативним установам і підприємствам, коли вони служать для цілей транспорту,
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використовуючись безпосередньо або здаванням у найми, справляється, за винятками,
зазначеними в п. 2 цього артикулу, в таких розмірах на рік:
в сільськ[ій]
в міськ[их]
селищах
місцев[ості]
п.1.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
і)

з виїздних коней
з робочих коней
з кожного коня або іншої тварини, що працює у фурмані
з кожної сили саморушних екіпажів для їзди або для
перевозіння людей, або моторного судна, що його
призначено для перевозу пасажирів
з кожної сили ваговоза, мотоциклу або циклонети
з кожного велосипеду
з човнів або яликів, що служать для постійного перевозу за
плату людей або тих, що їх віддають за плату в найми, за
сезон з кожного
з вантажових човнів для постійного перевозного промислу
за сезон з кожного
з кожного парому або судна під вітрилами, за сезон

60 крб.
15
30

50 крб.
8
10

8 крб.
2
–50 коп.

8 крб.
2
–50 коп.

10 крб.

5 крб.

15
25

5
10

Примітка 1. Легкових та тяглових коней держустанов, які на державному або місцевому
бюджеті, оподатковується в половинному розмірі ставки, що її встановлено для інших
платників. Примітка 2. Об’єкти оподаткування, що належать міським жителям, які роблять у
сільському господарстві, ураховані під час оподаткування єдиним сільськогосподарським
податком, отже підлягають оподаткуванню місцевим податком, як транспортні засоби тільки в
тому разі, якщо їх використовується як транспортові засоби не в сільському господарстві.
п. 2. Від податку з транспортових засобів звільняються:
а) коні, що належать родинам осіб, які в Червоній Армії та фльоті на весь час служби, а також
коні демобілізованих і звільнених у безстрокову відпустку з Червоної Армії або фльоти, а також
коні їх родин, що є на їх утриманні  протягом одного року з дня демобілізації чи звільнення у
безстрокову відпуску  в кількості одного коня на родину якщо коні ці не належать до числа
виїзних та використовуються виключно для обслуговування господарств наведених вище осіб чи
їх родин; б) транспортові засоби державних станцій для перевозки пошти; в) транспортові засоби,
що обслуговують виключно пожежні команди; г) транспортові засоби, приналежні санітарнолікарським закладам Народнього Комісаріяту Охорони Здоров’я, якщо використовуються
виключно для обслуговування потреб зазначених закладів безкоштовно; г) транспортові засоби,
що належать курортам загальнодержавного або місцевого значіння, обслуговуючи установи та
підприємства курортів або що правять для перевозу хворих; д) транспортові засоби, що належать
санаторіям, будинкам відпочинку та інвалідним установам, які у віддані Головного Управління
Соціяльного Страхування та його місцевих органів соціяльного забезпечення, а також
професійних організацій за умови, якщо використування цих транспортових засобів провадиться
виключно для потреб зазначених установ безкоштовно; є) расові коні, що в безпосередньому
віданні органів Народнього Комісаріату Земельних Справ; є) велосипеди, приналежні
червоноармійцям і командному складу Червоної Армії; ж) яхти й моторові човни товариства
порятунку на воді, коли обслуговують виключно спеціяльні цілі товариства; з) транспортові
засоби, що належать виробничим підприємствам поправно-трудових установ, коли обслуговують
виключно ці виробничі підприємства; і) коні, молодші 3-х років на 1 жовтня 1929 року, коли їх
фактично не використовується для роз’їздів або іншої постійної праці; і) використувані виключно
для спорту саморушні екіпажі, моторні судна, мотоцикли, човни й ялики; к) саморушні екіпажі,
мотоцикли та інше, що не здатні для використування, як транспортові засоби, себто для їзди,
перевозу пасажирів або вантажів, коли вони перебувають в цьому стані на протязі окладного
періоду; л) усі автомашини і коні, що належать безпосередньо добровільним пожежним
організаціям; м) автомобілі, що належать чужоземним громадянам  членам чужоземних
автомобільних товариств, які приїжджають в УСРР, додержуючи правил, встановлених
міжнародньою конвенцією дотично руху автомобілів, протягом часу перебування їх у межах
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УСРР, проте, на реченець не більший за 12 місяців. Встановлену в цьому артикулі пільгу
надається громадянам тільки тих держав, де відповідну пільгу надано громадянам Союзу РСР.
п. 3. Нарахування податку з транспортових засобів і надсилка повідомлень платникам так у
м. Херсоні, які в районах покладається на податкову інспекцію.
п. 4. Терміни сплати податку встановлюються: за перше півріччя найпізніше 1/ІV–[19]30 р., а
за друге півріччя  найпізніше 1/V[19]30 р.
п. 5. Одночасно з виплатою податку за 1-й термін, власники транспортових засобів легкових
та вантажних автомашин, мотоциклів та велосипедів, візники, а також особи, що взагалі роблять
фурманкою мають придбати в Держбанку або в Райвиках відповідні нумери. Нумерні знаки, що
їх видано раніш, вважати за недійсні. Примітка 1. Особи, яким належать звільнені від податку
транспортові особи, обов’язані, вибираючи нумерні знаки, приставити довідки податкової
інспекції про звільнення. Примітка 2. Особи та установи, що придбають протягом окладного
року, підлягаючи оподаткуванню місцевим податком на підставі цього артикулу об’єкти, не
оплачені до моменту покупки, обов’язані в місячний термін з моменту їх придбання вибрати
нумерні знаки та сплатити податок в розмірі річної ставки, якщо їх придбано до 1-го квітня
1930 року, або в розмірі піврічного окладу,  якщо їх придбано після 1-го квітня 1930 року.
п. 6. На органи міліції покладається догляд за тим, щоб транспортові засоби, яких перелічено в
п. 5 цього артикулу, мали встановлені нумерні знаки.
Арт. 7. Податок із ресторанів, їдалень, пивних крамниць тощо встановлюється в таких
розмірах:
п. 1. З підприємств, що продають спиртові напої (горілку, вино, пиво) або страви, крім
пивниць, що торгують пізніше 23 годин  60 % окладів державного промислового податку.
З подібних підприємств, оподаткованих промисловим податком централізованим порядком,
також в розмірі 60 % окладів державно-промислового податку.
п. 2. З підприємств, що продають спиртові напої (горілку, вино, пиво) або страви, крім
пивниць, що торгують пізніше 23 годин  в розмірі 30 % окладів держпромподатку. З подібних
підприємств оподаткованих продподатком централізованим порядком  30 % окладів
держпромподатку.
п. 3. З пивниць, що оподатковуються і централізованим і загальним порядком – 15 % окладів
державно-промислового податку. Примітка 1. До зазначених у п. 3 з цього артикула пивних
крамниць відносяться підприємства, що відпускають для споживання на місці пива, портер, ель і
мед, коли при цьому не подається будь-яких страв, окрім холодних закусок. Примітка 2.
Передбачений цим артикулом податок встановлюється в процентному відношенні до
вирахованих авансів промислового податку й сплачується рівними частинами у такі ж строки,
що і державний промисловий податок.
Арт. 8. Збір з вантажів, що їх привозять та вивозять залізничними та водними шляхами
сполучення справляється на стан[ціях] Херсон, Херсонпорт і Херсонмісто Катерининської
залізниці, на пристанях: Херсон, Цюрупинське, Г[ола] Пристань, Кахівка, Берислав та Британи і
в портах: Херсоні, Скадівському та Хорлах.
п. 1. Розмір збору з вантажів, що їх привозять та вивозять залізниці, встановлюються:
а) для вантажу, що його перевозиться за схемами спеціяльних тарифів – п’ятикратний; б) для
багажукраму, вантажу пасажирської швидкости, пасажирського багажу і вантажів перших 9-ти
класів нормального тарифу  50-ти кратний; в) для іншого вантажу 15-ти кратний потонної,
поштучної або повагонної, початкової, за один кілометр пробігу даного вантажу, ставки тарифу,
що пристосовується для даного перевозу, а в тих випадках, коли тариф визначений як платня за
весь путь перевозу  по початковій ставці відповідного загального тарифу. Примітка 1. Ставки
збору з вантажу, що йде не більш 50 кілометрів, встановлюються у 15 % із вантажу, що йде на
протязі 51 кілометра до 100-30 %, а з вантажу, що йде на протязі від 101 до 200 кілометрів 
50 % ставки, що встановлено для вантажу, що йде на протязі більш за 200 кілометрів.
Примітка 2. Якщо сума збору, що належить з вантажу, не досягає 20 коп., податок треба стягати
розміром  20 коп. Примітка 3. Для основних будівельних матеріялів, що їх перевозиться за
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а) Багаж
б) Мануфактурний крам, крім віднесеного до арт. 4; галантерейний
крам; резина та резинові вироби, предмети одягу та взуття, крім
войлошного; кожані вироби; алкогольні напої, крім виноградних вин
та пива; чай, кава, какао, кондитерські вироби; аптекарські та
косметичні предмети; табачні вироби; предмети електротехніка та
точної механіки; вироби з кольорових матеріалів; канцелярські
приладдя, а також всі вантажі, крім окремо названих в цьому розписі,
що віднесені номенклатурою відповідного пароплавства до
1 (найвищ[ого]) класу вантажного тарифу даного пароплавства
в) Вина виноградні; ріжна пряжа; фарби та лаки; консерви в герметичній
упаковці
г) Тютюн (крім махорки) в листах; ткані льняні, пенькові та джутові в
різн[ій] упаковці, крім твердої
ґ) Рибні вантажі; цукор та цукровий пісок; дерев’яні вироби (крім меблі)
д) Залізо та сталь, що знаходяться не в ділі; нафтові вироби в тарі,
городина свіжа всяка, що перевозиться в тарі
е) Хлібні вантажі; отруби, жмихи, сіно та солома, а також перевозима
наливом нафта та нафтові вироби
є) Будівельні матеріали мінерального виробу:
а) що перевозяться в тарі
б) що перевозяться в навалку
ж) Вугіль кам’яний та дерев’яний, кокс, руда, сіль поварена, сульфат,
чавун
з) Лісоматеріали та дрова при перевозці на судах
і) Лісоматеріали та дрова в плотах, що йдуть на буксирі, туки
землеудобрительні, в тому числі фосфорити та калійні солі
к) Дрова в сплавах, що йдуть під буксір
л) Всі інші вантажі:
а) що перевозяться в тарі
б) що перевозяться в навалку

Від 101
до
200 клм.
Від 201
та вище
клм.

Від 51 до
100 клм.

Найменування вантажів

Від 0 до
50 клм.

тарифами, передбаченими п. “а” цього артикулу  розмір податку встановлюється у 4-кратної, а
для основних будівельних матеріялів, що зазначено в п. “в”  10-ти кратної ставки тарифу.
п. 2. Розмір збору з вантажів, що перевозяться морським та водорічним шляхами сполучення
встановлюється: Ставка збору на одну тонну вантажу:
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Примітка 1. За приватні вантажі, що їх перевозиться на приватно-власних судах, наведені вище
у п. 2 цього артикулу ставки збору з вантажів беруться у подвійному розмірі. Примітка 2.
Поштучні предмети оподатковуються податком з розрахунку тарифної ставки відповідного
держпароплавства за перші 25 кілометрів. Примітка 3. У випадках перевозки предметів,
виготовлених з різних матеріялів (наприклад: залізні вироби з мідними частинами) збір
стягається за тою категорією, до якої ці предмети віднесено по тарифу. Примітка 4. Сплавний
такелаж (якорі, лоти, канати, ціпа і інш.) при перевозці без упаковки, обкладаються за ставками,
що передбачено літ. “л” п. “б” цього артикулу. Примітка 5. Якщо сума податку, яка належить з
вантажу не досягає 20 коп., податок стягається розміром 20 коп., за винятком вантажів, що їх
перевозиться Дніпром на судах Держпароплавства, для яких мінімальний розмір податку
встановлюється в 10 коп.
п. 3. Стягнення збору провадиться агентами залізниць, Радторгфльоту, Держпароплавства і
Портдогляду з вантажів, що їх привозиться при видачі вантажу з осіб, що такі одержують, а з
вантажу, що відправляється при прийому їх від відправителя без права переказу уплати податку
на станції або пристані призначення.
п. 4. Від збору з вантажів звільняється:
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а) вантажі, що йдуть через дану станцію транзитом; б) вантажі, що завозяться з додержуванням
відповідних правил на склепи та станції, які об’явлені в установленому порядкові завізними, за
винятком кількості відправлених на місцеві ринки; в) продукти сільського та лісового
господарства, а також сіль і цукровий пісок, що завозяться з додержуванням правил про завіз
вантажів для хоронення, прочистки, просушки, або перероблення на об’явлені в установленому
порядкові завізними: склепи, млини, круподерки та заводи, за винятком кількості відправленого на
місцеві ринки; г) нафтовантажі на пунктах перекинення з водного транспорту на залізничні або
навпаки, за винятком кількості відправленого на місцеві ринки. Примітка 1. Означені в
п. п. “б”, “в”, “г” вантажі звільняються від місцевого податку лише в пунктах завозу та перевалки,
як при прибуттю, так і при відправленні. Вантажі ж, які затримуються на завозних склепах,
млинах, круподерках та закладах по скінченню встановленого строку завозу, чи випускаються на
місцеві ринки, або хоч і відправляються по залізничним шляхам, але без пристосування до них
завізних тарифів, підлягають оподаткуванню місцевим збором на загальних підставах.
д) експортовані закордон зернові вантажі, зернофуражні й масляні продукти так в сирому, як і в
обробленому виглядові, а також лишки від їх перероблення (грист, макуха і т. інш.). Примітка 2. В
тих випадках, коли призначені для експорту вантажі, які перейменовані в п. “д”, повністю або
частково відпускаються на місцеві ринки, місцевий збір повинен бути стягнений в подвійному
розмірі, з зарахуванням сум, що надійшли рівними частинами в місц[еві] кошти тієї
адміністративно-територіальної одиниці, відкіля вантаж був відправлен[ий] (коли в пункті
відправлення встановлено стягання податку) і тієї, в якій був випущен[ий] на місцевий ринок.
є) Належні Наркомату по військовим та морським справам вантажі, що перевозяться по
встановленим військовим вимогам та призначені виключно для потреб РСЧА. ж) Вантажі,
належні військам об’єднаного Державного Політичного Управління, які перевозяться по
встановленим військовим вимогам і призначені виключно для потреб згаданих військ. з) Вантажі,
що належать залізничим шляхам, водному транспорту або органам шосейних і ґрунтових шляхів,
які призначені виключно для експлуатаційних потреб залізниць, водного транспорту або
шосейних і ґрунтових шляхів за винятком вантажів, які відправляються та отримуються
підрядниками. Примітка 3. Призначені виключно для експлуатаційних потреб залізничих шляхів
та водного транспорту, тверде і рідке мінеральне паливо, металеві вироби, лісові матеріяли і т. і.,
які відправляються на адресу залізничих шляхів та водного транспорту державними
підприємствами, що з’являються їх контрагентами, не підлягають обкладанню місцевим збором,
хоч-би і відправка зазначених вантажів провадилась від імені вказаних державних підприємств.
і) цінности, що перевозяться по залізничим та водним шляхам, які належать Наркомфіну.
к) вантажі поштові, а також вантажі Наркомпошт та телеграфів, що призначені виключно для
потреб зв’язку за винятком вантажів, які відправляються та одержуються підрядниками.
л) арештанські вантажі. м) дипломатична пошта Наркомату по закордонних справах, а також
акредитованих при уряді СРСР представників чужоземних держав. н) вантажі, що мають
призначення для допомоги населенню, яке потерпіло стихийне лихо. о) вантажі переселенців, що
переселяються в порядкові правил про землевпорядкування і переселення до нових місцевостей
(переселенська поклажа), а також вантажі безробітних, що перевозяться в порядкові масового
перекидання робочої сили органами Наркомпраці. п) вантажі з товарами друку, відправниками
яких з’являються державні і партійні видавництва, а також видавництва профспілок.
р) пасажирський багаж, який перевозиться при пасажирові даремно. с) хатні речі залізничних
агентів, які перевозяться по службовим нарядам, багаж, що перевозиться даремно по залізничним
білетам та провізіоним карткам. Примітка 1. В відношенні до пунктів початкового відправлення
до кінцевого призначення всі вантажі, в тому числі експортні та імпортні не лічаться транзитними.
Примітка 2. Якщо між пунктом початкового відправлення та пунктом кінцевого призначення
встановлений прямий залізний, водний або мішаний шлях, то доказом того, що вантаж з’являється
транзитним (п. “а” ст. 4) служить провізний документ (накладна, коносамент, а також
розпорядження НКШ про відправку вантажів круговим напрямком. Якщо між пунктом
початкового відправлення і пунктом кінцевого призначення не встановлено прямого шляху і
вантаж повинен бути перевідправлен[ий] в одному або кількох пунктах (станціях, пристанях)
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шляху зі складанням нових перевізних документів, то для пунктів перевідправки в тім числі і при
перевізці вантажу гужовим транспортом від станції або пристані навантаження, до ближчої станції
навантаження для дальшого слідування, підтвердження того, що вантаж з’являється транзитним,
служить зазначений в вантажному документі, остаточний пункт призначення вантажу. т) вантажі
Пайового Т[оварист]ва “Нархарч” при умові представлення встановлених посвідчень. у) вантажі
Держощадкас, при умові представлення встановлених посвідчень. ф) вантажі органів Соцстраху та
будинків відпочинку, санаторій, інвалідних установ по представленню встановлених посвідчень.
х) вантаж ТДО Авіяхему. ц) вантажі МОДР’у. ч) вантажі Т[оварист]ва допомоги жертвам
інтервенції. ш) вантажі америка[нських], європейських об’єднань, корпор[ацій] і Агроджойнт.
щ) вантажі ЕКО. з) установи Т[оварист]ва Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, що
здійснюють завдання, безпосередньо покладені на вказані т[оварист]ва, як-то аптеки, санаторії,
будинки відпочинку т. і. установи, як що прибутки від них йдуть повністю на здійснення завдань
покладеній на вказане т[оварист]во. ю) вантажі трудових колективів безробітних і правління
виробничих і торговельний підприємств, що утворюються при комітетах Біржі Праці на протязі
6 місяців зі дня їх утворення в тих випадках, коли відправниками і одержувачами одночасно
з’являються згадані підприємства і колективи безробітних, при умові представлення посвідчення,
виданого фінінспектором зі вказанням в ньому строку на протязі якого ця пільга повинна бути
надана. я) Лісові матеріали і дрова, що ідуть самосплавом.
п. 5. Усякі претензії, що виникають з встановлення податку з вантажів, належать до
компетенції й розв’язання Окрвиконкома по Округовому Фінвідділу.
Арт. 9  Оплата за вєтєрінарно-санітарний огляд худоби й сировинних тваринних продуктів,
що їх призначено для торговельно-промислової мети, встановлюється в таких ставках.
п. 1. З кожної голови великої худоби:
а) коня за штуку
б) верблюда
в) бугая-плідника
г) корови і вола
д) ослюка (мула)
е) бика до 3 років і осла
є) яловки
ж) бузівок
з) жеребя

для м. Херсону
20 коп.
36 „
30 „
25 „
20 „
16 „
19 „
10 „
08 „

для інш[их] місцевост[ей]
15 коп.
30 „
30 „
25 „
20 „
16 „
15 „
09 „
05 „

п. 2. З кожної голови дрібної худоби:
а) теляти за штуку
б) вівці та кози за штуку
в) свині (з 6 м[іся]ців) за штуку
г) свині (до 6 м[іся]ців) за штуку

06 „
05 „
25„
7,5 „

03 „
05 „
25 „
7,5 „

п. 3. З сирих тваринних продуктів:
а) яловичина за 10 клгр.
б) баранина
в) свинина
г) солонина
д) телятина
е) відходи: трибуха, ноги і голови за 10 кг
є) сало свине солоне
ж) ковбасні вироби
з) різана птиця
і) щотина
ї) кінволосся
к) коров’як
л) вовна овеча
м) вовна козяча

1,5 „
2„
2,25 ,,
2 ,,
1,25 ,,
0,8 ,,
4,5 ,,
5,5 ,,
3 ,,
7,5 ,,
4,5 ,,
1,5 ,,
2 ,,
1,5 ,,

1,3 „
1,8 „
2 ,,
2 ,,
1,,
0,75 ,,
4,5 ,,
5 ,,
2 ,,
7,5 ,,
4,5 ,,
1,5 ,,
2,5 ,,
1,5 ,,
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н) пір’я
о) пух
п) кістки
р) копита
с) роги за пару
т) шкіри великої худоби за штуку
у) шкіри дрібної худоби за штуку
ф) шкіри кінські за штуку

4 ,,
10 ,,
0,1 ,,
0,25 ,,
0,1 ,,
2,5 ,,
1 ,,
1 ,,

4 ,,
10 ,,
0,1 ,,
0,25 ,,
0,1 ,,
2,5 ,,
1 ,,
1 ,,

п. 4. Збір за ветеринарно-санітарний огляд худоби справляється на зарізних пунктах,
оглядових площадках, худобо-прогонних пунктах тощо їхніми конторами, а де таких немає –
спеціяльними збірниками, або порядком, що його встановлюють відповідні Райвиконкоми, а в
містах – Міські ради з тим, що до стягнення цього збору ветеринарно-лікувальний персонал не
притягається.
На залізницях, де немає міської або селищної ради, районового виконавчого комітету, або
сільської ради, – зазначений збір стягають залізничні агенти.
а) При перегонах і перевозках худоби або сировинних тваринних продуктів оплата
справляється тільки один раз: в місті відрядження; якщо в останнім ветсаногляд не було
переведено й збір не одержано, то огляд і справляння оплати переводиться або на шляху
пересування, або в кінцевих пунктах призначення; при дальних перегонах або перевозках
худоби з місцевостей або до місцевостей, що визнані за небезпечні щодо епізоотії допускається
повторне справляння оплати в разі фактичного переведення повторного огляду; б) оплату за
огляд м’ясних сирових туш і їх частин справляється без залежності від попередньої оплати цим
збором переведення огляду худоби, з якої їх одержано, в місці відрядження або покупки;
виняток становлять лише випадки, коли худобу, що з неї одержано сировинні продукти,
оплачено за огляд безпосередньо перед її зарізом, або після зарізу в різницях; в) призначену для
расової, дослідчої та наукової мети, а також продуктивну і робочу сільськогосподарську худобу,
за посвідками земельних органів, райвиконкомів і сільських рад, від оплати за ветеринарносанітарний огляд звільняється; г) худобу, що виявлена під час огляду, як заражену пошестями,
або сировинні тваринні продукти, одержані від таких хворих тварин, чи продукти, що почали
гнити чи взагалі не добротності затримуються й оплаті за ветсаногляд вони не підлягають;
п. 5. За роботу щодо стягнення збору за ветеринарно-санітарний огляд худоби встановлюється
винагорода в розмірі 5 % надходжень цього збору.
п. 6. Стягнені суми збору за ветеринарно-санітарний огляд худоби здається до належних кас
НКФ або районових Виконавчих Комітетів двічі на місяць – 1-го та 16-го числа кожного місяця.
Арт. 10. Разову оплату з осіб, що провадять без реєстраційного посвідчення розвізну або
розносну торгівлю на базарах, майданах та інших місцях, що призначені для торгівлі,
встановлюється в таких розмірах:
м. Херсон Кахівка, Берислав і Скадівськ
а) з розносної торгівлі (з ручних лотків і
кошиків, з посуди, з рук, або з землі) на день:
б) з розвізної торгівлі та продажу худоби, що
приганяється на ринок (на день)

У сіль[ській]
місцев[вості]

18 коп.

10 коп.

8 коп.

42 коп.

15 коп.

12 коп.

Примітка 1. Оподаткуванню на підставі п. “б” цього артикулу підлягає така худоба:
велика рогата (бугаї, воли, корови), тяглова худоба (коні, осли, ослюки, лошаки, верблюди),
дрібна худоба (вівці, кози, свині, теляти). Примітка 2. Від сплати разового збору звільняється:
а) селян, що продають належну їм худобу або харчові продукти власного господарства; б) осіб,
що продають в рознос ношені речі свого хатнього вжитку; в) сільських кустарів та ремісників за
продаж речей власного виробництва, що працюють одні за допомогою членів своєї родини,
одного найманого робітника або двох учнів-підлітків, якщо умовами праці участь таких є
потрібна. Примітка 3. Разовий збір, стягнений з осіб, що повинні вибрати реєстраційні посвідки
на право торгівлі, але не вибрали їх – не вертається, при чому оплата разового збору не звільняє
від вибрання реєстраційної посвідки й від уплати штрафу за невибирання її, на підставі Уставу
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про державний промисловий податок. Примітка 4. З осіб, що внесли збір, плату за користування
на базарному майдані місцем для торгівлі не стягається, якщо зайняте під торгівлю місце не
відведено їм у виключне користування. Примітка 5. Справляння разового збору можуть
провадити призначені для цього збирачі, які обов’язані здавати зібрані суми не пізніш
наступного після їх одержання дня у відповідну касу НКФ або РВКу.
Арт. 11. Оплату за видачу виписів із реєстраційних книг і всіляких свідоцтв, посвідок і довідок
про зареєстровані акти громадянського стану так і з колишніх метричних книг, як із
реєстраційних, що видають органи запису громадянського стану, справляють ЗАГСи в розмірі
2-х крб. з кожного документа під час видачі таких та здають суми оплати до Скарбчастини, або
каси Райвиків не рідше, як двічі на місяць. Примітка: Від справляння зазначеної оплати
увільняється видача таких документів: а) первісні виписи і довідки про народження, смерть і
одруження; б) зазначки про одруження, що роблять органи запису актів громадянського стану на
особових посвідченнях з метою попередження подвійного одруження; в) всі виписи й довідки,
що видаються органами ЗАГСу для подання в справах трудової, військової повинності,
соціального забезпечення, соціального страхування й охорони праці; г) виписи і довідки, що
видають органи ЗАГСу в справах народньої освіти таким особам: червоноармійцям, робітникам
та службовцям, безробітнім, що зареєстровані на Біржі Праці, учням вищих шкіл, що є на
безплатному навчанні, трудовому селянству, що має виборчі права до рад, особам, що є на
соціяльному забезпеченні органів НаркКомСоцЗабезпечення та Наркомпраці й членам родин
вищезазначених осіб, що є на утриманні останніх; д) крім цього, від справляння оплати
звільняється: незаможних осіб, які подали відповідні документи, що видають органи соціяльного
забезпечення, сільські ради та районові виконавчі комітети, а також, що видають комітети
незаможних селян і професійні спілки своїм членам.
Арт. 12. Оплата з заяв про зміну прізвищ та імен встановлюється в розмірі 10 крб. з кожної та
справляється органами ЗАГСу під час прийому заяв, при чому справлені суми оплати здаються
до Скарбчастини або каси РВКу не рідше, як двічі на місяць. Примітка 1. Від зазначеної оплати
звільняються заяви про зміну прізвищ під час реєстрації шлюбу або розлучення, а також заяви
батьків чи опікунів про зміну імен дітей під час переведення октябрин. Примітка 2. Виплата
передбаченої цим артикулом оплати не звільняє у належних випадках від гербової оплати та від
виплати суми для покриття видатків за публікацію й заготовчу вартість посвідчень.
Арт. 13. Збір з відвідувачів ресторанів, кафе, паштетних, їдалень, пивних і інших підприємств
для споживання на місці страв та напоїв, а також із осіб, що мешкають у готелях, умебльованих
кімнатах і т. інш. справляється володільцями або відповідальними розпорядчиками вище
наведених підприємств через начислення надвишок до суми рахунків, що видаються ними в
обов’язковому порядку, незалежно від суми рахунку, із корінцевих книг, зареєстрованих в
Окрфінвідділі та встановлюється в розмірі 20 % з суми рахунку. Примітка 1. До підприємств, в
яких належить справляти передбачену цим артикулом оплату відносяться: а) заклади для
споживання на місці страв і напоїв, крім вина, горілки та горілчаних виробів, що обслуговуються
більш як трьома особами; б) заклади, в яких провадиться відпуск для споживання на місці вина,
горілки та горілчаних виробів, незалежно від кількості осіб, що обслуговують ці заклади; в) всі
готелі й мебльовані кімнати. Примітка 2. Особи, що платять по рахунку менш як 5 крб., від
збору звільняються. Примітка 3. Встановлений цим артикулом збір справляється під час видачі
рахунків (у яких зазначається окремо суму одержаного збору) та здається володільцями або
відповідальними розпорядчиками не рідше одного разу на тиждень до відповідної каси НКФ.
Примітка 4. Володільці або відповідальні розпорядчики, що допустили випадки не справляння
або недобору збору підлягають за постановою Окрфінвідділу, грошовому штрафу, не вищому
від 30-ти разового розміру несплаченої або недоплаченої суми збору.
Арт. 14. Збір з деревини стягається з усіх осіб, установ, підприємств в організацій, які
заготовляють в лісових дачах деревину, шляхом нарахування надбавки на дійсну продажну
вартість деревини (поденна плата).
Розмір збору з деревини встановлюється: а) 2 % з дійсної продажної вартості деревини з
державних та кооперативних установ, підприємств та організацій; б) 5 % з дійсної продажної
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вартості деревини з усіх інших споживачів. Особи, установи і організації, що заготовляють
деревину, виплачують вказаний збір місцевим органам Наркомзему одночасно зі внесенням
плати за деревину, що належить з них. Стягнені суми здаються до каси Держбанку або Райвику
два рази на місяць – кожного 10 та 25 числа для зарахування на місцеві кошти.
Арт. 15. Плата за користування мостами поза межами міської смуги встановлюється по двох
наплавних мостах – в с. Дар’ївці та Отбідо-Василівці в таких розмірах:
а) за переїзд пароконної підводи навантаженої – 12 коп.; б) за переїзд пароконної підводи без
вантажу – 10 коп.; в) за переїзд одноконної підводи навантаженої – 7 коп.; г) за переїзд
одноконної підводи без вантажу – 5 коп.; д) за переїзд ресорного екіпажу – 20 коп.; е) за переїзд
легкового автомобіля – 50 коп.; ж) за переїзд вантажного автомобіля навантаженого – 1 крб.;
з) за переїзд вантажного автомобіля без вантажу – 60 коп.; і) за перегін худоби: з голови великої
худоби – 2 коп., з голови дрібної худоби – 1 коп. Примітка 1. За навантажену підводу або
автомобіль вважається підвода з вантажем не менше 160 кг і автомобіль з вантажем не менш
½ тони. Примітка 2. До дрібної худоби належать: свині, а також телята до 2-х років і лошата до
3-х років та інш.
п. 1. Плата за користування мостами не стягається:
а) за перегін худоби на випас, б) зі всіх піших, в) з військових перевозок, г) мотоциклістів та
велосипедистів, д) за службові переїзди осіб, що є на державній службі, є) з партій арештованих
та осіб, що відбувають примусову роботу, ж) за переїзди на польові роботи, з) з пожежних
команд та пожежних возів.
п. 2. Збір плати здійснюють спеціяльні сторожі-зборщики, що одержують постійну платню з
сум надходжень збору. Кількість її на мостах встановлюють відповідні виконкоми або сільради,
на території яких містяться мости.
п. 3. При в’їзді і виїзді на мосту треба поставити на видному місці таблиці, на яких
зазначається встановлену таксу і правила стягнення плати та контролю.
п. 4. За користування мостами сторожі-зборщики видають громадянам квитки, згідно
встановленої в цьому артикулі такси.
п. 5. Одержані за користування мостами квитки, громадяни для можливості контролювання
повинні зберегти після переїзду через міст до певних встановлених і зазначених стовбцями
контрольних пунктів, про що зазначається на таблицях (п. 3).
п. 6. Контрольні пункти встановлюють на шляхах, що йдуть від мосту в обидві сторони від
нього, але ж не ближче 100 метрів від моста. На протязі від моста до контрольних пунктів
квитки може бути перевірено контролем.
п. 7. Зборщики на мостах щодень заносять в спеціяльну книжку всі суми, що надходять зі
збору. Стягнені гроші передаються до кас Райвиконкомів двічі на тиждень.
Арт. 16. Збір за чинності управлінь округових інженерів і осіб, що провадять технічноадміністративний догляд над цивільним будівництвом.
1. Обкладенню збором за чинності Округових Інженерів підлягають чинності, що провадять
управління округових інженерів і особи, що мають технічно-адміністративний догляд над
цивільним будівництвом.
2. Одиницею, що підлягає обкладенню при стяганні збору за чинності округових інженерів є
кожна чинність, що провадять управління округових інженерів і особи, що мають технічноадміністративний догляд над цивільним будівництвом, а саме: розгляд проектів, рисунків,
перевірка кошторисів, реєстрація будівельних організацій, перевірка розрахунків місцини та
стійкості будівель та кожна інша чинність, зазначена в ст. 3 цього параграфу.
3. Ставки збору за чинності округового інженеру встановлюються слідуючі:
А. За чинності, проваджувані в будівництві й ремонті житлових будівель для державних
установ, що є на державному або місцевому бюджеті;
1. За розгляд проектів, рисунків і перевірку кошторисів незалежно від того, чи буде видано
дозвола на провадження роботи, чи ні, – оплату, залежно від кошторисної вартості роботи
розміром, вирахуваним згідно зі слідуючою таблицею:
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Вартість проектів За розгляд проектів За розгляд кошторисів
і кошторисів
збирається
збирається
крб.
крб. коп.
крб. коп.
За проекти й кошториси на суму найбільш
100
–.36
–.13
// //
500
1.80
–.63
// //
750
2.70
–.94
// //
1000
3.60
1.24
// //
1250
4.30
1.54
// //
1500
5.05
1.80
// //
1750
5.76
2.07
// //
2000
6.50
2.35
// //
2600
7.80
2.95
// //
3200
9.05
3.55
// //
3800
10.35
4.10
// //
4400
11.65
4.70
// //
5000
12.95
5.30
// //
6000
14.75
6.20
// //
7000
16.55
7.10
// //
8000
18.35
8.10
// //
9000
20.15
8.90
// //
10000
21.95
9.80
// //
13000
26.30
11.95
// //
16000
30.60
14.10
// //
19000
34.90
16.30
// //
22000
39.25
18.45
// //
25000
43.55
20.60
// //
30000
48.95
23.75
// //
35000
54.35
26.90
// //
40000
59.75
30.05
// //
45000
65.15
33.20
// //
50000
70.55
36.35
// //
60000
77.75
41.75
// //
70000
84.95
47.15
// //
80000
92.15
52.55
// //
90000
99.35
57.95
// //
100000
106.55
63.35
// //
140000
120.95
81.35
// //
180000
135.35
99.35
// //
220000
149.75
117.35
// //
260000
164.15
135.35
// //
310000
178.55
153.35
// //
350000
192.05
171.35
// //
400000
205.55
189.35
// //
450000
219.05
207.35
// //
500000
232.55
225.35

За проекти і кошториси на суму понад 500000 крб. збирається: За проекти – 232 крб. 55 коп. і
0,027 % з суми понад 500000 крб. За кошториси – 225 крб. 35 коп. і 0,036 % з суми понад
500000 крб. Примітка 1. Розмір збору за розгляд проектів, що до цих кошторисів не подано,
визначається попередньо за кубатурою будівлі, лічучи пересічно від 15 до 20 крб. за 1 куб[ічний]
метр, залежно від місцевих умов; остаточний розмір оплати встановлюється після подання
кошторисів.
2. За засвідчення копій проектів з висновком – 80 коп.
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3. За перевірку розрахунків міцності і стійкості: а) За аналітичних розрахунків зі сторінки,
розміром один піваркуш – 2 крб. 40 коп. б) За графічних підрахунків з форматки, розміром
20 на 33 сантиметри – 2 крб. 40 коп.
4. За видання довідок про ціни на матеріали й робочу силу – за кожну сторінку піваркуша,
написану рукою або на машинці – 40 коп.
5. За огляд будинку на виклик й видання акту з висновком:
а) Коли оглядає поодинокий фахівець – 8 крб. б) Коли оглядає комісія в складі 3-х осіб –
20 крб. Примітка 2. В разі потреби виїзду в район, зацікавлена установа або особа оплачує
понад зазначену суму (8 крб. або 20 крб.) добові, комірне і вартість переїзду на підставі чинних
положень про відрядження.
6. За експертизу в технічних питаннях за одну годину 2 крб. 40 коп.
7. За видання всіляких копій і довідок лічучи з кожної сторінки піваркуша або одній
форматки, розміром 20 на 30 центиметри –.80 коп.
Б. За чинності, проваджувані стосовно інших будівель державних установ, що є на
державному й місцевому бюджеті, а так само за чинності, проваджувані стосовно будівель
інших установ та осіб, – оплату, вилічувану за ставками, зазначеними в поділі “А”, вживаючи
нижченаведені знижки і надвишки:
1. Стосовно будівельних робітників, службовців і селян під час індивідуального будування –
75 % знижки. 2. Стосовно будівель кустарів під час індивідуального будування – 50 % знижки.
3. Стосовно нежитлових будівель державних установ, що є на державному і місцевому бюджеті
– 30 % надвишки. 4. Стосовно житлових будівель і кооперації – 25 % знижки. 5. Стосовно
житлових будівель державних підприємств, що є на господарському розрахунку – 60 %
надвишки. 6. Стосовно нежитлових будівель державних підприємств, що є на господарському
розрахункові, кооперативних та інших громадських організацій – 10 % надвишки. 7. Стосовно
житлових будівельних торговельних приміщень і майстерень та інших будівель осіб, що
належать до нетрудового елементу – 20 % надвишки.
В. За провадження реєстрації:
1. За реєстрацію державних і кооперативних будівельних організацій – 4 крб. 2. За реєстрацію
підрядників – 8 крб. 3. За реєстрацію осіб, що мають право провадити будівельні роботи –
40 коп.
2. Ставки оплати з проектів, що надходять на висновок управлінь округових інженерів для
дання на них висновків, вилічується з нижче наведених знижками зі ставок, вказаних в п. “а”
арт. 3 цього параграфу:
1. З проектів, що їх належить подати до Вищого Технічно-Будівельного Комітету, розміром
75 %. 2. З проектів, що їх має затвердити Вища Рада Народного Господарства – розміром 90 %.
3. Зібрані, згідно з цією об’явою, оплати надходять до місцевих коштів відповідних
виконавчих комітетів.
4. Всі чинності округових інженерів, що перелічені в п. 3 цього параграфу, повинні бути оплачені
збором до переведення чинності через внесення відповідних сум до касової установи НКФ.
5. Квитанцію про виплату збору платник прикладає до заяви, що він подає про переведення
чинності. В цій заяві, крім найменування установи, організації або особи, що подає заяву,
повинні бути повно зазначені всі дані, які свідчать про характер чинності й розмір обкладання її
місцевим збором.
6. В тому разі, коли сума збору не може бути точно визначена, платники вносять до касових
установ НКФ аванси цього збору в розмірі, що його визначають за приблизним розрахунком
управління округових інженерів і особи, що мають технічно-адміністративний догляд над
цивільним будівництвом.
7. Коли виплачена сума збору не досягає суми, належної задану чинність, останню не
провадиться.
8. Платники, які не виплатили повністю суму збору за дану чинність (примітка 1 до § 1 А та
п. 6 В), повинні подати до Окрфінвідділу квитанцію про виплату недоплаченої суми за цю
чинність не пізніше, як через 3 дні після остаточного вирахування належної суми збору.
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9. Суми збору, не виплачені в 3-х денний реченець після остаточного вирахування належної
суми збору (п. 8 цього параграфу), стягається примусовим порядком, згідно з положенням про
стягнення податків з 2/Х–1925 року (Збір[ник] Зак[онів] СРСР 1925 року ч. 70 арт. 518) з
нарахуванням пені від дня скінчення згаданого реченця.
10. Від виплати місцевого збору за чинності округових інженерів звільняються установи,
організації, підприємства та особи, що звільнені від місцевого обкладання на підставі арт. 28 цієї
постанови.
РОЗД. ІІ. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ОПЛАТИ, ЩО СТЯГАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО У МІСЬКИХ
ПОСЕЛЕННЯХ
Арт. 17. Рента стягається: в містах Херсоні, Кахівці, Бериславі та Скадівському з земель, що
знаходяться в смузі міських поселень, забудованих та незабудованих, в користуванні установ,
підприємств, організацій та приватних осіб, коли за користування цими землями не стягається
орендна плата на користь органів комунального господарства.
п. 1. Для стягання ренти площа м. Херсону розподіляється на такі три пояса:
1 пояс – від Грецької вул., ріг Больничного провулку, по Больничному провулку,
вул. Паризької Комуни (був[ший] Католицький пров.), вул. Шолом Алейхема (б[увшому]
Єврейському пров.), вул. Декабристів (б[увша] Преображенська), Частному провул., Бєлінській,
Шолом Алейхема, Підпільній вул. (бувш[ій] Кузнечній), Кустарній (б[увшій] Міщанській),
вул. ім. Ворошилова (б[увшій] Бериславській), Червоноармійській, Лютеранській, Дніпровській,
Червоностудентській (б[увшій] Гімназичній), вул. Леніна (б[увшій] Соборній), Грецькій до рогу
Больничного провулку.
2 пояс – від рогу Насипної по Бальці до вул. Андре Марті (б[увшій] Рекрутській), по ній, по
Нижній, Вишневій, Червоноармійській, вул. ім. Ворошилова (вздовж Канатної площі),
Кустарній, Підпільній, Шолом-Алейхома, Білінській, Частному проул., вул. Декабристів,
Шолом-Алейхома, вул. Паризької Комуни, Больничному проул., Грецькій, вул. Леніна,
Червоностудентській, Дніпровській, Одеській площі, Червоноармійській, уздовж смуги
вивласнення портової території, Олешківській, вул. Комунарів, Воронцовській, Насипній до
Балки.
3 пояс – остання частина міста, що не ввійшла в попередні пояси, і цілком усі краї міста:
Забалка, Сухарне, Карантинний острів, Військовий Форштадт, Млини.
Міста Кахівка і Берислав поділяються кожне на 2 пояси, межи яких встановлюють відповідні
Райвиконкоми.
Місто Скадівськ на пояси для стягання ренти не поділяти.
п. 2. Встановити такі ставки ренти з одного квадратного метру (в копійках):
Жилими будинками і
надвірними при них
будівлями
Торговельн.
приміщеннями
Закриті і відкрит. (не
в приміщеннях)
складами товарів, що
належать до торгов.
підприємств
Промис. підприєм.
(крім державн.) і
належним до них
закрит. складами
матеріалів, палива й
товарів
Дворами, городами і
с/госп. угіддями, а
також належними до
пром. підприєм.
(крім. держ.) відкрит.
складами матеріалів,
палива і товарів
Держав. промис.
Підприємствами та
складами їх, так
закритими, як і
відкритими

Землі зайняті

пояси
Херсон, 1 пояс
Херсон, 2 пояс
Херсон, 3 пояс
Берислав і Кахівка, 1 пояс
Берислав і Кахівка, 2 пояс
Скадівськ

15
10
7,5
3
2
3

75
65
38
12
10
12

22
15
8
4
2,5
4

15
10
7,5
3
2
3

2
1,5
1
0,5
0,5
0,5

2
1,5
1
0,5
0,5
0,5

п. 3. Забудовану площу володінь оподатковувати: під одноповерховими будовами –
одинарною ставкою, під двоповерховими – півторною ставкою, під трьоповерховими –
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подвійною ставкою і т. д., збільшуючи ставку для нового поверху на 50 відс[отків]. Підвальні
поверхи (верхня частина вікон яких нижче за рівень землі) в рахунок не включається.
п. 4. При оподаткуванні забудованих дільниць окремо оподатковувати площу під будовами і
окремо вільну від будов площу, залежно від призначення останньої.
п. 5. Коли в однім володінні є житлові, торговельні та інші приміщення, то площу кожного з
них оподатковувати за відповідними ставками.
п. 6. Мішані торговельно-житлові приміщення (коли магазин одночасно служить і для житла)
оподатковується за ставками для торговельних приміщень.
п. 7. Землі під торговельними й закритими складовими приміщеннями, що їх не
експлуатується протягом не менш року, а також дільниці під церквами, синагогами і
т. інш. будовами, призначених для релігійних культів, оподатковується одинарною ставкою,
установленою для жилих будов. Примітка. Торговельні й складові приміщення, що їх не
експлуатується менш одного року, оподатковується на загальних підставах.
п. 8. Землі під приміщеннями контор, у яких провадяться торговельні операції,
оподатковуються за ставками, установленими для земель торговельних підприємств.
п. 9. До земельних дільниць, що на них є належні державних і кооперативних підприємств
клади нафтопродуктів, лісових та інших вогненебезпечних будівельних матеріалів,
застосовується ставки, установлені для державних промислових підприємств.
п. 10. Для державних установ, державних торговельних підприємств і кооперативних
організацій ставки ренти зменшуються на 25 % проти ставок, установлених для аналогічних
земель, зайнятих приватними особами.
п. 11. Для робітників і службовців, які одержують заробітню плату найбільш 150 крб.,
безробітних членів профспілок, зареєстрованих на Біржі Праці та державних пенсіонерів, що не
здають в найми будівлі або обокремлені квартири й не мають інших джерел прибутку, окрім
заробітньої плати чи пенсії – надати такі знижки з окладу ренти відповідно тому поясу міста, де
розташовані будівлі:
а) для перелічених осіб з заробітком
не вище
20 крб.
50 %,
б) для перелічених осіб із заробітком не вище
20 крб. до 50 крб.
40 %,
в) для перелічених осіб із заробітком не вище
50 крб. до 75 крб.
30 %,
г) для перелічених осіб із заробітком
не вище
75 крб. до 100 крб.
25 %,
д) для перелічених осіб із заробітком не вище
100 крб. до 150 крб. вкл.
10 %.
Пільги надаються на підставі довідок про пересічну місячну зарплату протягом вересня–
лютого місяців 1929–[19]30 року, пенсійних книжок та книжок безробітних, що подаються до
податкової інспекції найпізніш 1 березня 1930 р.
п. 12. Платниками ренти є: у відношенні земельних дільниць, що обслуговують будови,
належні на праві власності приватним, фізичним або юридичним особам, власник поставленої на
земельній ділянці будови; у відношенні дільниць, зданих за договором забудування, – забудувач
або його правоприємник; і в відношенні останніх дільниць, що підлягають стягненню ренти, – та
установа, підприємство, організація чи особа, якій відведено земельну дільницю.
п. 13. Від стягнення ренти звільняють землі:
а) Сільськогосподарського користування, що від них прибуток підлягає оподаткуванням
єдиним сільськогосподарським податком, а також забудовані дільниці, безпосередньо виключно
сполучені з сільськогосподарським користуванням;
б) Під будовами (з належними до них дворищами), що їх зайнято безпосередньо державними
установами й підприємствами, утримуваними кошторисним порядком загальнодержавним і
місцевим бюджетом, а також прирівняними до них установленим порядком, щодо стягнення
ренти, якщо ці будови й землі не використовуються шляхом здавання в найми та під умовою,
коли платниками цих дільниць є самі установи і підприємства;
в) Під палацами праці і під будовами, що зайняті професійними організаціями, робітничими
клюбами й сільбудинками;
г) Під дитячими майданчиками і спортивними стадіонами фізичної культури;
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г) Зайняті під військовими службовцями або їх родинами в разі оброблювання безпосередньо
цими родинами без уживання найманої праці, а також під їхніми житловими будовами, якщо їх
не здають у найми;
д) Дільниці, здані за договорами забудування під поставлення житлових будов, – зі дня
одведення дільниці до скінчення трьох років зі дня поставлення будови;
е) Закріплені за державними установами і підприємствами дільниці, що їх використовують
зазначені установи і підприємства для поставлення жилих будов, – зі дня початку будівельних
робіт до скінчення трьох років зі дня поставлення будов;
є) Дільниці, одведені житло-будівельним кооперативним товариствам (робітничим і загальногромадським) у безстрочне користування для поставлення жилих будов, – зі дня одведення
дільниць до скінчення 3-х років зі дня поставлення будов. Примітка 1. По скінченні 3 років зі
дня поставлення будови рента стягається в розмірі 50 % окладу з дільниць, згаданих у п. “д”
протягом усієї решти речинця договору забудування і з дільниць, згаданих у п. п. “д”, “е” і “є”
протягом 30 наступних років. Примітка 2. Пільги, встановлені в п. п. “д”, “е” і “є” з цього
артикулу, надаються під умовою, якщо жила площа поставлених будівель становить не менш як
75 % цілої площі будов. Визначаючи розміри житлової площі для надання згаданої пільги, до
цієї площі включаються: кухні, присінки, коридори, ванни, убиральні та подібні помешкання
загального користування. Ті ж пільги поширюються на випадки добудування, прибудування, над
будування, перебудування й відновлення будівель з метою використування їх під житлові
помешкання, якщо вартість добудування, прибудування, надбудування, перебудування або
відновлення становить не менш як 30 % вартості цілої будови;
ж) під кладовищами;
з) під транспортом на підставі устава про землі віддані під транспорт, з 28 серпня 1925 року
(Збір[ик] Зак[онів] Союзу РСР 1925 р. № 65, арт. 478);
и) під будовами (з належними до них дворами й садками), що їх зайнято науковими,
навчальними й лікарськими закладами, будинками спочинку, дитячими будинками й колоніями
та інвалідними установами державних органів, кооперативних і громадських організацій;
і) під державними промисловими підприємствами, приведеними установленим порядком до
стану консервації, якщо зайняті ними земельні дільниці або поставлені на них будови не
використовуються для будь-яких сторонніх підприємству потреб;
й) під таборами, стрільбищами, полігонами, аеродромами й посадочними майданчиками, що
перебувають у відданні або користуванні Народнього Комісаріяту Військових та Морських
Справ;
к) під електропередачами й подільчими мережами державних електричних станцій, а також
під телефоновими й телеграфними стовпами та іншими технічними спорудами Народнього
Комісаріяту Пошт і Телеграфів;
п. 14. За таких випадків, коли частина володіння підлягає звільненню від стягання ренти,
згідно з п. 13 арт. 17 цієї постанови, а друга частина того ж володіння не підлягає чинності цього
артикулу, загальна площа землі, що входить до складу володіння, поділяється поміж
зазначеними частинами пропорційно площі частини будов, що підлягають стяганню ренти, та
звільнених од неї.
п. 15. Притягнені до платіжу ренти земельні дільниці, що перейшли протягом окладного року
до розряду винятих од ренти на підставі п. 13, виключаються за клопотанням платників від
окладу, якщо це сталося раніш од 1 квітня 1930 року. Земельні дільниці, звільнені за п. 13 од
ренти, що потім через зміну свого призначення, перейшли до розряду земель, з яких стягається
рента, притягаються до платіжу ренти, якщо зміна сталася раніш од 1-го квітня 1930 року.
п. 16. Вирахування окладів ренти та доручення повідомлень покладається в усіх міських
селищах на податкову інспекцію.
п. 17. Терміни виплати ренти:
а) по м. Херсону  оклади ренти за 1928–[19]29 р. за винятком внесених авансів, сплачуються
найпізніш 20/ІІІ–[19]30 р., за першу половину окладу за 1929–[19]30 р.  найпізніш
15/V–[19]30 р. і за другу половину окладу за 1929–1930 р.  найпізніш 1/VІІ–[19]30 р., б) терміни
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виплати ренти по міських селищах встановлюють відповідні Райвиконкоми за місцевими
умовинами.
Арт. 18. Податок з худоби в розмірі 8 крб. з голови встановлюється зо всякої великої худоби,
неоподаткованої податком з транспортових засобів, старше 3 років на 1 жовтня 1929 р., за
винятком нижчезазначених.
п. 1. Від оподаткування податком з худоби звільняється:
а) худобу, яка належить родинам осіб, що є на службі в Червоній армії та фльоті  на весь час
служби, а також худоба демобілізованих і звільнених у безстрочну відпустку із Червоної армії
або фльоти  протягом одного року зі дня демобілізації чи звільнення у безстрочну відпустку,
коли мають не більш одної голови великої рогатини на родину; б) расову худобу припускних
пунктів та радгоспів; в) худобу, що належить досвідним станціям, ветеринарним і медичним
бактеріологічним інститутам та лабораторіям, використовану для науково-дослідчої та
виробничо-лікарської мети; г) худобу, що належить платникам єдиного сільсько-господарчого
податку й ураховану при оподаткуванні сільгоспподатком; ґ) худобу, що належить установам
соціяльного забезпечення й установам Наросвіти по соцвиху; д) худобу, що належить
санаторіям, будинкам відпочинку та інвалідним установам, які є у віданні Головного Управління
Соціяльного Страхування та його місцевих органів, а також професійних організацій,
використовану виключно для потреб цих установ без спожиткування комерційної вигоди.
п. 2. Вирахування окладів податку з худоби та доручення повідомлень платникам
докладається в усіх міських селищах на податкову інспекцію.
п. 3. Термін виплати окладів податку встановити найпізніш 5/ІV–[19]30 р. Примітка. Особи,
що придбають протягом окладного року передбачену цим артикулом худобу, що її не оплачено
до моменту покупки, зобов’язані сплатити податок в розмірі річної ставки, якщо її придбано до
1-го квітня 1930 р. в розмірі піврічного окладу, якщо її придбано після 1-го квітня 1930 р.
податок сплачується в місячний термін з моменту придбання худоби.
Арт. 19. Кватирно-цільовий податок виплачують усі фізичні особи, що займають житлову
площу в міських поселеннях, якщо ці особи являються платниками державного прибуткового
податку за розписом ставок прибуткового податку № 3 (за редакцією 1929 року).
Підставою до оподаткування кватирно-цільовим податком є розмір житлової площі, що її
займали на 1/Х–[19]29 р. зазначені у цьому артикулі особи, так само і члени родин, що на
їхньому утриманні й особи, що обслуговують їх і живуть разом з ними.
п. 1. Кватирний податок вираховується згідно з цим розписом місячних ставок на
1 кв[адратний] метр.
Розр[яд]
Сума річного прибутку
В Херсоні
В інш. поселеннях
1
до
1000
крб.
05
04

2
вище
1000
крб.
„
1200
„
07
05
3
„
1200
„
„
1800
„
10
08
4
„
1800
„
„
2400
„
15
11
5
„
2400
„
„
3000
„
20
15
6
„
3000
„
„
4000
„
30
23
7
„
4000
„
„
5000
„
40
30
8
„
5000
„
„
6000
„
55
40
9
„
6000
„
„
7000
„
65
50
10
„
7000
„
„
8000
„
75
55
11
„
8000
„
„
10000
„
95
70
12
„
10000
„
„
12000
„
1.15
90
13
„
12000
„
„
14000
„
1.40
1.05
14
„
14000
„
„
16000
„
1.65
1.25
15
„
16000
„
„
20000
„
2.10
1.60
16
„
20000
„
„
24000
„
2.60
1.95
17
„
24000
„
„
„
3.20
2.40
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п. 2. Збільшення або зменшення житлової площі платників на протязі окладного року, а також
виїзд їх з міського селища не може бути на підставу для перерахування окладів цільового
кватирного податку.
п. 3. Від кватирного податку звільняється:
а) членів загально-громадських житло-будівельних кооперативних товариств, а також
забудівників  окремих громадян з житлової площі, що займають у поставлених цими
товариствами й громадянами будівлях так вони самі, як і члени їх родин, що знаходяться на їх
утриманні, протягом 3-х років зі дня побудування будівель; б) протягом всього реченця чинності
договору забудування, що залишається, після 3-х років або протягом 30-ти років, якщо
збудування поставлені на участках, даних у безстрокове користування, зазначені особи
звільняються від кватирного податку у половинному розмірі. Примітка 1. Пільги, передбачені
п. 3 цього артикулу, надаються за умови коли житлова площа поставлених збудувань становить
не менш 75% загальної площі цих збудувань, при чому вони поширюються й на ті випадки до
будувань, прибудувань, надбудувань, перебудувань і відновлення будов з метою
використування їх під житло, якщо вартість добудування чи відновлення становить не менш
30 % вартості цієї будови. Примітка 2. Вирішуючи питання про розмір житлової площі для
надання пільги, в площу включається: кухні, передні, коридори, ванні, вбиральні й такі інші
приміщення загального користування.
п. 4. Фізичних осіб, що здійснюють будівництво будівель, передбачених арт. 1 Постанови
РНК з 17/ІV–[19]28 р. “Про заходи заохочення будівництва житла за рахунок приватнього
капіталу”, звільняється від кватирного податку з житлової площі, що займають вони самі та
члени їх родини, які на їх утриманні.
Арт. 20.  Збір з плакатів, афіш, реклям, та оголошень у пресі справляється у міських
поселеннях з приватніх осіб і підприємств в таких розмірах:
а) короткореченцевих плякатів, афіш і реклам, що роздаються на вулицях або виставляються
чи розліплюються на особливо призначених місцях, у вітринах, на стінах і т. інш. (на реченець
не більш як 15 днів),  за кожні 20 квад[ратних] сантиметрів плякату або афіші кожної повної
або неповної тисячі примірників  2 копійки. б) з постійних плякатів, афіш і реклям, в тім числі і
світляних, що виставляються і розліплюються по вагонах, театрах, готелях на залізницях,
пароплавах, у поштах й всіляких інших громадських місцях та установах, за кожні
0,5 кв[адратних] метра реклями  1 крб. на місяць, а так само з різних рекламних вивісок за
кожний квадратний метр  1 крб. на місяць: в) з оголошень, що уміщуються у всіляких
друкованих виданнях (газетах, журналах, довідниках, календарях, книжках тощо)  в розмірі
10 % з плати, яку справляється з оголошення.
1. Стягнення податку з плякатів, афіш, реклям та об’яв провадиться разом з платнею, що її
стягається за друкування в місцях їх друку адміністрацією друкарень й видавництв за доглядом
Райвиконкомів, міських рад та Окрфінвідділу. Стягнені суми податку здаються адміністрацією
друкарень або видавництв до каси НКФ або райвиконкомів по належності не менш одного разу
на тиждень.
2. Приватні особи, організації і підприємства, поперед до випуску плакатів, афіш і реклям і
т. інш. яких замовлено не друкарням, обов’язані сплатити припадаючу суму податку
безпосередньо до кас Держбанку або РВК.
3. Всім друкарням та іншим підприємствам, що друкують афіші і реклями, і т. інш, належить
вимагати від замовленників відповідних квитків Скарбчастини або каси РВК’у про виплату
податку чи довідок про звільнення від податку,  в противному разі замовлень не виконувати; на
друкованих афішах обов’язкове зазначати № № квитків про виплату податку або № № довідок
про звільнення від такого.
4. Надруковані плякати, афіші та реклями поза межами Херсонської округи раніш чим
розповсюджувати повинно представляти до Окр. ФВ або Райвику в 1-му примірникові для
реєстрації їх вкупі з квитком про внесення належного місцевого податку.
Розповсюдження по місту плякатів, афіш та реклям, що їх надруковано в інших містах без візи
Окрфінвідділу або райвиконкому й сплати по них податку не припускається.
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5. Від податку з плякатів, афіш, реклям і об’яв приватних осіб та підприємств звільняється:
а) об’яви, що не мають комерційного характеру і не мають на меті добувати матеріяльної
користи; б) об’яви про пропонування та попит найманої праці, г) об’яви, уміщувані
обов’язковим порядком на підставі чинних законів, коли ці об’яви уміщені в тих органах друку,
що передбачені для цього законом, й при тому тільки в розмірах і за формою установлених від
Народнього Комісаріяту Фінансів за поразумінням із належним урядництвом.
Арт. 21. Збір з відвідувачів платних прилюдних видовищ і розваг, стягається за зазначеними
нижче винятками, зо всіх осіб, які відвідують платні видовища та розваги, що улаштовуються в
міських селищах через нарахування відсоткових надвишок до ціни вхідних квитків у таких
розмірах:
п. 1. а) драматичні, оперові і балетні театри, що їх утримують державні установи, громадські
організації, а також сімфонічні виконання і виставки  5 % з ціни квитка; б) драматичні, оперові і
балетні театри, що їх утримують приватні підприємці і організації, а також цирки, кінематографи,
концерти, літературні і музичні вечори і ранки, спортивні змагання й громадські ігри  10 % з ціни
квитка; в) музичні комедії, оперети, естрадні виступи  15 % з ціни квитка; г) видовища легкого
жанру без столиків (кабаре), танцювальні вечори, маскаради  50 % з ціни квитка; г) видовища
легкого жанру зі столиками, перегони, скачки  100 % з ціни квитка. д) фарси  25 %.
п. 2. Від виплати збору, зазначеного артикулом, звільняється відвідувачів таких видовищ і розваг:
а) музеїв та окремих видовищ, що їх влаштовують по школах, касарнях, лікарнях, притулках і
поправно-трудових установах,  для учнів, червоноармійців, хворих, опікуваних і ув’язнених;
б) державних оперових театрів і їх об’єднань, що є в безпосередньому віданні Нар. Комісаріяту
Освіти УССР та СРСР; в) видовищ, влаштовуваних спеціяльно для дітей; г) окремих видовищ, що
мають агітаційно-політичне або санітарно-освітнє значіння, а також лекцій, доповідей і диспутів, що
мають наукове і освітнє значіння; г) окремих видовищ, що їх влаштовують самостійні художньоосвітні організації, що мають досвідно-показковий характер; д) видовищ і розваг, що їх
влаштовують організації робітників, службовців або профспілки по клюбах і червоних кутках для
робітників, службовців і підшефних червоноармійських частин; е) вистав, концертів, вечорів і
базарів, що мають разовий характер, які влаштовує без участі підприємців-антрепренерів
Центральна Комісія Допомоги Дітям і її місцеві органи та товариства взаємної допомоги і
товариства допомоги у містах та селищах міського типу; в) разових видовищ і розваг, що їх
влаштовують без участи підприємців-антрепренерів такі організації, товариства, установи і
підприємства: 1) селянські будинки; 2) міжнародне товариство Допомоги Борцям Революції та його
місцеві органи, 3) комітет допомоги інвалідам війни, хворим і пораненим червоноармійцям та
родинам осіб, що загинули на війні, та підприємства цих комітетів, 4) доброхітні пожежні
товариства та 5) доброхітні товариства порятунку на воді; ж) видовища і розваги, що їх
влаштовують культурно-освітні і спортивні установи профспілок; з) видовищ і розваг, що їх
улаштовують політико-освітні установи Червоної армії для військових службовців і їх родини при
умові, коли до цих видовищ і розваг не мають доступу сторонні для військового відомства особи;
і) кінематографів при установах, промислових підприємствах, військових частинах, учбових
закладах і професійних та інших громадських організаціях, якщо утримання цих кінематографів не
має на меті одержувати зиск; к) всіх пересувних кінематографів (кінопередвижки); л) видовищ
інших організацій і установ, що їм таку пільгу надано спеціяльним законом.
п. 3. Податок стягається з відвідувачів прилюдних видовищ і розваг відповідальними
розпорядчиками їх, нероздільно з вартістю вхідних квитків і вноситься до кас НКФ або
райвиконкому не пізніш наступного дня, а в постійно функціонуючих підприємствах як театри,
кіно, сади і т. інше двічі на тиждень.
п. 4. Квитки повинні продаватися виключно з корінцевих книжок, прошнурованих та
зареєстрованих за два дні до видовища в Окрфінвідділі або райвиконкомі, при чому на них
зазначають, крім ціни їх, суму припадаючого збору. Примітка. Цей арт. не поширюється на кіно
ВУФКУ, які оплачують податок на підставі відчитності, що їми надсилається до ВУФКУ.
п. 5. Ціни, що їх зазначено на вхідних квитках, неможна змінювати, про їх розмір зі всіма
додатковими зборами вивішують у касі підприємства відповідну об’яву, засвідчену
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Окрфінвідділом, в такому ж порядкові вивішується об’яву, коли квитки реєструють за новими
цінами. Зареєстровані квитки дійсні лише на певний день або видовище, після якого їх треба
здавати до Окрфінвідділу.
Обов’язок цей не торкається кінематографів з безперервним входом глядачів, які здають
корінці квитків по використанні всієї книжки.
п. 7. Квиток, відірваний від корінця порівнюється до проданого і збір з нього не повертається.
п. 8. Звільнення видовищ та розваг від місцевого збору, збору на користь Червоного Хреста не
звільняє адміністрацію їх від реєстрації книжок квитків.
п. 9. Збір, що припадає на квитки, можна справляти авансом з наступним розрахунком за
фактичним продажем квитків та поверненням лишка внесеного авансу.
п. 10. Урядовим особам, що ревізують та контролюють правильність оправлення збору,
адміністрація видовищ повинна пред’являти, на їх вимогу квиткові книжки, звітність та
поквитування про здачу збору, крім того, цим особам надається право переводити перевірку
квитків на місці серед відвідувачів.
п. 11. Постійні безплатні квитки на право входу підлягають реєстрації в Окрфінвідділі або
РВК. Інші безплатні квитки, що видаються адміністрацією підприємств, підлягають оплаті
збором на загальних підставах у відповідних розмірах, згідно вартості зайнятих місць.
п. 12. За несвоєчасну виплату збору нараховується пеня для державних підприємств та
установ, розміром 0,1 %, для приватних 1/3 % за кожний день прострочки.
п. 13. За продаж квитків з книжок не зареєстрованих або неоплачених належним податком,
або при сплаті податків в розмірі меншому того, який припадає займаємому відвідувачем місцю,
винні в цьому відповідальні розпорядчики видовищ та розваг підлягають грошовій карі в 30-ти
разовому розмірі незаплаченої або недоплаченої суми податку.
Арт. 22. Збір з осіб, що грають на біліярді в спеціальних закладах для біліярдної гри,
встановлюється в розмірі 10 % плати за гру; справляння збору покладається на володільців або
відповідальних розпорядників цих закладів та здається ними до Скарбчастини або РВК не рідше,
як двічі на місяць. Примітка 1. Від збору звільняються біліярди в клюбах робітників,
службовців і червоноармійців, в сельбудах, а також в інших установах, що обслуговують
культурні потреби працюючих. Примітка 2. Володільців або відповідальних розпорядників, що
допустили гру на біліярді без справляння збору або з виплатою його в меншому, як треба,
розмірі, належить, за постановою Окрфінвідділу або РВК, штрафувати не вище, як у
п’ятдесяткратному розмірі несплаченої або недоплаченої суми збору.
Арт. 23. Прописну оплату справляється в містах, де утворено міські або селищні ради,
органами міліції з кожної прописки документів, що правлять за особове посвідчення в розмірах:
а) з робітників, службовців та селян  10 коп., б) з кустарів та осіб вільних професій  30 коп.
в) з інших осіб  1 крб. Примітка 1. Прописну оплату справляють марками у момент прописки
документів. Крім оплати, справляється заготовча вартість блянку. При вибутті громадян, заяви
про вибуття їх оплатою не обкладається. Примітка 2. Від справляння прописної оплати
увільняється: а) осіб, що є на службі в Червоній Армії та фльоті й у органах міліції, а також
членів їх родин, б) демобілізованих та звільнених у безстрочну відпустку із Червоної армії та
фльоти та їхніх родин, що на їхньому утримані, протягом одного року від дня демобілізації та
звільнення в безстрочну відпустку, в) безробітніх, що дістають допомогу через безробіття від
органів соціального страхування та інвалідів праці й війни, що є на державному забезпеченні,
г) осіб, нагороджених орденом “Трудового Червоного Прапора УСРР”.
Арт. 24. Податок з собак встановити в м. Херсоні у таких розмірах на рік:
п. 1. а) з тих, що належать членам Всеукраїнської спілки мислівців і рибалок  50 коп. б) з тих,
що належать робітникам та службовцям  75 коп., в) з тих, що належать іншим особам  1 крб.
50 коп.
Об’єктом оподаткування є, за винятком зазначених в п. 2, кожна окрема собака віком старше
за 6 місяців, незалежно від того, скільки таких собак має та або інша особа.
п. 2. Від податку з собак звільняються: а) дворові (цепні) собаки; б) розшукні собаки міліції й
собаки, призначені для військових мет, в тому числі службові собаки, що належать частинам
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секції службового собаківництва ТДОАвіяхем яких зареєстровано в ТДОАвіяхему; в) собак, що
належать особам, що їх нагороджене орденом “Трудового Червоного Прапору УСРР”.
п. 3. Термін сплати податку з собак встановити найпізніш І/V–[19]30 р. Примітка. Особи, що
придбають протягом окладного року собак, що їх не оплачено до моменту придбання,
зобов’язані сплатити податок у місячний термін зі дня придбання в розмірі річної ставки,
п. 4. Одночасно з уплатою податку власники собак мають придбати в Держбанку нумерні
знаки. Нумерні знаки, що їх видано раніш, вважати з 1/–[19]30 року за недійсні.
РОЗДІЛ III. МІСЬКІ ПОДАТКИ ТА ОПЛАТИ У ПОЗАМІСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ
Арт. 25. п. 1. Спеціяльному збору з осіб, позбавлених права бути призначеними на посаду
сільських виконавців, підлягають нижчевказані громадяни віком з 18 до 40 років, які постійно
живуть в селищах, де має чинність інститут сільських виконавців, а саме:
а) особи, позбавлені виборчих прав, згідно з положенням про виборчі права громадян УСРР;
б) особи, які перебувають під судом і слідством, винувачені за злочини, за які встановлено
заходи соціяльної оборони через позбавлення волі незалежно від речення. Примітка. З жінок,
що не можуть бути сільськими виконавцями за зазначеними в цьому артикулі підставами,
вказаний спеціальний збір стягається лише в тому разі, якщо сільська або селищна рада визнає,
взагалі, за потрібне притягти жінок до виконання обов’язків сільських виконавців.
п. 2. Розмір ставок спеціяльного збору встановлюється на рік з кожної особи:
а) для осіб, зазначених в п. 1 а  10 крб. і б) для осіб, зазначених в п. 1 б цього арт.  5 крб.
Примітка 1. Кожна особа, яка не звільняється від згаданої оплати, оподатковується окремо,
незалежно від того  скільки таких осіб в складі того чи іншого господарства. Примітка 2.
Особи, що їх віднесено одночасно до обох категорій, платять за вищою ставкою. Члени родини
осіб, оподаткованих спеціяльною оплатою, платять за ставками, що їх встановлено для голови
родини.
п. 3. До початку окладного періоду сільська рада складає список платників зазначеного
спеціяльного збору за такою ось формою:
№№
порядкові

Прізвище, ім’я та
по-батькові плат.

Місце
перебування їх

Вік

Соціальний
Підстави на
стан
внесення до списку

Оклад
збору

п. 4. Сільські або селищні ради сповіщають занесених до списку осіб (арт. 25 п. 3. цієї
постанови) про оклади нарахованого на них збору та про реченець його виплати засобом, який за
місцевими умовами є найзручнішим,
п. 5. Нараховані оклади збору вносяться до кас Райвиконкомів в реченці, що їх встановлює
сільрада або до сільради, коли такий порядок встановить Райвиконкомом.
п. 6. В разі, коли оподаткові особи поновлені в правах після виплати збору, його не
повертається, але таких осіб не можна притягати до виконання обов’язків сільвиконавців в
окладному періоді, за який збір вже виплачено.
п. 7. Осіб, які протягом окладного періоду виконували обов’язки сільвиконавців, в втрати
належних прав, не оподатковується зборами за даний період.
п. 8. Осіб, що в окладному році мали право бути сільвиконавцями, але не були призначені на
цю посаду, в разі втрати належних прав, протягом цього періоду, можна оподаткувати
зазначеним збором за даний окладний рік.
п. 9. 3 осіб, обкладених зазначеними спеціяльними зборами і поновлених в правах до виплати
його, невиплачений оклад збору скасовується, якщо їх можна призначити, або їх призначають
виконувати обов’язки сільських виконавців.
Арт. 26. Оплату за осіб, що приїздять до цілющих місцевостей в с. Г[ола] Пристань,
встановити в розмірі 10 крб.
Цілком звільняється від оплати:
а) робітників, селян і службовців, що їх направляють до курорту відповідні установи;
б) робітників і службовців, заробітня платня яких не більш 100 крб. на м[іся]ць, також кустарів та
ремісників  членів кустарно-промислової артілі, що утримують тверду ставку зарплати не більш
75 крб. на місяць, та членів родини вищенаведених осіб що є на їх утриманні й не мають
самостійних заробітків; в) інвалідів, що є на соціальному забезпечені й дістають його порядком
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соціяльного страхування; г) дітей, що не дійшли 14 років; д) приїжджих на курорт у службових
справах на реченець, не більший, як 10 днів або в особистих справах на реченець не більший як
5 днів; е) члені КНС та бідніших селян (за довідками і с/рад). Примітка 1. Не звільнені від оплати
робітники, службовці що одержують на місяць до І50 крб. і кустарі та ремісники  члени кустарнопромислових артілей, що утримують тверду зарплату до 125 крб. на місяць та їх родини,
сплачують оплату в розмірі 2 крб. з кожної особи. Робітники та службовці, що одержують
утримання до 200 крб., а члени куст[арно]-пром[ислових] артілей, що утримують тверду зарплату
до 175 крб. та їх родини  по 3 крб. Робітники, службовці і члени кустарно-промисл[ових] артілей,
що утримують тверду ставку понад зазначеними вище ставками та їх родини сплачують по 5 крб. з
особи. Примітка 2. Родини, що складаються з 3-х і більш осіб, сплачують повну ставку оплати,
встановлену для цих осіб, лише з перших 2-х членів, а з останніх членів родини  50 % цієї ставки,
але за умовою, якщо вони не мають самостійних заробітків.
Арт. 27. Від виплати всіх місцевих податків і оплат звільняється:
а) дипломатичні представництва закордонних держав при Уряді Союзу РСР; б) консульські
представництва на засадах взаємності; в) установи, управління й заклади Нар[одного]
Комісаріяту по військових і морських справах і військово-санітарного управління Червоної армії
відповідно штатного й табельного майна; г) установи товариств Червоного Хреста і Півмісяця,
що здійснюють завдання, безпосередньо покладені на зазначені товариства, а саме: аптеки,
санаторії, будинки відпочинку і т. інші заклади, якщо прибутки від цих закладів ідуть повністю
на здійснення покладених на них завдань; г) товариство сприяння жертвам інтервенції і його
органи; д) пайове товариство “Нархач”, його відділки, їдальні та не призначені для збуту своїх
продуктів на приватній ринок підсобні підприємства, а також їдальні, що їх організують
кооперативи робітників і службовців, які знаходяться під безпосередньою контролею;
е) товариство будівників Міжнароднього Червоного Стадіону  відносно прилюдних видовищ і
розваг, що їх організує товариство, за винятком буфетів, кіосків та інших господарських
підприємств, утримуваних згаданим товариством; є) товариства взаємодопомоги і товариства
допомоги у своїй діяльності, що спрямована до здійснення цілей, передбачених постановою
ВУЦВК’у і РКК: УСРР з 29/ІХ–1926 р. ж) державні трудові ощадні каси; з) держстрах Союзу
РСР відносно всіх переведених ним операцій по державному страхуванню, а також страхувателі
й вигодопридбателі  відносно страхової винагороди, що виплачує Держстрах; і) страхувателі і
вигодопридбателі  відносно страхової винагороди, що одержується ними від закордонних
страхових товариств через акційне товариство “Кредит-Бюро”; ї) аптеки, санаторії, будинки
відпочинку, чайні та їдальні, учбово-виробничі майстерні й торговельні підприємства, що
торгують виключно виробами цих майстерень і експлуатуються безпосередньо без здачі в
оренду комісіями поліпшення життя дітей при Центральних Виконавчих Комітетах Союзних
Республік і місцевих виконкомів, а також громадськими організаціями, списки яких складаються
Народніми комісаріатами фінансів союзних республік за згодою з комісіями поліпшення життя
дітей при центральних виконавчих комітетах відповідних республік; й) доброхітні товариства
порятунку на воді щодо майна, яке служить та експлуатується для цілів товариства, але без
ужитку прибутку; к) культурно-освітні й спортивні установи професійних спілок і їх об'єднань, а
також прилюдні видовища й розваги, що ними влаштовується; л) товариство допомоги обороні й
авіяційно-хемічному будівництву УСРР та його місцеві організації, а так саме приналежні
зазначеному товариству і його місцевим організаціям підприємства, якщо їх експлуатують без
здачі в оренду; м) комітети допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, інвалідам війни, їх
родинам і демобілізованим, а так само належні їм підприємства, що експлуатуються без здачі в
оренду; н) українське мішане екскурсійне акційне товариство, його відділки, представництва,
кіоски при екскурсійних базах і т. інш. о) українське акційне товариство виробництва
постачання й торгівлі речами воєнізації та оборони “Порт. ЧЗУ”; п) Акційне товариство
“Фізична Культура”; р) Всеукраїнська Спілка Мисливців і Рибалок “ВУСМР”; с) Селянські
будинки; т) Т[оварист]во “ОРТ”  ремісної і землеробчої праці поміж євреїв Агроджойнт, ОЗЕТ
і ЕКО; у) установи, підприємства, організації і особи, що їх звільняється від виплати всіх
місцевих оплат у порядку законодавства УСРР.
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Арт. 28. Порядок оскарження на невірне оподаткування та розпорядження місцевих органів по
місцевим податкам та зборам.
1. На дії та постанови сільських рад і фінансово-податкових відділків райвиконкомів та
окрфінвідділу по місцевих податках і зборах скарги подаються в місячний термін зі дня
оголошення постанови або вчинення дії, що її оскаржується до райвиконкому або президії
Міськради за належністю. Примітка. Платникам особистого збору з осіб, позбавлених права
бути сільвиконавцями, надається право в двохтижневий термін після повідомлення про оклад
збору подавати до сільради, яка склала список, скаргу на неправильне заведення до списку.
Сільради в 3-х денний реченець надсилають її зі своїм висновком на розгляд до Райвиконкому.
Постанови Райвиконкому, ухвалені з приводу цих скарг з’являються остаточними й можуть
бути оскаржені в 2-х тижневий термін до Окрвиконкому лише в разі зламання чинного
законодавства та інструкцій, що їх видано на його розвиток.
2. На дії та постанови райвиконкомів та президії Міськради по місцевих податках та зборах,
скарги подаються в місячний термін зі дня оголошення постанови або вчинення дії, що їх
оскаржується до Окрвиконкому.
3. Вказані в попередньому артикулі скарги до внесення їх на розв’язання належних
виконавчих комітетів або Міськради розглядаються комісіями по місцевому оподаткуванню та з
висновками останніх не пізніш 2-х тижнів зі дня подання скарг, подаються на розгляд та
розв’язання до виконавчих комітетів та Міськради.
4. Скарги на постанови Окрвиконкомів подаються зацікавленими установами та особами в
місячний термін зі дня оголошення постанови через Наркомфін до ВУЦВИК’у.
5. Скарги подаються зацікавленими установами і особами до тієї установи, або службової
особи, дія, або постанова якої оскаржується.
6. Пропущені строки оскарження можуть бути відновлені відповідними установами у
виняткових випадках (хвороба, пожежа, стихійне лихо і т. інш.).
7. Подання скарг не припиняє стягання податку.
Арт. 29. Відповідальність за порушення цієї постанови.
1. За невиплату в строк податків, які перераховуються в недоплату й стягаються в
примусовому порядкові, нараховується пеня на суму недоплати в розмірі: а) для державних і
кооперативних установ та підприємств  0,1 % в день, б) для приватних  1/3 % в день.
2. Злочинні неплатники підлягають відповідальності в судовому порядкові по 58 арт.
Кримінального Кодексу.
3. За несвоєчасну здачу за належністю зібраних податків, що передбачено §§ 13, 21, 22
приватних осіб притягати до відповідальності в адміністративному порядкові за арт. 46
Адм[іністративного] кодексу. Урядових осіб за несвоєчасну здачу податків та зборів притягати
до відповідальності за арт. .97 Крим[інального]. Кодексу.
Арт. 30. Догляд за переведенням в життя цієї постанови покладається: а) в м. Херсоні 
безпосередньо на Окрфінвідділ; б) в районах  на райвиконкоми під керуванням Окрфінвідділ.
Заст. Голови Окрвику
Макаров
Секретар, Член Президії ОВК
Данилів
Держархів Херсонської області, ф. Р-992, оп. 1, спр. 31, арк. 32-39зв. Оригінал, типограф. друк.
№ 340. ПРО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ В СЕЗОНІ 1929–[19]30 р.
№ 09
22 березня 1930 р.
Розмах та темпи промислового будівництва Союзу вимагають такої кількості робочої сили і
матеріалів та таких строків, що необхідно заздалегідь сконтрактувати строки всіх будівельних
робіт та провадити їх таким темпом, щоб не було з одного боку затримки в робочій силі, а з
другого боку нестачі потрібним матеріалів, а тому на підставі розпорядження НК РСІ НКПраці
ВРНГ НКВС з 1/ІІ п. р. № 41115 та арт. 31 Адм[іністративного] Кодексу Херсонський
Округовий Виконавчий Комітет з метою попередження ускладнень, що можливі в будівельному
сезоні 1929–[19]30 року в зв’язку з нестачею робочої сили ЗОБОВ’ЯЗУЄ:
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1. Установи, що провадитимуть будівельні роботи на кошт самообкладання, Наросвіту,
Шляхвідділ, Комунвідділ, інспектуру Здоровохорони, Житлоспілку, Будконтору, Досвідну
Станцію в м. Херсоні, Брильовську Досвідну Станцію, С[ільсько]-Г[осподарський] Технікум,
Радторгфльоту, Держпараплавство, Курортове Управління, Пайбуд, Кооптах, а також інше
непромислове будівництво негайно розпочати будівельні роботи, передбачені їх пляном
1929–[19]30 року, провадити роботу не менш, чим у 2 зміни в Окрузі та в 3 робочі зміни в
м. Херсоні та закінчити будівельні роботи:
Райвикам за кошти самооподаткування
не пізніш 15-го
червня,
Житлоспілці всі ремонті роботи
по житлокооспах
до 1 травня,
нове будівництво
до 15 червня,
Робкоопові – Хлібзавод
(будівельні роботи)
до 20 квітня,
Радторгфльотові
до 15 червня,
Промспілці
до 1 червня,
Місцевгоспові
до 1 червня,

Наросвіті

до 15 червня,

Окрздороввідділу
до 1 червня,
Пайбуду
до 15 червня,
Курортовому Управлінню
до 15 квітня,
Шляхвідділу
до 1 червня,
С. Г. Технікуму
до 15 червня,
Кооптаху
до 15 квітня,
Досвідній станції в м. Херсоні до 1 червня,
Брильовській Досвідній Станції до 1 червня,
Держпароплавству
до 15 червня.

2. Всім установам і підприємствам, зазначеним у § 1 в двухденний строк з час у оголошення
обов’язкової постанови перекласти свої календарні пляни будівельних робіт, керуючись
строками та умовами, передбаченими § 1 та копію нового календарного пляну в той же строк
надіслати до Окрінженера. Примітка: Змінити нового календарного пляна можливо тільки за
згодою з Окрінженером та Інспектурою Праці.
3. Протягом трьох ден з часу оголошення обов’язкової постанови всім установам, зазначеним
у§ 1, подати до Біржі Праці заяви на робочу силу за новим календарним пляном, при чому тоді ж
скласти відповідні умови про контрактацію її та скласти із промспілкою договори про
постачання належних будівельних матеріалів.
4. Промспілці вжити всіх належних заходів, щоб забезпечити будуючі організації потрібними
їм місцевими матеріалами та забезпечити своєчасне одержання дефіцитного місцевого
будматеріалу.
5. Фінансовим органам, а також і кредитовим організаціям, які кредитують підприємства, що
виробляють будівельні матеріали, вжити всіх заходів щодо безперебійного та своєчасного
фінансування зазначених підприємств в накреслених пляном межах.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на Окрінспектуру Праці та на
Окрінж.
7. Винні в порушенні обов’язкової постанови притягти урядових осіб до суду за арт. 99
Кримінального Кодексу, а приватних осіб в адміністративному порядкові за арт. 46
Адмінкодексу.
8. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити на м. Херсон та
його округу.
Заступник голови ОВКу
[підпис]
Макаров
Секретар – член Президії Окружвику
[підпис]
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 568, арк. 57-58. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 341. ПРО ПЕРЕПИС УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
ТА ВСЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
№ 10
27 березня 1930 р.
За декретом ВУЦВК і РНК УСРР з 14/ІІ–1930 р. “Про заходи допомоги всесоюзному
переписові установ охорони здоров’я й медичного персоналу” Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмінкодексу ПОСТАНОВИВ:
1) Зобов’язати всі установи Охорони здоров’я та організації, де є відповідні заклади (лікарні,
амбулаторії, швидка допомога, диспансери, санаторії, профілактичні амбулаторії, ясла,
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дитконсультації, дезустанови, санбакінститути, Окрздороввідділ, Судмедекспертиза, протезна
лабораторія, госпрозрахункові аптеки, аптечні склепи, магазині санітарії та гігієни,
ліктрудколонії й т. і.) одержати до 1 квітня в м. Херсоні від Окрстатбюра, а в районі від
райстатистика переписні формуляри та особисті картки обліку медичного персоналу й після
заповнення їх на 15 квітня 1930 р. повернути до Окрбюра чи Райстатистика до 20 квітня
1930 року.
2) Зобов’язати медичний персонал (лікарі медичні, зубні, лікпоми, акушерки, сестри медичні,
фармацевти, дезінспектори, лаборанти, сестри жалібниці й т. і.), що працює в закладах,
зазначених в § 1, заповнити на 15/ІV особисті картки й здати їх в той же день до своєї установи
для надіслання до ОСБ чи райстатистика в строк, зазначений в § 1.
3) Зобов’язати медичних та зубових лікарів, що працюють не за своїм фахом, одержати в місті
Херсоні в Окрстатбюрі, а в районі у райстатистика особистку картку обліку, яку заповнити
відомостями на 15/ІV–1930 р. та до 20/ІV повернути до Окрстатбюра чи райстатистика.
4) Зобов’язати медичних та зубових лікарів, шо не працюють в установі, а мають приватну
практику з’явитися 15/ІV в м. Херсоні до Окрінспектури здоровохорони, а в районі до райвику
(Переписну комісію) та заповнити особисту облікову картку.
5) Зобов’язати всіх безробітних медичних та зубових лікарів, а також середній та молодший
медичний персонал, що перебуває на облікові Біржі праці за їх фахом, з’явитися на Біржу Праці
в м. Херсоні чи до РВКу в окрузі 15/ІV та заповнити особисту облікову картку, яку Біржі Праці
надіслати до ОСБ до 20/ІV–[19]30 р.
6) Зобов’язати заклади, зазначені в § 1 та медичних і зубових лікарів, що мають приватну
практику, одержати до 15/ІV–1930 р. в Окрстатбюрі або у райстатистика окрему облікову картку
хорих на 15/ІV та до 20/ІV повернути по належності до Окрстатбюра чи райстатистика.
7) Винних в порушенні обов’язкової постанови притягнути до відповідальності: урядових осіб
в дисциплінарному порядку за ч. 2 арт. 100 КК УСРР, а приватних – в адміністративному
порядку до штрафу за порушення, заподіяні в м. Херсоні до 100 крб., а на селі – до 10 крб. або
арешту до 2 тижнів чи примусової праці до 1 місяця. Увага. Скарги на неправильне накладання
адміністративних визисків подаються до Голови Окрику на постанову Окрадмінвідділу, до
голови міськради на постанову міськадмінвідділу та до голови райвику на постанову
райадмінвідділу за належністю.
Скарга, подана в 3-х денний строк з часу одержання постанови припиняє виконання кари до
розв’язання скарги.
Заяви-прохання про перегляд постанови про кару подаються до особи, що наклала кару.
8) Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення та поширити на місто Херсон та
його округу.
9) Догляд за виконанням обов’язкової постанови покладається на Окрстатбюро, Інспектуру
Здоровохорони, райвиконкоми та міліцію.
За голову Окрвиконкому
[підпис]
Ткаченко
Секретар – Член Президії Окружвику
[підпис]
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 568, арк. 59-60. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 342. ПРО ЗБОРИ ПІД ЧАС ДВОХМІСЯЧНИКА ДОШКІЛЬНОГО ПОХОДУ
ТА ДИТЯЧОЇ ОЗДОРОВЧОЇ КАМПАНІЇ
№ 11
30 березня 1930 р.
Щоб притягти громадську думку до завдань дошкільного виховання та оздоровлення
дитинства та підсилити їхню матеріальну базу, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет
на підставі Постанови Секретаріату ВУЦВКу з 11 та 21 березня 1930 року ПОСТАНОВИВ:
1. Встановити час переведення двохмісячника дошкільного походу та дитячої оздоровчої
кампанії на Херсонщині з 1-го квітня до 1-го червня 1930 року.
2. На час двохмісячника встановити такі надвишки:
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а) На парфумерні крами ІІ, ІІІ, ІV категорії (духи, пудра, косметика) в розмірі 10 %. б) На
квитки в театри, кіно та інших видовищ, в розмірі 10 % з ціни квитка, звільнивши від надбавки
квитки по кіно до 10 коп. включно та по театрах, клюбах і інших видовищах – галерею, а з
гастрольорів крім того 10 % всього валового збору. в) Відрахування в розмірі 10 % від зборів
усіх спортивних видовищ. г) Надвишка в 3 коп. на пляшку пива, в 5 коп. на пляшку або літр
виноградного вина до 1 карб. і в 10 коп. – вартістю понад 1 карб. д) Надвишки в розмірі 10 %
після 7 годин вечора на рахунки ресторанів, кафетеріїв, що торгують спиртовими напоями.
е) Надвишки на всі операції, що їх провадитимуть перукарні, крім стрижки та бриття
(манікюр, зачіска, окраска волосся тощо) в розмірі 10 %. ж) Надвишку на автобусні квитки по
2 коп. за квиток. з) Відрахування в 10 % із штрафів за зламання обов’язкових постанов
місцевих органів влади, що буде стягнуто на час двохмісячника. і) Відрахування на весь час
дошкільного походу та оздоровчої дитячої кампанії в розмірі 10 % прибутків акційних та
комерційних крамниць.
3. Чинність цієї постанови поширити на м. Херсон та Херсонську Округу.
4. За допущення відвідувачів до закладів, зазначених у п. п. “б” § 2 зовсім без стягнення
надвишки або з виплатою її у меншому, як слід, розмірі, та за постановки надбавки на рахунки,
зазначені у “д” § 2, або за стягнення в меншому, як слід, розмірі – притягати відповідальних
впорядчиків в адміністративному порядкові до штрафу в сумі не вище разового розміру не
виплаченої або недоплаченої надбавки.
5. Винних у порушенні п. п. “а”, “г” § 2, якщо сума нестягнутої надвишки не перевищує
300 крб. та зроблена вперше, притягати до штрафу до 300 крб., а в інших випадках – за
декретом про порядок накладання визисків за порушення правил про акцизи.
6. Урядових осіб, винуватих у порушенні п. п. “в”, “е”, “ж”, “з”, “і” § 2 притягати до
відповідальності за частиною 2-ю артикула 100 Крим[інального] Кодексу.
7. Зобов’язати відповідальних розпорядчиків установ та закладів, зазначених у § 2, здавати
надвишку й відрахування на біжучий рахунок 353 до Держбанку в м. Херсоні, а в районах – до
Ощадкас, за вказівками Райвику щотижня, а закладам тимчасового характеру – на другий день
після стягнення.
8. Осіб, винуватих у порушенні § 7, притягати до відповідальності: приватних осіб в
адміністративному порядкові – до штрафу до 100 крб. за порушення, заподіяне на місті та до
10 крб. за порушення, заподіяне на селі, чи до примуспраці – до місяця або арешту до
2-х тижнів. Урядових осіб за частиною 11-ю артикула 100 К[римінального] К[одексу].
Примітка. Постанову про адмінкару можливо оскаржити: до Голови Окрвиконкому – на
постанову зав. адмінвідділу та до голови райвику – на постанову зав. райадмінвідділків.
Скарги, подані протягом трьох днів з часу одержання постанови про кару, припиняють
виконання до вирішення скарги. У той же термін можливо просити відповідних осіб про
перегляд постанов про кару. Догляд за виконанням покласти на міліцію, райвики, фінвідділи
та Відомчу оздоровчу ясельну комісію.
Голова Окрвиконкому
(Сіняков)
(Поліщук) 1
Секретар – Член Президії Окрвику
Держархів Херсонської області, ф. Р-907, оп. 1, спр. 103, арк. 11. Копія, машинопис.
№ 343. ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ЛІСОСПЛАВУ
НА СПЛАВНУ КАМПАНІЮ В НАВІГАЦІЮ 1930 РОКУ
07 квітня 1930 р.
№ 12
Щоб забезпечити роботу по сплаву лісу в сплавну кампанію в навігацію 1930 року,
Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі постанови НКПраці й ВНГ СРСР з
22 березня 1930 року (Известия ЦИК СССР и ВЦИК ст. 24 марта 1930 г. № 82) ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі державні і кооперативні установи і підприємства та громадські організації
виявити у себе та відрядити в м. Херсоні в 3-х денний термін з часу оголошення обов’язкової
постанови до Інспектури Праці, а в Окрузі в 7-ми денний строк до відповідних райвиків всіх
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спеціалістів по сплаву і по підготовці сплавних шляхів по сплаву для проходження відмітки і
лікарсько-експертної Комісії. Примітка: Спеціалісти по сплаву й по підготовці сплавних шляхів
по сплаву вважаються: а) інженери й техніки, що працювали на сплаві, включаючи
гідротехніків, інженерів-техніків, що працювали на сплаві по вишукуванню й регулюванню
річок; б) водні лісомеліоратори-інженери й техніки; в) лісоводи з вищою й середньою освітою,
що мають стаж по сплаву не менш двох років; г) практики по сплаву зі стажем не менш трьох
років.
2. Зобов’язати всіх спеціалістів, зазначених в § 1, завчасно подати про себе відомості
установам і підприємствам, де вони працюють та в строки, зазначені в § 1, з’явитись до
Інспектури Праці чи до Райвиків за належністю для взяття на облік та лікарсько-експертного
огляду.
3. Зобов’язати тих із зазначених в § 1 спеціалістів, що не будуть звільнені від мобілізації,
виїхати за призначеним їх містом роботи в строки, що будуть додатково вказані Інспектурою
Праці. Примітка: Мобілізовані спеціалісти зберігають посаду й заробіток та одержують аванс і
кошти на відрядження за розміром і в порядкові, зазначеному постановою Наркомпраці та ВРНГ
СРСР 22/ІІІ–[19]30 р.
4. Керівники установ, підприємств і організацій за порушення обов’язкової постанови
підлягають відповідальності за арт. 99 Крим[інального] Кодексу, а спеціалісти за ухил від
мобілізації за арт. 58 Крим[інального] Кодексу.
5. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на органи міліції, райвиків та
сільрад.
Обов’язкову постанову поширити на м. Херсон та його Округу і надати чинність їй з часу
оголошення.
Голова ОВКу
Сіняков
Секретар – Член Президії ОВКу
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 66. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 344. ПРО БОРОТЬБУ З ГРИЗУНАМИ-ПАЦЮКАМИ ТА МИШАМИ В
ЗЕРНОСХОВИЩАХ, ПРОДОВОЛЬЧИХ СКЛЕПАХ ТА В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ
07 квітня 1930 р.
№ 13
Для захисту зерна та різних харчових запасів від пошкодження гризунами (пацюками, миші
тощо), що зараз значно поширені в склепах та інших місцевостях переховування, переробки та
транспортування зерна, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі обіжника
НКТоргу № 0911/7 та арт. 31 Адм[іністративного] Кодексу ПОСТАНОВИВ:
1. Оголосити компанію боротьби з гризунами на всій території округи, надав міроприємства в
цій справі ударне значення.
2. Зобов’язати всі державні, кооперативні та громадські організації та приватних осіб, що
мають зерносховища, кухні-фабрики, склепи, крамниці, млини, зерносушарки, круподерки,
залізничні пакгаузи, пристанські склепи, пароплави, баржі, підчалки тощо – негайно з виданням
цієї постанови розпочати боротьбу з гризунами так хімічними, як і механічними засобами.
3. Зобов’язати всіх користувачів житлових будівель – державних, кооперативних та приватних
за відповідальністю правлінь житлокооперативів, комендантів будинків та приватних власників
з оголошенням цієї постанови вжити всіх заходів для нищення гризунів на території їх будівель,
звертаючи особливу увагу на підвали, погріби, сміттьові та вигрібні ями.
4. Технічне керівництво організацією боротьби з гризунами покладається на Окрторгвідділ,
Держхлібінспекцію та Окрземвідділ.
5. Оскільки при вживанні хімічних засобів є небезпека для здоров’я та життя населення,
вживати їх на території округи дозволяється лише ТСО-Авіяхему, радгоспам та колгоспам та
санепідорганізаціям окрздоров’я, суворо додержуючись при цьому належних правил та
інструкцій.
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6. Категорично забороняється пристосування хімічних речовин для боротьби з гризунами
приватними організаціями та особами.
7. Осіб, винних в порушенні обов’язкової постанови, притягати до відповідальності.
Приватних осіб в адміністративному порядкові до штрафу в м. Херсоні до 100 крб., а за
порушення, заподіяні на селі – до 10 крб. чи до примусової праці до 1-го місяця, чи до арешту до
2-х тижнів, а урядових осіб за част. 1-ю арт. 100 КК. Увага: Скарги на неправильне накладання
адміністративних визисків подаються до голови ОВКу на постанову Окрадмінвідділу та до
голови райвику на постанову заврайадмінвідділу за належністю. Скарга, подана в 3-х денний
строк з часу одержання постанови, припиняє виконання кари до розв’язання скарги.
8. Догляд за виконанням цієї обов’язкової постанови покладається на райвиконкоми, сільради
та міліцію.
9. Обов’язковій постанові надати чинність через 10 день з часу оголошення її та поширити її
на м. Херсон і його округу.
Голова Окрвиконкому
[підпис]
Синяков
Секретар – член Президії Окружвику
[підпис]
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 67-68. Оригінал, машинопис, рукопис.
№ 345. ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ЄДИНОГО СІЛЬГОСППОДАТКУ
В 1930–1931 р. 1
№ 14
06 квітня 1930 р.
На підставі арт. Арт. 2, 4, 8, 10, 11, 16, 19, 23, 27, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53,
55, 57, 58, 59, 64, 93, 102 та 104 Положення про Єдиний сільськогосподарський податок,
затвердженого постановою Центрального Виконавчого Комітету й Раднаркому Союзу РСР з
23 лютого 1930 р., а також на підставі постанови Ради Народних Комісарів УСРР з 31-го березня
цього року, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет ухвалив встановити нижченаведені
засади переведення на терені Херсонської Округи єдиного сільськогосподарського податку в
1930–1931 р.
1) Організувати Округову Податкову Комісію єдиного сільськогосподарського податку в
складі: а) Голови Комісії, що його призначається Окрвиком, б) представника Окрфінввідділу,
в) представника Окрземвідділу, г) представника Окрплану, д) представника Окрзерноколгоспспілки та е) представника Округового Комітету Незаможних Селян.
2) Організувати при Районових Виконавчих Комітетах районові податкові комісії в складі:
а) Голови Комісії, який є голова РВК або його заступника, б) представника фінансовоподаткового відділку, в) представника Райземвідділу, г) райстатистика, д) представника
Райкоопзерна та е) трьох представників від селян, з яких одного делегує Районовий Комітет
Незаможних Селян, другого – відповідні сільські комітети незаможних селян, а третього –
обирають збори селян. Примітка: Представники від СільКНС та селяни беруть участь в роботі
Райподаткомісії лише під час розгляду справ, що стосуються їхніх сіл.
3) Роботу щодо переведення єдиного с/г податку в селях та селищах покладається на
фінансово-господарські комісії сільрад та фінансово-бюджетні секції селищних рад.
До складу вказаних комісій і секцій ввести з правом ухвального голосу по одному
представникові від КНС та колгоспів даного села, а також уповноважених статистики при
с/радах.
Фінансово-господарські комісії та фінансово-бюджетні комісії зобов’язані:
а) перевести облік об’єктів оподаткування, б) визначити для окремих господарств розмір
прибутку від не хліборобських заробітків, в) виявляти втаєні об’єкти оподаткування та ознаки
нетрудових прибутків, а також визначати розмір нетрудових прибутків, г) звільнити від податку
бідняцькі господарства, д) надати пільги родинам червоноармійців та інвалідів, звільнити від
податку за відповідними документами нові плодові насадження, племхудобу, площі сіяних трав,
площі сої, бавовника, фендрика, кенафа та ворсинки, е) розв’язувати скарги платників
сільгоспподатку на неправильний облік об’єктів та ознаків оподаткування й давати висновки по
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інших скаргах та заявах, що їх подається платниками податку до райподаткомісій, ж) виявляти
осіб, що ухиляються від виплати податку й вживати заходів до стягнення податку.
4) Розмір єдиного сільськогосподарського податку для окремих господарств, в тому числі й
юридичних, вираховується та стягається за сукупністю прибутків, що вони одержують від таких
джерел:
а) рільництва, б) луківництва, в) скота всіх видів, крім свиней, г) спеціальних галузей
сільського господарства (огородництва, бахчівництва, виноградарства, садівництва, сарго,
тютюнництва та полуництва), д) не хліборобських заробітків (заробітної платні, кустарноремесних та інших заробітків).
Примітка: Не хліборобські прибутки радгоспів оподаткуванню сільгоспподатком не
підлягають.
5) Не притягати до оподаткуванню сільгоспподатком населення міст:
Херсону, Берислава, Скадівська та Кахівки, що займається сільським господарством лише на
землях, які входять у межі міської смуги. Прибуток від вказаних земель підлягає від
прибутковим податком.
6) Вирахування прибутку від рільництва так по індивідуальних, як і юридичних господарствах
на терені всієї округи провадити за засівом, тобто лише від тієї землі, що фактично засіяна.
7) До оподаткування сільгоспподатком притягнути худобу такого віку: коні, воли, мули та
верблюди – старше 4-х років; бугаї – старше 3-х років; корови – після першого отілу, а нетелі –
старше 3-х років; вівці – що перезимували. Вік та наявність худоби встановлюється на
1-е травня 1930 р.
8) Для вирахування оподаткованого прибутку від основних галузей сільського господарства
встановити по окремим районах, сільрадах та селах нижченаведені норми прибутковості:
(Вставка № 1).
Примітка: Від приросту поголів’я корів, биків та овець наведені норми прибутковості
зменшуються на 50 %.
9) Встановити для окремих районів та сільрад нижченаведені норми прибутковості для
вирахування оподаткованого прибутку від спеціальних галузей сільського господарства.
(Вставка № 2)*.
Примітка 1: Для усуспільнених огородних площ у колективних господарствах встановлені
норми прибутковості зменшуються на 50 %. Примітка 2: Прибуток індивідуальних господарств
від площ, вперше розроблених цього року під огородні культури, вираховується за нормами,
встановленими для засіву. Примітка 3: Площі, вперше розроблені для усуспільнених городів,
зовсім звільняються від оподаткування сільгоспподатком. Примітка 4: Приріст площі жовтого
та махор очного тютюну, порівнюючи з 1929–1930 р., оподатковуються за нормами,
встановленими для засіву.
10) Надати право районовим податковим комісіям визначати в окремих випадках
оподаткований прибуток від площі спец галузей, що мають промислове значіння й явно
недооподатковуються за встановленими нормами, відповідно до їхньої фактичної прибутковості.
Примітка 1: За промислові площі спец галузей, що підлягають в окремих випадках
оподаткуванню за фактичним прибутком, вважати:
а) по Цюрупинському, Херсонському та Голопристанському районах площі поливних
огородів, що перевищують 0,50 га, заливних – 0,75 га. Польових, бахчі, виноградників та садків
– 1 га, б) по всіх останніх районах: площі огородів, що перевищують 0,60 га, заливних – 0,80 га,
польових, бахчі, виноградників та садків – 1 га.
Примітка 2: Прибутки від питомників та парників оподатковуються сільгоспподатком
відповідно до їхньої фактичної прибутковості у всіх випадках.
11) Для нижчеперелічених районів та сіл, де населення провадить організовану здачу
молочної продукції на масло виробничі пункти, та де взагалі є ознаки промислового масло
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виробництва, норми прибутковості від корів та биків зменшити проти норм, встановлених арт. 8
цієї постанови наполовину.
(Вставка № 3) .
12) Притягнути до оподаткування сільгоспподатком не хліборобські прибутки сільського
населення в таких процентах:
а) заробітню платню робітників та службовців, що постійно мешкають у своєму господарстві
– в розмірі 15 %; б) заробітню платню робітників та службовців, що мешкають поза межами
свого господарства – в розмірі 10 %; в) прибутки від відхідних промислів по найму – в розмірі
15 %; г) прибутки від відхідних промислів не по найму – 30 %; д) прибутки від кустарноремісничих та інших промислів – в розмірі 60 %; е) прибутки від здавання в найом складних
сільськогосподарських машин без механічних двигунів – в розмірі 25 %; ж) прибутки
нетрудового характеру (здавання в найом складних с/г машин з механічними двигунами,
кустарно-ремісничих промислів з найманою працею, промислових та торгівельних підприємств
тощо) – в розмірі 100 %.
Примітка 1: Не хліборобські заробітки обраховуються й оподатковуються за час з
1-го травня 1929 р. по 30-е квітня 1930 р. Примітка 2: При визначенні суми прибутку до
оподаткування з валового прибутку відлічуються всі основні витрати по промислу: на сировину,
півфабрикати, паливо, оплату найманої праці, найом та поточний ремонт приміщень і
устаткування. Примітка 3: Не хліборобські прибутки колгоспів оподатковуються на підставах,
встановлених для індивідуальних господарств, а саме: від використання поза колгоспом
складних с[ільсько]-[господарських] машин без механічних двигунів – в розмірі 25 %, а від всіх
інших видів не хліборобських прибутків – в розмірі 60 %. При цьому, прибутки від не
хліборобських заробітків членів колгоспів, одержаних поза колгоспами, включаються до
оподаткування в тій частині, яку фактично внесено даним членом до колгоспу. Примітка 4:
Якщо член колгоспу не має індивідуального сільського господарства, то його не хліборобські
заробітки, що одержані поза колгоспом, сільгоспподатком не оподатковуються, і підлягають
оподаткуванню, за винятком відрахувань до колгоспу за законом про від прибутковий податок.
Коли ж член колгоспу має індивідуальне сільське господарство, тоді його не хліборобські
прибутки, за винятком відрахувань до колгоспу оподатковуються за його індивідуальним
господарством відповідно з приміткою до арт. 14 цієї постанови. Примітка 5: Прибутки
кооперованих кустарів та ремісників, які не вживають найманої праці й входять до кустарнопромислових товариств, а також членів артілів, які входять до загальної кооперативної системи,
оподатковуються в розмірі 45 %. Примітка 6: Не хліборобські прибутки від здавання в найми
трієрів та сортировок, а також нескладних с[ільсько]-[господарських] машин, зовсім
звільняються від оподаткування.
13) Для господарств з загальною сумою оподаткованого прибутку від сільського господарства
та не хліборобських прибутків понад 550 крб. пристосувати механічну надвишку до
вирахуваного за нормами прибутку від сільського господарства (засіву, сіножаттю, спец галузей,
великої та дрібної худоби) в таких процентах:
5 % – при загальній сумі оподаткованого прибутку більш 550 крб. до 600 крб.
6% –
//-//
//-//
//-//
600
до 650
7% –
//-//
//-//
//-//
650
до 700
8% –
//-//
//-//
//-//
700
до 750
9% –
//-//
//-//
//-//
750
до 800
10 % –
//-//
//-//
//-//
800
і більше

Примітка 1: По Горностаївському та Бериславському районах пристосування механічних
надвишок починається з суми прибутку в розмірі більш 500 крб., а саме: 500-550 крб. – 5 %,
550-600 крб. – 6 %, 600-650 крб. – 7 %, 650-700 крб. – 8 %, 700-750 – 9 %, 750 крб. і більш – 10 %.
Примітка 2: Наведені надвишки не пристосовуються до господарств, що в них загальна сума
оподатковуваного прибутку не перевищує: 60 крб. на їдця – при 9-10 їдцях, 65 крб. – при
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11-12 їдцях і 70 крб. при 13 й більше їдцях, а також до господарств, що примушені наймати
тяглову силу та реманент за відсутності власного.
14) Розмір податку на кожне одноособове господарство вираховується залежно від загальної
суми вирахованого за ним прибутку, з відліченням на кожного їдця даного господарства по
20 крб. за такою таблицею ставок:
З перших
З лишку прибутку понад
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//

25 крб. на господарство стягається з кожного крб.
25 крб. до 100 крб.
100 крб. до 150 крб.
150 крб. до 200 крб.
200 крб. до 250 крб.
250 крб. до 300 крб.
300 крб. до 400 крб.
400 крб. до 600 крб.
600
і більше

4 коп.
7 коп.
10 коп.
15 коп.
20 коп.
22 коп.
25 коп.
28 коп.
30 коп.

Примітка 1: За тією ж таблицею ставок вираховується податок і з прибутку, що його мають
члени колгоспів від не усуспільнених об’єктів оподаткування; проте, по 20 крб. на їдця в таких
випадках не відлічується, і неоподатковуваний мінімум не застосовується. Примітка 2:
З вирахованої наведеним порядком суми податку багатоїдацьким господарствам надається
знижка в розмірі: 5 % господарствам з 7-8 їдцями, 10 % – господарствам з 9-10 їдцями і 15 % –
господарствам з 11 і більше їдцями.
15) Податок для колективних господарств в цьому році вирахувати з нормативного прибутку в
таких розмірах: а) по 4 коп. з кожного карбованця оподатковуваного прибутку по комунах; б) по
5 коп. з кожного карбованця оподатковуваного прибутку від усуспільнених об’єктів
оподаткування по інших колгоспах.
16) Для вирахування податку з радянських господарств, а також з господарств, що належать
держустановам та іншим юридичним особам, встановити по всій окрузі ставку податку на кожний
карбованець оподатковуваного прибутку, вирахуваного на загальних підставах, в розмірі 6 коп.
17) Звільнити від податку одноособові малосильні господарства, оподаткований прибуток
яких не перевищує: 120 крб. при 1-2 їдцях в господарстві. 140 крб. при 3-4 //-//. 160 крб. при 5 і
більше їдцях. Колективні господарства звільняються від оподаткування, коли їх нормативно
вирахуваний прибуток до оподаткування не перевищуватиме 30 крб. на їдця.
18) Звільнити від оподаткування господарства, що для них вирахуваний податок не
перевищуватиме 1 крб., і які не підпадуть під неоподатковуваний мінімум.
Крім того, доручити фінансово-господарським комісіям сільрад та фінансово-бюджетним
секціям селищних рад звільнити від податку в індивідуальному порядкові також і інші категорії
маломіцних господарств, оподатковуваний прибуток яких перевищує зазначені в арт. 17 цієї
постанови неоподатковувані мінімуми. Примітка: Звільнення від податку маломіцних
господарств повинно перевести до доручення податкових листів.
19) Надати право районовим податковим комісіям зменшувати до 50 % податок для
маломіцних комун, що утворилися переважно з бідняцьких господарств, і оподатковуваний
прибуток яких перевищує встановлені арт. 17 цієї постанови неоподатковувані мінімуми для
колективних господарств.
20) Під час вирахування оподатковуваного прибутку колгоспів робиться 25 % знижка з
прибутку від землі та худоби, що належить тим членам колгоспу, які в минулому році були
звільнені від податку за неспроможністю.
21) Встановити 20 % знижку з податку для колективних та індивідуальних господарств, коли
колгосп або всі господарства колишніх земгромад на ділі переведуть агро-зоомінімум,
встановлений постановою Окрвику з 28 березня цього року. Примітка 1: За здійснення лише
агро або зоомінімуму надається знижка тільки в розмірі 10 %. Примітка 2: Пільги повинно
надавати без будь-яких клопотань платників, на підставі актів, що складаються за участю
агронома про виконання агро та зоомінімуму окремими колгоспниками та всіма господарствами
колишніх земгромад. За переведення агро-зоомінімуму окремими господарствами пільга не
надається.
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22) Звільнити від оподаткування:
а) увесь приріст засівної площі цього господарського року проти площі засіву 1928–1929 р.
б) площі засівів клещевини, кенафа, кендиря, сої та ворсинки. в) площі бавовника (хлопку)
протягом п’яти років, а площі люцерни, що входять в бавовняний сівозмін – протягом одного
року. г) площі, зайняті насінниками огородніх культур. д) прибутки від пасічництва та свиней.
е) всю усуспільнену в колгоспах робочу худобу: коні, воли, верблюди, мули та осли – протягом
двох років. ж) всіх корів, овець та свиней так усуспільнених в колгоспах, як і тих, що
залишились в індивідуальному володінні колгоспів. з) нові плодові насадження та виноградники
першого року плідності.
23) Для виплати сільгоспподатку встановити такі строки: перший – 1-го вересня 1930 р. –
50 %, другий – 1-го жовтня 1930 р. – 30 %, третій – 1-го листопада 1930 р. – 20 %.
24) Скарги на неправильний облік джерел прибутковості та числа їдців, на неправильне
вирахування прибутку та податку, а також клопотання про надання пільг, крім пільг за
стихійним лихом, подаються не пізніш місячного терміну з дня доручення платникові окладного
листа. Примітка: Скарги на неправильний облік оподаткування, клопотання про звільнення від
податку нових плодових насаджень та виноградників, племхудоби, площ сіяних трав, площ сої,
бавовника, кенафа, ворсинки, а також про надання червоноармійських пільг для інвалідів,
подаються до сільрад.
Всі інші скарги та клопотання, в тому числі й скарги на неправильні вирішення
райподаткомісії, подаються через сільради до райподаткомісій.
Скарги з приводу незадоволення вирішеннями сільських фінансово-господарських комісій та
фінансово-бюджетних секцій подаються через сільради та райподаткомісії протягом місячного
терміну з дня одержання повідомлення сільської комісії або секції. В цей же термін подаються
скарги через райвик до Окрпродкомісії з приводу незадоволення вирішеннями райподаткомісій.
25) Відповідальність за правильність та своєчасність обліку джерел прибутковості та їдців в
кожному окремому господарстві, за правильність та своєчасність вирахування оподатковуваного
прибутку й податку та доручення податкових листів, а також за своєчасне та повне стягнення
податку покладається на районові виконавчі комітети та сільради. Примітка: Крайнім терміном
доручення платникам податку складових листків встановлюється 20 липня.
26) За втаювання об’єктів оподаткування платники податку підлягають відповідальності в
адміністративному або судовому порядку.
Адміністративне стягнення – штраф, розміром, що не перевищує 5-ти кратної суми податку,
яку припадає на до виявлену суму прибутку, накладають районові виконавчі комітети.
27) Цю постанову оголосити на сільських сходах і вивісити на видних місцях в
райвиконкомах та сільрадах.
Голова Окрвиконкому
[підпис]
Сіняков
Секретар
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 69-77. Копія, машинопис, рукопис.
№ 346. ПРО ОХОРОНУ ЗАСІВІВ ТА СКОШЕНИХ ХЛІБІВ
№ 23
08 червня 1930 р.
З метою збереження посіву хлібів від випасу худобою та від протрав, а також неналежного
скошення хлібів на зелений корм та охорони скошених хлібів, Херсонський Округовий
Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмінкодексу ПОСТАНОВИВ:
1. Заборонити викошувати недоорані хліба до часу повного їх вистигання як на корм для
худоби, так і для будь-якої іншої мети. Примітка: Хліба, посіяні спеціально на пашу чи на
зелений корм в розмірах, передбачених посівним планом РВК та с/р, можливо випашати та
скошувати в колгоспах за постановою правління колгоспу, у радгоспах – за розпорядженням
адміністрації радгоспу, а в індивідуальних господарствах – за дозволом с/р.
2. Заборонити псувати або знищувати посіви хлібів кормових трав, а також насадження
спеціальних культур (садки, виноградники, городи, башти тощо) так випасами чи прогоном
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худоби, як і переїздом чи переходом через площу, зайняту цими культурами, а також робити
протраву копиць або скирд скошеного сіна, хліба, полови, соломи.
3. Там, де багато скупчено сіна або хліба, встановити постійну пожежну охорону, умовившись
про це з с/р та мати запас води.
4. Приватних осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови, притягти до
відповідальності в адміністративному порядку за арт. 46 Адмінкодексу, а урядових осіб – в
дисциплінарному порядкові за частиною 2 арт. 100 Кримінального Кодексу; на випадок
зловмисного пошкодження, винуватих притягати до відповідальності в судовому порядку за
відповідними арт. Кримінального Кодексу. Примітка: Скарги на неправильне накладання
адміністративних визисків подаються до Голови ОВКу – на постанову Окрадмінвідділу та до
голови райвику – на постанову заврайадмінвідділком. Скарга, подана в 3-х денний строк з часу
одержання постанови про адмінкару, припиняє виконання кари до розв’язання скарги. Заяви про
перегляд постанови про кару подаються до установи, що наклала кару.
5. Обов’язковій постанові надати чинність з часу оголошення її та поширити її на м. Херсон та
його округу.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, райвиконкоми та
с/ради.
Голова Окрвиконкому
Синяков
Секретар – Член Президії Окружвику
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 51. Копія, машинопис.
№ 347. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗБИРАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ
№ 24
17 червня 1930 р.
У зв’язку з гострою нестачею в окрузі низки краму та матеріалів, що необхідні для вборочної
кампанії, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмінкодексу
ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати в м. Херсоні всі державні та кооперативні організації, підприємства та
установи, а також приватні торгівельні підприємства, протягом 3-х днів з часу оголошення
обов’язкової постанови, подати до Окрземвідділу списки з зазначенням кількості та ґатунку
таких матеріалів, що знаходяться в їх розпорядженні: залізо сортове (всіх ґатунків), залізо дахове
– чорне та оцинковане, залізо шинне (незалежно від товщини), проволока кругла, канати всіх
ґатунків, шпагат, цвяхи, ведра, мазь колесна, лопати залізні, граблі, вили залізні та дерев’яні,
держаки, троси, ціпи футові та поводкові, каніфоль та котли, йомкістю 10 в[ідер] та більше, паси.
2. Всі установам, підприємствам та організаціям, що зазначені в § 1-му, водночас з поданням
списків, також подати відомості, на який період та для якої мети призначені ці матеріали.
3. Осіб, винуватих в порушенні обов’язкової постанови або утаюванні вищезгаданого краму
або матералів, притягати до відповідальності: урядових осіб – за част. 2 арт. 100 Кримінального
Кодексу, а приватних осіб – в адміністративному порядку до штрапу до 100 крб., чи до
примусової праці до 1 м-ця, чи до арешту до 2-х тижнів. Примітка: Скарги на неправильне
накладання адміністративних визисків подаються до Голови Окрвиконкому – на постанову
Окрадмінвідділу, до голови міськради – на постанову міськадмінвідділу та до голови райвику –
на постанову заврайадмінвідділком за належністю. Скарга, подана в 3-х денний строк з часу
одержання постанови, припиняє виконання кари до розв’язання скарги.
Заяви про перегляд постанови про кару подаються до установи, що наклала кару.
4. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію та окрторгвідділ.
5. Ця обов’язкова постанова поширюється на м. Херсон і набуває сили з моменту її
оголошення.
Голова Окрвиконкому
[підпис]
Синяков
За Секретаря Заворгвідділом ОВК
Лабаторін
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 52. Копія, машинопис.
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№ 348. ПРО МІСЯЧНИК ЗБОРУ БРУХТУ ЧОРНОГО Й КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
№ 26
27 липня 1930 р.
З 1-го серпня 1930 р. Державному акційному товариству РУДМЕТАЛТОРГ доручено
перевести на Херсонщині кампанію збору брухту чорного й кольорового металів.
Щоб допомогти Рудметалторгові виконати належним чином цю кампанію, що має державне
значіння, Херсонський Округовий Виконавчий Комітет на підставі арт. 31 Адмінкодексу та
постанови НКВС з 3/V–1930 р. (Вісті № 116) ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов’язати всі підприємства й установи державні, громадські, кооперативні й приватні на
час місячника з 1/VІІІ по 1/ІХ–1930 р. виявити всю наявність непотрібного їм брухту чорного й
кольорового металу.
2. Брухт, зазначений в § 1 великим підприємствам як от: ім. Петровського, відділу
промисловості, комгоспу, Держпароплавству, радторгфльоті, промспілці, – здати безпосередньо
до Рудметалторгу, а дрібним підприємствам, кустарям та установам здати брухт Укрутильзбору
або Держторгу за конвекційними цінами, встановленими від НКТоргівлі.
3. Правлінням житлокоопів, домоуправам, власникам, орендарям будинків та зав. будинками
установ, провести огляд горищ, сараїв, льохів та інших приміщень та очистити їх від належного
схову там брухту зазначених вище металів, при чому непотрібний їм брухт або здати за
конвенційними цінами протягом місячника безпосередньо до Укрутильзбору або Держторгу, чи
скласти до скриньок для утильсировини, а де їх не встановлено – в окремий куток садиби, щоб
звідти міг їх забрати за конвенційними цінами Укрутильзбір чи Держторг.
4. Осіб, винних в порушенні обов’язкової постанови притягти до відповідальності: приватних
осіб в адміністративному порядкові до штрпу до 100 крб., за порушення заподіяні в місті, й до
10 крб. на селі, або до примусової праці до 1 м[іся]ця, чи до арешту до 2-х тижнів, а урядових
осіб – до відповідальності за ч. 2 арт. 100 Кримінального Кодексу. Увага: Скарги на неправильне
накладання адміністративних визисків подаються до Голови Окрвиконкому – на постанову
Окрадмінвідділу, до голови міськради – на постанову міськадмінвідділу та до голови райвику –
на постанову заврайадмінвідділком за належністю. Скарга, подана в 3-х денний строк з часу
одержання постанови, припиняє виконання кари до розв’язання скарги. Заяви про перегляд
постанови про кару подаються до установи, що наклала кару.
5. Обов’язковій постанові надати чинність з 15 серпня та поширити на м. Херсон і його
округу.
6. Догляд за виконанням обов’язкової постанови покласти на міліцію, райвики, сільради й
відділ промисловості.
Голова Окрвиконкому
Макаров
Секретар – Член Президії Окружвику
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 54. Копія, машинопис.
№ 349. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ
КРАЩИМ ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННИМ ЗВ’ЯЗКОМ
№ 28
27 липня 1930 р.
В зв’язку з переведенням уборочної кампанії, хлібозаготівельні та наступної осінньої
засівкампанії, з’являється гостра потреба в електричних засобах зв’язку – телеграфі та особливо
телефонів, які маються по окрузі дуже обмеженій кількості. Між тим багато організацій та
установ зовсім не зважають даних обставин:
1) Телеграми посилаються з душе поширеним текстом, майже передруковують відомствені
обіжники.
2) Перемови по телефону замісць коротких, стислих, ділових розпоряджень та повідомлень,
переходять у довгочасні бесіди.
3) Окремі абоненти не зважають ні на які розписи та умови роботи, настирливо вимагають від
підстанцій надання їм перемов, не вважаючи на те, що провода зайняті, незаконно погрожуючи
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вартовим, вриваються в лінію під час перемов, починають суперечки, лайку і цим зовсім
дезорганізують телефонний зв’язок.
4) Деякі сільради, що встановлено в них телефона і включено в загальну лінію, часто знімають
телефонні трубки з апаратів, аби ізоліруватись від дзвінків, цим порушують нормальну чуткість
по всій лінії, одночасно в тих абонентів, що знімають трубки, псується й батарея.
5) Вартові телефонних станцій часто-густо роз’єднують абонентів в момент перемов, не
довідавшись, чи закінчено перемови, чи ні.
З метою усунення згаданих явищ та інших ненормальностей і для забезпечення правильного
обслуговування кампаній, що переводяться, Окрвиконком згідно арт. 31 Адмінкодексу
УХВАЛИВ:
1) Право користування телефонними перемовами і передачу телеграм поза чергою з
відмітками: “уборочна”, “хлібна” та “посівна” надати таким установам і організаціям:
Окрвиконком, окрпартком, окрземвідділ, окрторгвідділ, окрколгоспзерносоюз, Союзхліб,
Дніпробуг, нафтобаза, кладоколгосп, Уповголовбавовкому, Держпароплавство, райморфлот.
2) Всім взагалі установам, організаціям і урядовим особам, в період переведення згаданих
вище кампаній, не припускається посилки із зайво поширеним текстом телеграм і не припускати
довгочасних неістотних перемов по телефону.
3) З метою запобігти ненормальну завантаженість телеграфа, не скупчувати телеграм до
закінчення заняття, а відправляти їх на телеграф за потребою на протязі всього часу роботи даної
установи.
4) Округовій конторі зв’язку скласти розписа черги міжміських перемов по телефону для всіх
станцій і не припускати перемов, якщо провода зайняті поза розписом, за винятком ОПК,
Президії ОВК, органів ДПУ та окремих виняткових випадків, як стихійне лихо та ін.
5) Всім установам виділити спеціальних осіб, щоб доглядали за телефонами та перемовами по
ним, і покласти на них персональну відповідальність за порушення цієї постанови й за
дозволення вести перемови стороннім особам.
6) Округовій конторі зв’язку встановити телеграфно-телефонну дію по всіх підприємствах
зв’язку на протязі всього дня, забезпечивши для термінових перемов дію телефона і ніччю.
Встановити суворий догляд за вартовими станцій й не припускати неправильного роз’єднання
абонентів під час перемов.
7) Всім установам і організаціям, які одержують зводки з місць, встановити точний час дачі
зводом, погодивши це питання з місцевими підприємствами зв’язку.
8) Осіб, винних в порушенні обов’язкової постанови притягати до відповідальності в
дисциплінарному порядку по 100 ст. Кримінального Кодексу.
9) Цю постанову перевести в життя з дня оголошення й поширити на м. Херсон і його Округу.
Голова Окрвиконкому
[підпис]
Макаров
Секретар – Член президії Окрвиконкому
[підпис]
Поліщук
Держархів Херсонської області, ф.Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 117-117. Копія, машинопис, рукопис.
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НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
КОМЕНТАРІ
№3
ОП № 51/16 від 01 березня 1923 р. була продубльована ОП № 59 від 25 червня 1924 р. та № 69 від
10 липня 1925 р. У ОП № 59 від 25 червня 1924 р. виключався пункт про оплату роботи двірників з
переадресуванням у цій частині до § 3 ОП № 27 від 29 лютого 1924 р. Також у обох ОП виключений п. 9 –
про відповідальність за несвоєчасне запровадження інституту двірника.
У ОП № 69 від 10 липня 1925 р. вводився пункт щодо обов’язкового надання двірникам свистків та
значків, що купуються за кошт домоволодінь.

1

№5
ОП № 71 від 20 березня 1923 р. стосувалась заборони вживання насіння та паління у громадських
місцях.
ОП № 95 від 13 квітня 1923 р. зосереджувала увагу та тому, що крім обов’язкового прибирання сміття
тротуарів та алей, його необхідно вивозити на смітники за рахунок власників території.
ОП № 174 від 13 серпня 1923 р. крім вживання насіння та паління, забороняла їздити по алеям та
тротуарам на велосипедах, бричках та випускати у парки та сквери для випасання худобу, а також
псувати дерева.
ОП № 38 від 01 квітня 1924 р. зобов’язувала власників домоволодінь провести прибирання
прибудинкових територій.
1

№8
ОП про боротьбу з ховрахами дублювались: № 43 від 10 квітня 1924 р.; № 28 від 28 березня 1925 р.;
№ 59 від 24 березня 1926 р.; № 08 від 19 лютого 1929 р.; № 08 від 22 березня 1930 р.
1

№ 13
ОП № 126 від 19 листопада 1924 р. тлумачила, що клавішними інструментами державного фонду є
реквізовані та конфісковані до 24 серпня 1922 р.; взяті на прокат; безгосподарські або залишені при втечі;
куплені нелегально протягом 1920–1923 р. у осіб, котрі виїхали за кордон.

1

№ 19
ОП № 65 від 02 липня 1924 р. деталізувала процес надання документів для реєстрації статутів релігійних
громад. Зокрема, виокремлювались списки членів общини за статтю та віком. Релігійним громадам, котрі
не нараховували 50 осіб, надавалось право об’єднуватись з іншими громадами.
ОП № 19 від 10 травня 1930 р. у зв’язку з новим положення про порядок організації та діяльності
релігійних громад (затвердженим НКВС 29 грудня 1929 р.), зобов’язувала перереєструвати статути
релігійних громад до 15 червня 1930 р.
1

№ 24
ОП № 217 від 08 листопада 1923 р. зобов’язувала надати такі ж списки до 25 жовтня 1923 р. для
збирання прибутково-майнового податку за друге півріччя окладного року (жовтень 1923 р.–квітень
1924 р.).
1

№ 27
ОП № 35 від 14 вересня 1927 р. забороняла державним, громадським та кооперативним підприємствам
здійснювати набір підлітків на роботу за бронею, понад броню, до ФЗУ та ін. поза біржею праці.
1

№ 31
ОП № 66 від 14 квітня 1926 р. зобов’язувала усі державні та приватні установи 1, 2 та 3 травня
прикрасити будинки державними прапорами встановленого зразку; прикрасити балкони, вітрини
килимами, квітами та бюстами революційних вождів. Відділу місцевого господарства необхідно було
очистити тротуари та вулиці від сміття. Торгівля дозволялась лише на базарах.
ОП № 09 від 20 квітня 1927 р. зобов’язувала вивішувати прапори та прикрашати балкони та вулиці
лише 1 травня. В іншій частині вона повністю відповідала ОП № 66 від 14 квітня 1926 р.
1
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№ 32
ОП № 141/3 від 11 червня 1923 р. збільшувала сплату місцевого збору у ціновому діапазоні від 150 до
225 руб., а також вводила більш широкі пільгові категорії населення, котрі повністю або частково
звільнялись від сплати вказаного місцевого збору.
ОП № 206 від 04 жовтня 1923 р. збільшувала ставки сплати місцевого збору від 225 до 675 руб.
ОП № 243 від 06 грудня 1923 р. змінювала ставки місцевого збору від 3 до 45 руб.
ОП № 44 від 10 квітня 1924 р. звільняла від сплати місцевого збору всі первинні виписи, крім виписів
про розлучення, безвісті зниклого та зміни прізвища, котрі видаються при реєстрації актів. Вартість
подальших виписів встановлювалась у розмірі 2 крб.
1

№ 34
ОП № 62 від 14 червня 1924 р. дублювала ОП № 127/31 від 19 травня 1923 р.
ОП № 17 від 24 січня 1925 р. доповнювала вже вказані постанови, забороняючи просити милостиню,
паління тютюну у громадських місцях (крім спеціально відведених кімнат), вигулювання собак, нищення
квітів та ін. Також встановлювала правосторонній рух пішоходів.
1

№ 37
ОП № 50 від 20 квітня 1924 р. підтверджувала чинність ОП № 131 від 26 травня 1923 р. та зобов’язувала
будинкоуправління у м. Херсоні провести протягом квітня та травня 1924 р. ремонт тротуарів.

1

1

№ 42
ОП № 136 від 25 листопада 1924 р. повністю дублювала текст ОП № 136 від 06 червня 1923 р.

№ 56
ОП № 62 від 30 червня 1925 р. зобов’язувала всіх осіб та заклади, що мають посіви тютюну більше
40 кв. саж., повідомити про це не пізніше 15 липня 1925 р. у місцеві сільські ради із вказанням місця
знаходження посіву, власника посіву, сорту тютюну та площі, засадженої ним, а також залишки минулого
врожаю.
ОП № 75 від 30 червня 1926 р. дублювала ОП № 62 від 30 червня 1925 р.
1

№ 57
ОП № 189 від 06 вересня 1923 р. скасовувала ст. 2 , 19 літ. А, ст. 8 літ. Б ОП № 01 від 12 січня 1924 р.
скасовувала п. 20 цієї ОП – про податок на осіб, що користувались найманою працею для домашнього
вжитку (домашню прислугу).
ОП № 218 від 08 листопада 1923 р. вказувала, що від сплати збору з відпущеної деревини звільнялась
деревина, отримана робітничими організаціями шляхом колективного розроблення ними лісових ділянок.
Нарахування та збирання збору мало здійснюватись органами наркомзему. Також збільшувався збір з
візницького промислу (2 крб. золотом); з перевізного промислу (1 крб. золотом). Окрім вказаних
прибутків, до місцевих коштів зараховувались штрафи, накладені місцевими виконкомами за порушення
ОП та канцелярський збір.
1

1

№ 62
Така ж ОП видана під № 204 від 04 жовтня 1923 р.

№ 64
ОП № 208 від 30 вересня 1923 р. вводила охорону залізничних колій та телефонно-телеграфних ліній.
ОП № 233 від 22 листопада 1923 р. забороняла випалювання полів не ближче, ніж на 50 сажнів від
телеграфних, телефонних та залізничних ліній.
ОП № 78 від 14 липня 1926 р. крім заборони розкладати багаття поблизу телефонно-телеграфних ліній
та залізниці, також забороняла псування та нанесення шкоди проводам та ізоляторам телефоннотелеграфних ліній, викопування стовпів та підпорок до них; кидання каміння у вікна потягів.
ОП № 36 від 24 вересня 1927 р. викладала такі ж заборони та обмеження, як і у попередніх ОП.

1

№ 66
ОП № 07 від 19 січня 1924 р. встановлювався такий же податок на перше півріччя 1923–
1924 бюджетного року.
ОП № 12 від 25 січня 1924 р. кінцевим строком сплати податку з будівель за перше півріччя 1923–
1924 бюджетного року у м. Херсоні встановлювалось 20 січня 1924 р.

1
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ОП № 44 від 10 квітня 1924 р. було продовжено ОП № 7 від 19 січня 1924 р. на друге півріччя 1923–
1924 бюджетного року.
№ 67
ОП № 54 від 24 лютого 1926 р. неозброєних вартових підпорядковувала херсонській окружній міліції. У
зв’язку з цим наголошувалось на необхідності реєстрації всіх вартових, у т. ч. в районах. Прописувалась
необхідність надання таким вартовим необхідних для служби речей та будинків для варти. У випадку
переміщення неозброєних вартових з одного місця роботи на інше – необхідно було обов’язково
повідомляти про це органи міліції на місцях.
1

№ 69
ОП № 205 від 04 жовтня 1923 р. було внесено зміни та доповнено текст ОП № 178 від 13 серпня 1923 р.
Зокрема, до категорії промислових було віднесено хмільники та ягідники, збільшувалась площа городів
та баштанів до 2400 кв. сажнів, котра обкладалась податком. Звільнено було від оподаткування нові
виноградники (від 5-ти до 8-ми років). Також був прописаний механізм надання пільг у випадку
градобою, посухи або інших стихійних лих.
1

№ 73
ОП № 187 від 06 вересня 1923 р. доповнювала ОП № 182 від 20 серпня 1923 р. поясненням, що при
вирахуванні квартирної плати необхідно враховувати частину, що необхідна для покриття видатків з
податку з будівель.
1

№ 83
ОП № 199 від 06 вересня 1923 р. викладала п. 3-й ст. 10 ОП № 195 від 06 вересня 1923 р. у такій
редакції: “Всі заклади, віднесені на місцевий бюджет, включаючи комунвідділ та раднаргосп, повинні
скласти кошториси на заробітну платню, виходячи з 5-ти товарних рублів для 1-го розряду у
співвідношенні 1 до 6 по тарифній сітці”.
1

№ 85
ОП № 214 від 08 листопада 1923 р. скасовувала примітку 1, а п. 3 викладала у такій редакції: “У осіб,
затриманих на місці злочину, відбирати як незаконно нарізаний комиш та рогозу, так і знаряддя злочину,
при чому комиш та рогозу доставляти на склад лісництва до вирішення справи судом, а знаряддя злочину,
як речові докази, надавати разом із дізнанням до суду”.

1

№ 86
ОП № 213 від 08 листопада 1923 р. викладала п. 3-й ОП № 198 від 31 серпня 1923 р. у такій редакції: “За
порушення цієї ОП виновні підлягають відповідальності по ст. 99 Кримінального Кодексу”.
1

№ 88
ОП № 67 від 10 липня 1925 р. також забороняла забій худоби для продажу поза скотобійнями.
Дозволявся продаж лише перевіреного та затаврованого ветеринарним наглядом м’яса, а те, що визнане
непридатним для споживання – підлягало знищенню. У місцевостях, де були відсутні ветеринарні лікарі,
м’ясо можна було продавати без таврування.

1

№ 91
ОП № 210 від 01 жовтня 1923 р. встановлювала такий еквівалент заміни пуду жита при обкладанні
єдиним сільськогосподарським податком: “по Каховському району 140 руб., Садовському 150 руб.,
Чаплинському 140 руб., В. Олександрівському 120 руб., Березнеговатському 120 руб., Снігурівському
130 руб., Херсонському 120 руб., Олешківському 120 руб., Голопристанському 122 руб., Бериславському
130 руб., Качкарівському 130 руб., Горностаївському 135 руб.”.

1

№ 94
ОП № 51 від 27 травня 1925 р. зобов’язувала витруювати пруса за вказівками інструкторів загонів
боротьби з прусом. Місцеве населення, підводи та реманент повинні були мобілізовуватись шляхом
трудгужповинності.

1

1

№ 97
ОП № 71 від 05 липня 1924 р. в основному дублювала текст ОП № 03 від 15 січня 1924 р.
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Нею внесені уточнення, що бездіяльними на момент обліку вважались підприємства, у яких робота
призупинена, але обладнання збереглось. Підприємства, у яких обладнання зняте або знищене, вважались
ліквідованими та обліку не підлягали. Також внесені зміни щодо отримання облікових бланків (12 липня)
та надання відомостей (15 липня).
ОП № 97 від 24 серпня 1924 р. зобов’язувала округове статистичне бюро здійснити облік
співробітників державних установ та державних торгівельних підприємства станом на 01 липня 1924 р.
ОП № 03 від 07 січня 1925 р. зобов’язувала усі промислові заклади з кількістю робітників від 16-ти
осіб, якщо у підприємстві використовувались механізми з двигуном, та від 30-ти осіб, якщо у
підприємствах відсутні механізми з двигунами, надати Окружному статистичному бюро картки № 1 і 2
обліку праці та заробітної плати за грудень 1924 р.
ОП № 48 від 09 травня 1925 р. зобов’язувала усі державні установи й державні торгівельні заклади
одержати картки обліку протягом 3-х днів з дня оголошення ОП та повернути їх заповненим протягом 3-х
днів. Цей облік не охоплював промислові заклади; служби залізниць, місцевого, водного та повітряного
транспорту; установи, що підпорядковувались військовому відомству; будівництва. Проте апарати
управлінь, торгівельні контори підприємств, радгоспи підлягали обліку на загальних підставах.
№ 98
Ця ж постанова дублюється ОП № 42 від 09 квітня 1924 р. У ній строком подання відомостей вказано
01 квітня 1924 р.
У ОП № 73 від 09 липня 1924 р. строк подання відомостей вказаний 01 липня 1924 р.
У ОП № 112 від 05 жовтня 1924 р. строк подання відомостей – 01 жовтня 1924 р.
У ОП № 02 від 06 січня 1925 р. строк подання відомостей – 01 січня 1925 р.
У ОП № 34 від 07 квітня 1925 р. строк подання відомостей – 01 квітня 1925 р.
У ОП № 64 від 03 липня 1925 р. строк подання відомостей – 01 липня 1925 р.
1

№ 99
ОП № 30 від 07 березня 1924 р. було відмінено ОП № 30 від 1923 р. і ОП № 05 від 1924 р., доповнено
розмежуванням зимового (з 1-го жовтня по 1-ше квітня) та літнього (з 1-го квітня по 1-ше жовтня) часу
торгівлі. Також дозволено вести торгівлю на базарах з 6-ої години ранку, а крамницям у інших частинах
містах – з 8-ї години ранку. У вихідний день (вівторок) на базарі дозволено торгувати з 5-ти годин ранку.
Також розширений перелік святкових вихідних днів, коли торгівля дозволена лише на базарах (22 січня,
12, 18, 25 березня, 27 та 28 квітня, 1 травня, 5, 15, 17 червня, 6 липня, 6 та 15 серпня, 25 та 26 грудня).
ОП № 68 від 28 червня 1924 р. дублювала ОП № 30 від 1924 р. і стосувалась торгівлі влітку.
1

№ 104
ОП № 05 від 10 січня 1925 р. зобов’язувала у день жалоби 22 січня 1925 р. вивісити прапори
встановленого зразку, прикріпивши до них скорботні стрічки. На кутових прапорах повинні були бути по
дві стрічки.
ОП № 08 від 17 січня 1925 р. встановлювала жалобні дні 21 та 22 січня 1925 р.
ОП № 12 від 17 січня 1925 р. забороняла торгівлю 21 та 22 січня у будь-яких закладах, а також
встановлювала приспущення державних прапорів з 18 год. 20 хв. до 18 год. 30 хв. 21 січня.
ОП № 04 від 20 січня 1926 р. встановлювала такі ж жалобні заходи, що і ОП № 12 від 17 січня 1925 р.
у частині приспущення державних прапорів, але дозволяла торгівлю 21 січня у звичайному режимі, а
22 січня торгівля дозволялась лише на базарах. Робота усіх розважальних закладів заборонялась.
1

№ 105
ОП № 61 від 23 липня 1924 р. додавала також обов’язкову передплату “Собрание узаконений рабочекрестьянского правительства Украины”.
ОП № 152 від 20 грудня 1924 р. змінювала ОП № 61 від 23 липня 1924 р., зобов’язуючи також всі
державні, кооперативні та громадські організації, бібліотеки та об’єднання, а також всі торгівельні та
промислові підприємства від 2 розряду та вище, передплачувати офіційний орган “Вісті ВУЦИКу” на
1925 р.
ОП № 20 від 07 лютого 1925 р. зобов’язувала передплачувати “Збірник узаконень та розпоряджень
Робітничо-селянського уряду України” на 1925 р.
ОП № 65 від 20 серпня 1925 р. скасовувала дію ОП № 152 від 20 грудня 1924 р. та № 20 від 07 лютого
1925 р. у зв’язку з тим, що на підставі декрету від 01 липня 1925 р. “Про обов’язкову передплату Збірника
узаконень розпоряджень робітничо-селянського уряду України, газету “Вісті” та офіційні органи друку
1
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Уряду АМРСР та окружних виконавчих комітетів” усі державні установи, виконавчі комітети та їх
відділи та інспектури, підприємства, вищі навчальні заклади, штаби військових частин, поштовотелеграфні контори та ін. з 01 липня 1925 р. зобов’язані були здійснювати обов’язкову передплату цих
видань.
№ 111
ОП № 86 від 28 жовтня 1925 р. забороняла виготовлення, продаж та зберігання апаратів для
самогоноваріння, а також виготовлення спиртових напоїв без цілі збуту; зберігання без цілі збуту
несплачених акцизом напоїв; розпивання спиртовмісних напоїв у громадських місцях та закладах, що не
мають відповідних дозволів.
ОП № 94 від 09 грудня 1925 р. доповнювала ОП № 86 від 28 жовтня 1925 р. словами: “Заборонити
зберігання та виготовлення апаратів для самогоноваріння без цілі збуту”.
1

№ 118
ОП № 51 від 22 квітня 1924 р. доповнювала § 13 цієї постанови приміткою такого змісту: “Прохідні
кімнати даної квартири, що вказані у цьому § 13, підлягають оплаті кімнатонаймателями даної квартири,
що користуються ними. Площа прохідних кімнат, відносно оплати її, розподіляється між наймачами
кімнати пропорційно загальної суми місячної квартирної плати, падаючої на кожного з кімнатонаймателів
зокрема і оплачується ними по їх ординарним ставкам”.
ОП № 52 від 22 квітня 1924 р. змінювала деякі параграфи ОП № 27 від 29 лютого 1924 р.
встановлюючи на термін з квітня по жовтень 1924 р. тарифи з квартирної платні у розмірі:
1

1)
2)
3)
4)
5)

для осіб, зазначених
-//-//-//установ

6)

за помешкання

7)

для підприємств

у § 17 обов’язкової постанови Ч. 27
у § 18 і примітці до § 20
-//у §19
-//у § 20
-//§ 26 літ “б”
-//літ “в”
§ 27 літ “а”
-//літ “б”
§ 29 літ “б”
-//літ “в”
літ “г”

1 карб. 50 к.
від кв. с. на м-ць
2 карб 50 к.
від кв. с.
1 карб. 50 коп. -//4 карб.
-//-, але не вище 10 карб.
75 к.
-//-//1 карб. 75 к.
30 % орендованої суми
40 коп.
-//40 коп.
-//-//1 карб.
20 к.
-//-

ОП № 90 від 06 серпня 1924 р. доповнювала § 20 ОП № 27 від 29 лютого 1924 р. приміткою 2-ю такого
змісту: “Інваліди війни та праці, яким замість пенсії надано право торгувати за безкоштовними патентами
1 та 2 розрядів або право займатись одноособовими промислами, сплачують при пред’явленні
відповідних посвідчень Собесу, граничну квартирну платню: а) торгуючі за патентами 1-го розряду або ті,
що займаються одноособовим промислом – у розмірі 20 коп. за кожну кв. саж. корисної жилої площі та
б) ті, що торгують за патентами 2-го роз ярду – у розмірі 40 копійок за кожну кв. саж. корисної житлової
площі”.
ОП № 119 від 01 листопада 1924 р. на підставі § 33 ОП № 27 від 29 лютого 1924 р. у зв’язку з
настанням нового операційного року зобов’язувала всі домоуправління придбати до 01 листопада 1924 р.
у відділі місцевого господарства прибутково-видаткові книги встановленого зразку.
ОП № 24 від 16 березня 1925 р. відновлювала дію ОП № 27 від 29 лютого 1924 р.
ОП № 38 від 07 квітня 1925 р. вводила з 1 квітня по 1 жовтня 1925 р., з метою збільшення коштів,
необхідних для проведення будівельно-ремонтної кампанії по м. Херсону, такі ставки для сплати
квартплати:
1) Для лиц,
2) //-//
3) //-//
4) //-//
5) Учреждений,

перечисленных в § 17
§ 18 прим. к § 20
§ 19
§ 20
переч. в § 26 лит. “б”
лит. “в”
6) За помещение в § 27 лит. “б”
лит. “б” и “в”
7) За предприятия в § 29 лит. “б”
лит. “в”
лит. “г”

обяз. постановления № 27
обяз. постанов. № 27
обяз. постановления № 27
//-//
об. постановления № 27
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//
//-//

– 1 р. 50 к
– 2 р.
– 1 р. 50 к.
– 4 р., но не выше 10 руб.
– 75 к.
– 1 р. 75 к.
– 30 %
– 40 к.
– 1 р.
– 1 р.
– 20 к.

за кв. саж. в м-ц
за кв. саж. в м-ц
//-//
//-//
//-//
//-//
арендной платы
от кв. саж. в м-ц
от кв. саж. в м-ц
от кв. саж. в м-ц
от кв. саж в м-ц
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№ 119
ОП № 31 від 14 березня 1924 р. уточнювала, що смугою міських поселень, в середині якої землі
підлягають рентному оподаткуванню, вважаються смуги міста або поселення міського типу відповідно до
ст. 117 Земельного Кодексу УРСР. При чому землі, що знаходяться у трудовому користуванні селян, за
котрі сплачено сільськогосподарський податок, під рентне оподаткування не підпадають, хоч би вони і
знаходились у смузі міських поселень. Останнім терміном надання декларацій встановлювалось
29 березня 1924 р.
ОП № 53 від 22 квітня 1924 р. доповнювала ОП № 28 від 06 березня 1924 р. і наголошувала, що всі
установи та організації, що не подали описи земельних володінь, мали у триденний термін надати
необхідні відомості. Через 2 дні після скінчення терміну для подачі декларацій, окрфінвідділ мав скласти
списки установ і організацій, що не надали необхідних відомостей.
1

№ 122
ОП № 31 від 31 березня 1925 р. оголошувала про проведення обліку та ветеринарно-санітарного огляду
жеребців, бугаїв, боровів (кнурів), баранів, кобил, корів, свиней та овець у м. Херсоні протягом квітня
1925 р. окружною зоотехнічною комісією.

1

№ 124
ОП № 39 від 02 квітня 1924 р. доповнювала ОП № 35 від 23 березня 1924 р. заходами, що мали
попередити руйнівні наслідки повені. Так, кожен домовласник та квартиронаймач мали заготовити
старий мішок, лопату, три пучки комишу, три снопи лози і надавати все це на перше ж вимогу комісії по
боротьбі з повенями. Також ця ОП поширювала свою чинність на місто Олешки, Голу Пристань та
Кардашинку.
1

№ 127
ОП № 77 від 16 вересня 1925 р. дублювала ОП № 40 від 02 квітня 1924 р., наголошуючи, що реєстрацію
мають здійснити ті підприємства та торгівельні заклади, що не встигли це зробити під час переходу на
триступеневу систему управління. Уточнювалось також те, що реєстрація торгівельних книг не
обкладалась жодним збором.
1

№ 128
ОП № 96 від 02 вересня 1924 р. в основному дублювала ОП № 42 від 09 квітня 1924 р., встановлюючи
термін перереєстрації усіх іноземців та осіб, які нелегально перейшли кордон та проживали у м. Херсоні
та Херсонській окрузі, у м. Херсоні – протягом тижня, а в окрузі – протягом двох тижнів з часу
опублікування ОП.
1

1

№ 129
ОП № 32 від 01 квітня 1925 р. повністю дублювала текст ОП № 46 від 18 квітня 1924 р.

№ 133
ОП № 89 від 29 листопада 1925 р. зобов’язувала громадян, що помітили виникнення пожежі або
підозрілу ситуацію, негайно повідомляти про це міліціонерів або пожежні частини телефоном або усно.
Установи, де встановлені телефони, зобов’язувались за першою ж вимогою надавати можливість
здійснити такий дзвінок.

1

№ 135
ОП № 103 від 19 вересня 1924 р. забороняла використання державних прапорів не встановленого зразку.
Право иготовлення та продажу прапорів монопольно надавалось уповноваженим ЦЕКу Помдіт при
Окркомдіту Окрвику або уповноваженим останнього у районах.
ОП № 109 від 09 жовтня 1924 р. доповнювала ОП № 103 від 19 вересня 1924 р. уточненням, що у
центральній частині м. Херсона між колишніми вулицями Воронцовською, Соборною, Міщанською та
Говардовською на всіх парадних входах домоволодінь та розі вулиць у святкові дні повинні обов’язково
вивішуватись державні прапори встановленого зразку. В інших частинах м. Херсона та у містах Олешка,
Бериславі, Каховці та Скадівську – не менше одного прапору на кожне домоволодіння. У інших частинах
округи – прапор вивішувати не менш як на кожний заклад або установу чи підприємство.
ОП № 114 від 17 жовтня 1924 р. у ОП № 109 від 19 вересня 1924 р. слова “над кожним парадним
входом” замінено словами “на кожному фасаді будинку”.
1
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ОП № 150 від 15 грудня 1924 р. до ОП № 109 внесено уточнення, що ця ОП не поширюється на
селища.
ОП № 14 від 09 березня 1928 р. зобов’язувала усі державні установи та підприємства, професійні,
кооперативні, інші громадські та приватні організації і підприємства, власників та орендарів
домоволодінь у дні революційних свят та урочисті дні вивішувати коло будинку або підприємства
червоний прапор.
№ 137
ОП № 87 від 14 серпня 1924 р. змінювала § 1 та примітку до нього ОП № 58 від 09 червня 1924 р.,
викладаючи його у такій редакції: “Зобов’язати усіх власників собак утримувати їх на прив’язі або у
намордниках. Примітка. Собаки, що будуть на волі без намордників, забиратимуться собаколовами для
знищення”.
1

№ 139
ОП № 74 від 09 липня 1924 р. продовжувала термін реєстрації соціально-небезпечних громадян до
15 липня, а останнім днем виїзду за межі м. Херсона округи для вказаних осіб визначалось 29 липня.
1

№ 147
ОП № 125 від 01 грудня 1924 р. надавала право житлово-орендним кооперативним товариствам здавати
у найм житлові приміщення нетрудовому населенню, з обмовленням, що така площа не має
перевищувати 10 % від всього розміру житлової площі, що знаходиться у користуванні даного
житлокооператива.
ОП № 142 від 05 грудня 1924 р. надавала право власникам та орендаторам денаціоналізованих
будинків, орендаторам, житлокооперативам та профтрійкам націоналізованих будинків право протягом
2-х тижнів самостійної здачі в найм площі, що звільнилась у їх будинках. По закінченню вказаного
строку, вільна житлова площа мала надходити до розпорядження окружного відділу місцевого
господарства та заселятись за його ордерами.
1

№ 148
ОП № 85 від 18 липня 1924 р. змінювала § 8 та примітку до нього ОП № 77 від 12 липня 1924 р.,
встановлюючи граничним терміном сплати квартирного податку за травень та червень 1924 р. – 31 липня
1924 р. у м. Херсоні. У інших міських поселеннях Херсонської округи – не пізніше 05 серпня 1924 р.
ОП № 120 від 25 жовтня 1924 р. зобов’язувала всіх осіб, що обкладені податком з помешкань і які його
не сплатили за травень–жовтень, сплатити цей податок у 3-х денний термін з дня оголошення ОП.

1

№ 152
ОП № 104 від 20 вересня 1924 р. зобов’язувала всіх служителів будь-яких релігійних культів заповнити
облікові картки за місцем свого проживання протягом тижня з дня опублікування постанови. Обліку
підлягали також ченці та черниці ліквідованих монастирів і псаломщики. Ті, хто пройшов реєстрацію
відповідно до ОП № 81 від 09 серпня 1924 р., від обліку не звільнялись.
ОП № 92 від 27 жовтня 1926 р. зобов’язувала усіх службовців релігійних культів, що з будь-яких
причин не зареєструвались раніше, у двотижневий термін зареєструватись за місцем проживання. Також
ті, хто прибував на постійне проживання до Херсонської округи або вибував на проживання з
Херсонської округи, протягом 24-х годин повинні були реєструватись в Херсоні, або протягом 2-х днів у
районах.
ОП № 46 від 27 листопада 1927 р. скасовувала ОП № 92 від 27 жовтня 1926 р., вводячи обов’язкову
наявність на руках облікових карток зразку 1925 р. У випадку виїзду, пересування за межі району або
зміни місця проживання, служителі релігійних культів повинні були робити відповідні відмітки у своїх
облікових картках у місцевих окрадмінвідділах або райвиках. Службовці культів, що обслуговували
кілька громад у межах одного району, або службовці релігійних культів високих рангів, що проводили
службу у межах однієї округи, відмітки у картах про пересування не проставляли. Не підлягали реєстрації
також пересування у приватних справах. Ця ОП стосувалась і тих службовців релігійних культів, що
приїжджали у справах або для релігійних богослужінь з інших республік СРСР.
1

1

№ 154
ОП № 72 від 09 вересня 1925 р. дублювала ОП № 83 від 18 липня 1924 р.
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ОП № 07 від 20 квітня 1927 р. додавала до вже вказаних ОП пункти про обов’язкове вивішування
граничних надбавок на мануфактуру, шкіряні товари, металеві товари, лісоматеріали, а також про
обов’язкове заведення книг-скарг.
ОП № 32 від 14 вересня 1927 р. у додаток до ОП № 07 від 20 квітня 1927 р. зобов’язувала всі
торгівельні підприємства, що вибирали патенти не нижче 3-го розряду, мати на зразках, вміщених у
вітринах та на полицях крамниць, ярлики з вказівкою назви товару та ціни за певну одиницю міри чи
ваги, за формою, встановленою управлінням уповнаркомторгівлі.
№ 158
ОП № 67 від 12 травня 1926 р. містила більш детальні інструкції щодо знезараження складських
приміщень від шкідників зерна та гризунів. Зерно 1-го ступеня зараженості дозволялось для переробки на
спеціальних млинах. Зерно 2-го та 3-го ступеня зараженості мало зберігатись у окремих карантинних
приміщеннях та підлягати процедурі знезараження та переробки. Усі відходи від цього процесу підлягали
знищенню.
ОП № 24 від 30 червня 1928 р. розподіляла заходи боротьби з шкідниками зерна на дві частини: по
лінії хлібозаготівельників (під керівництвом Держхлібінспекції) та по лінії хлібогазотівельних
господарств (у селян та господарюючих установ під керівництвом земорганів). Вводились спеціальні
бланки обслідування установ і господарств. Агроперсонал мав навчити та консультувати комісії з
виявлення шкідників та знезараження приміщень від них. Для цього наочно оглядались та
дезінфікувались 10 % господарств у селі. Хімічна обробка заражених приміщень проводилась у першу
чергу в найбільш заражених районах округу. Також детально було прописано порядок огляду комор та
зерносховищ, види та способи знезараження.
ОП № 18 від 26 травня 1930 р. зобов’язувала усіх власників складських приміщень та тари для
перевезення зерна провести протягом 20 травня–15 червня 1930 р. механічну та спрощену хімічну
очистку під наглядом Держхлібінспекції, земорганів та сільськогосподарської кооперації.
1

№ 159
ОП № 105 від 19 вересня 1924 р. змінювала ОП № 91 від 15 серпня 1924 р., а саме: населений пункт
Єлизаветівка Великоблаговіщенської сільради Горностаївського району був помилково віднесений до
3-го розряду обкладання єдиним сільськогосподарським податком, тому його переведено до 1-го розряду
обкладання. Григор ївську сільську раду Великоолександрівського району переведено до 2-го розряду
оподаткування, замість помилково встановленого 1-го.
1

№ 162
ОП № 13 від 07 лютого 1925 р. забороняла без відповідного дозволу окружного відділу місцевого
господарства відкриття промислових та розважальних закладів, складів, що могли бути
пожежонебезпечними. Для відкриття вказаних закладів необхідно було надавати креслення та
пояснювальні записки. Дозвільні документи видавались на 6 місяців з подальшим їх поновленням. Усі,
вже діючі установи та заклади, мали отримати дозвіл на роботу. Усі пожежонебезпечні установи та
заклади, або ті, що працюють без дозволу, підлягали закриттю. Подальші пункти ОП дублювали ОП № 94
від 05 жовтня 1924 р. Акцентувалась увага на утримуванні у належному стані електричної мережі,
заборонялось зберігання займистих продуктів у не належних для цього місцях
ОП № 26 від 12 липня 1927 р. змінювала п. 36 ОП № 19 від 07 лютого 1925 р. у частині, що
стосувалась відповідальності за її порушення, а саме збільшення суми штрафу з 5 до 100 крб. або арешту
до 2-х тижнів чи примусовим роботам до 1 місяця з правом заміни одного виду стягнення іншим.
1

№ 168
ОП № 65 від 14 квітня 1926 р. оголошувала про введення у користування метричної системи мір ваги,
довжини та об’єму у всіх державних, кооперативних та приватних торгових підприємствах Херсону та
округи. Перехід на метричну систему мав здійснюватись у гуртовій торгівлі по м. Херсону до 1-го травня,
а у окрузі – до 15-го травня; у роздрібній торгівлі у м. Херсоні – до 1-го серпня, а у окрузі – до 1-го липня;
при проведенні хлібозаготівель – до 1-го серпня. Також усі установи та торгівельні підприємства мали
здійснити клеймування вагів, гир та ін. у Повірочній палаті. Користування іншими засобами ваги та
обміру заборонялось. У всіх торгівельних установах необхідно було вивісити перевідні таблиці.
1

1

№ 173
ОП № 142 від 05 грудня 1924 р. скасовувала дію ОП № 111 від 15 жовтня 1924 р.
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№ 176
ОП № 148 від 15 грудня 1924 р. доповнювала ОП № 116 від 18 жовтня 1924 р. у частині, що стосувалась
утримання у чистоті прибудинкової території, тротуарів та вулиць. Відділ місцевого господарства
зобов’язувався за допомогою санітарного парку розпочати очищення усіх будинків націоналізованого
фонду, а також будинків урядових та інших установ. Управління націоналізованих будинків
зобов’язувались включати у свої кошториси витрат кошти на прибирання сміття та вивезення нечистот.
1

№ 178
ОП № 37 від 12 квітня 1925 р. засвідчувала, що не всі торговці здійснили клеймування вагів, тому дія
ОП № 118 від 23 жовтня 1924 р. відновлювалась з 10 по 17 квітня 1925 р. Протягом вказаного часу
необхідно було клеймувати міри, ваги та гирі у відділенні Палати мір та вагів.
ОП № 41 від 29 квітня 1925 р. плутає ОП № 07 від 17 січня 1925 р. “Про санітарну охорону
м. Херсона”, називаючи її “Про правила торгівлі” та № 37 від 29 квітня 1925 р. “Про міри та ваги”. Хоча
стосується обох ОП, наголошуючи, що змінює § 26 ОП № 07 від 17 січня 1925 р., а саме викладає його у
такому вигляді: “Зобов’язати торговців та промисловців вживати ваги, гирі та марки лише клеймовані
Палатою мір та ваг. Зобов’язати тих, хто торгує з лотків у закритих приміщеннях та кіосках при
зважуванні вживати або столові ваги, або ваги, закріплені на підставці, а тих, хто торгує у рознос – при
взважуванні не тримати руків’я ваг у руках, а за особливу прив’язь до кільця або за палицю, що продіта у
кільце, аби стрілка вагів була весь час відкритою”.
1

№ 179
ОП № 127 від 07 листопада 1924 р. дозволяла провадити торгівлю 08 листопада у звичному режимі.
ОП № 87 від 05 жовтня 1925 р. дублювала в основному ОП № 121 від 29 жовтня 1924 р., скасовуючи
святкування 09 листопада.
ОП № 93 від 03 листопада 1926 р. дублювала раніше видані ОП, скорочуючи святкування до одного
дня – 7 листопада.
1

1

№ 180
ОП № 19 від 24 жовтня 1925 р. скасовувала дію ОП № 122 від 24 жовтня 1924 р.

№ 181
ОП № 124 від 02 листопада 1924 р. вводила додаткові надбавки до ОП № 123 від 19 жовтня 1924 р. на
користь компанії з ліквідації неписемності: надбавку до рахунків за номери у готелях від 10 до 15 % за
добу. Також встановлювався одноразовий податок за електричне освітлення по 1 коп. за кожну свічку.
ОП № 06 від 10 січня 1925 р. оголошувала про проведення місячника боротьби з неграмотністю з
15 січня по 15 лютого, залишаючи надбавки відповідно до ОП № 123 за 1924 р., а також вводила надбавки
на квартплату з нетрудового елементу м. Херсона від 25 до 75 % в залежності від суми квартирної плати.
ОП № 33 від 23 серпня 1928 р. оголошувала місячник допомоги заходам з ліквідації неписьменності з
1до 30-го вересня 1928 р. за допомогою добровільних пожертв, підписних листів, продажу марок, значків
і т. д., книжкових лотерей та базарів, вистав, сеансів кіно. Також встановлювались надбавки на вартість
квитків у автобусі у розмірі 2-х коп.; надбавку на вартість квитків на всі види видовищ та футболу у
розмірі 10 %; надбавка у розмірі 10 % на рахунки їдалень після 7-ї години вечора; окрема надбавка по
м. Херсону у 5 коп. за годину користування човнами та 10 % надбавка на вихід до пляжу та перевозу на
той берег Дніпра.
ОП № 35 від 03 вересня 1924 р. до ОП № 33 від 23 серпня 1928 р. додавала до оподаткування
надбавкою у 10% також рахунки пивних барів та інших закладів ресторанного типу.
ОП № 34 від 19 жовтня 1929 р. оголошувала проведення місячника допомоги ліквідації неписемності з
25 жовтня по 25 листопада. Встановлювались такі надбавки: на квитки у театри, кіно, вистави, футбол та
ін. видовища – 10 % з ціни квитка; 3 коп. на пляшку пива та 5 або 10 коп. на пляшку вина; 10 % на
рахунки ресторанів та буфетів, що торгували спиртовими напоями після 7-ї години вечора.
ОП № 02 від 16 січня 1930 р. зобов’язувала осіб, віком від 16 до 50 років, що мали виборчі права та
знання в обсязі не менш курсу семирічки для міст, або курсу чотирирічки для сіл, – брати безпосередню
участь у ліквідації неписемності. ОП також дозволяла замінити фізичне відпрацювання на курсах
грошовими внесками.
1

1

№ 188
ОП № 147 від 08 грудня 1924 р. граничним строком сплати додаткової ренти встановлювала 15 грудня.
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ОП № 98 від 24 грудня 1925 р. вцілому дублювала ОП № 134 від 19 листопада 1924 р. зі змінами в
розмірі обкладання: у Херсоні 1-й район – 9 коп., 2-й – 7 коп., 3-й район та м. Каховка – 4 коп., міста
Берислав, Скадовськ та Олешки – по 3 коп. Обкладання застосовувалось також і за поверхами будівель,
збільшуючи вартість за кожен поверх на 50 %. Ділянки землі, зайняті промисловими підприємствами, а
також будівлі або частини їх, зайняті торгівлею та житлом, якщо при цьому виявлялось неможливим
відділити торгівельне приміщення від житлового, обкладались як володіння, зайняті жилими
приміщеннями.
ОП № 83 від 25 серпня 1926 р. збільшувала ставки додаткової ренти. У м. Херсоні 1-й район – 12 коп.,
2-й район – 8 коп., 3-й район – 5 коп., м. Каховка – 4 коп., міста Берислав та Скадовськ – по 3 коп. Також
внесені певні відмінності з попередніми постановами, а саме дільниці землі, зайняті частково або цілком
торгівельними закладами, оподатковувались ставкою у 3 рази вищою, ніж площа будови, причому ця
площа вилучалась з загальної площі, зайнятої будівлею. Промислові сади й городи звільнялись від
додаткової ренти. Прописувався й перелік осіб, що мали пільги при додатковому рентному
оподаткуванні: земельні ділянки військовослужбовців та їх сімей, що оброблялись без найманої праці;
земельні ділянки під житловими помешканнями військовослужбовців і їх сімей, якщо вони не здавались у
найом.
ОП № 28 від 31 липня 1927 р. дублювала вже вказані раніше тексти ОП з цього питання. Проте, ставки
додаткової ренти збільшені: у м. Херсоні 6, 4 та 2,5 коп. у 1, 2 та 3 районах відповідно. У містах Каховці,
Бериславі та Скадовську – 1 і 2 коп. Також вводився пункт про те, що для державних, торгівельних і
промислових підприємств, що знаходяться у віданні центральних органів Союзу РСР та союзних
республік, а також для кооперативних організацій ставки додаткової ренти знижуються на 25 % проти
ставок додаткової ренти, що були встановлені для аналогічних земель, зайнятих приватними особами та
організаціями.
ОП № 16 від 09 березня 1928 р. наголошувала, що у зв’язку з тим, що через невстигання підготувати
обкладання додатковою земельною рентою за новими правилами від 17 липня 1927 р., то необхідно було
вираховувати та сплачувати аванси оклади ренти за ставками минулого 1926–1927 бюджетного року. Від
внесення авансів звільнялись житлокооперативи, державні підприємства та особи, що за користування
земельними ділянками сплачували відділу місцевого господарства орендну плату.
№ 190
ОП № 07 від 27 січня 1926 р. забороняла продаж будь-яких друкованих творів з благодійною метою без
належного дозволу окрадмінвідділу.
1

№ 191
ОП № 71 від 10 липня 1925 р. у додаток до ОП № 138 від 25 листопада 1924 р. зобов’язувала товариства,
союзи та організації, що мали бажання отримати право на носіння їх членами нагрудних знаків (емблем)
затвердити за собою це право шляхом включення спеціального пункту до свого статуту через
окрадмінвідділ. Зразки таких нагрудних знаків потрібно було затверджувати через НКВС. Організації, що
виготовляли значки для поширення з благодійною метою, мали реєструвати зразки у окрадмінвідділі.
Заборонялось присвоєння форменого одягу та кашкетів. Нагрудні значки з використанням скорочення
КІМ (комуністичний інтернаціонал молоді) дозволялось виготовляти без відповідної реєстрації зразків у
окрадмінвідділі, але право насіння таких надавалось виключно членам ЛКСМУ та з метою попередження
зловживань заборонялось громадянам і урядовим особам одягати формений одяг, на який вони не мають
права (військову форму, форму міліції, місць позбавлення волі, залізничну форму і т. д.).
1

№ 192
У розвиток ОП № 139 від 26 листопада 1924 р. ОП № 61 від 30 червня 1925 р. зобов’язувала усіх осіб,
котрі мали мисливську зброю та не зареєстрували її на 1925 р., протягом півтора місяці від дня
опублікування постанови, зареєструвати її у окружній міліції; мисливцям – у ВУСОР, а іншим – через
ВУСОР або у райміліціях із заповненням відповідних анкет.
ОП № 80 від 30 вересня 1925 р. через введення єдиної форми дозволу на право ношення та збереження
зброї, скасовувала усі видані місцевих відділом ДПУ до 1-го вересня 1925 р. дозволи на право збереження
та носіння вогнепальної зброї. Протягом місяця (з 1-го жовтня по 1-ше листопада 1925 р.) мала відбутись
перереєстрація мисливської зброї, а особи, що мали дозволи від ДПУ, повинні були зробити в них
відповідні відмітки. Також особам, що за своєю діяльністю необхідно було носіння та зберігання зброї,
повинні були отримати на це дозвіл від ДПУ.
1
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№ 195
ОП № 77 від 30 червня 1926 р. дублювала ОП № 143 від 06 грудня 1924 р. та доповнювала її. Так,
вироби, що виготовлені в одному екземплярі до Всеукраїнської комісії не надсилались, а дозвіл на продаж
або демонстрацію їх надавався Округовим уповноваженим Всеукраїнської комісії з увічнення пам’яті
В. І. Леніна. Також заборонялось усім установам, підприємствам та особам розповсюджувати вироби з
зображенням В. І. Леніна без згоди на це Центральної округової комісії допомоги дітям.
1

№ 196
ОП № 149 від 12 грудня 1924 р. вводила на час “місячника” додатковий збір з рахунків готелів,
мебльованих кімнат на суму 4 крб. або вище у розмірі 30 % від вартості рахунка.
ОП № 63 від 14 квітня 1926 р. вводила надвишки на квартирну платню, що стягувались з нетрудових
елементів. Вводилась також 10% надбавка на рахунки за електроенергію з нетрудових категорій. Також
дозволялось здійснювати добровільний збір на вулицях, продавати значки та марки, проводити
добровільні розваги та спектаклі.
1

№ 198
ОП № 21 від 14 лютого 1925 р. доповнювала ОП № 146 від 08 грудня 1924 р. та зобов’язувала всіх
кустарів, що торгували речами свого виробництва у власних майстернях, розміщених на території базарів,
зареєструватись у тижневий строк від дня опублікування ОП, як промислові, так і торгівельні патенти у
місцевих ринкомах.
ОП № 30 від 27 березня 1925 р. у додаток до ОП № 146 від 08 грудня 1924 р. зобов’язувала усі
торгівельні підприємства, що провадили торгівлю у закритих приміщеннях, у тижневий строк виставити
біля вхідних дверей на видному місці таблички з вказаним часом роботи. Право на виготовлення та
продаж таких табличок по м. Херсону надавалось Окружній комісії допомоги дітям.
ОП № 40 від 14 травня 1925 р. надавала право торгівлі на базарах з 01-го квітня по 01-го жовтня з
6-ї години ранку, а у недільні та святкові дні – з 6-ї години ранку. У крамницях, що торгували
продовольчими товарами дозволялось торгувати з 7-ї години ранку. Торгівля у кафе, ресторанах, їдальнях
та кондитерських дозволялась з 8-ї години ранку.
ОП № 75 від 15 вересня 1925 р. скасовувала дію ОП № 146 від 08 грудня 1924 р. та № 40 від 14 травня
1925 р. Правила про час та місця торгівлі зводились в одне рішення. У літній час торгівля дозволялась з
6-ї години ранку до 6-ї години вечора, а взимку – з 7-ї години ранку до 5-ї години вечора. Інші моменти,
що стосувались правил торгівлі – це компіляція вже вказаних двох ОП.
Відповідно до ОП № 11 від 20 лютого 1926 р. ОП № 75 від 15 вересня 1925 р. надано № 38, дію якої
ОП № 40 від 12 жовтня 1927 р. скасовано у м. Херсоні – з 20 жовтня, а у окрузі – з листопада 1927 р.
Перед тим, ОП № 10 від 20 квітня 1927 р. дозволялось здійснювати торгівлю на базарах у всі дні тижня,
крім вівторка, протягом року з 7-ї години ранку до 5-ї години вечора.
1

№ 199
ОП № 85 від 28 жовтня 1925 р. змінювала ОП № 151 від 15 грудня 1924 р. У зв’язку з призупиненням
передачі піщаного масиву у користування окремих осіб, охорона посадок на пісках залишалась за
Олешківським лісництвом. Без його дозволу заборонялась різка шелюги та насаджень на пісках.
1

№ 205
ОП № 92 від 09 грудня 1925 р. повністю дублювала текст ОП № 04 від 10 січня 1925 р., встановлюючи
термін надання відомостей – 15 та 25 грудня для м. Херсона та округи відповідно.

1

№ 206
ОП № 42 від 29 квітня 1925 р. змінювала § 4 ОП № 7 від 17 січня 1925 р. у такій редакції: “Здійснити
очищення сміття та нечистот у всіх домоволодіннях м. Херсона та його передмість не лише силами
санпарку окрмісцевгоспу, але і обозами приватних власників за взаємною згодою з ними та по
попереднім по це заявкам”. Також § 7 доповнено словами: “А також зареєструватись після отримання
дозволу окрздороввідділу у канцелярії санпарку херсонського окрмісцевгоспу у 7-ми денний строк”.
1

№ 207
ОП № 39 від 29 квітня 1929 р. повторно наголошувала на необхідності усім уповноваженим та
представникам, а також торговельним агентам та іншим особам, що займаються розповсюдженням
літератури, значків та ін., реєструватись у окружному адміністративному відділі.
1
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№ 213
ОП № 23 від 04 березня 1925 р. дублювала заходи, вказані у ОП № 18 від 07 лютого 1924 р. та
зобов’язувала усіх власників та орендаторів плодових садів м. Херсона провести їх очистку до 10 березня
1925 р.
1

№ 215
ОП № 59 від 30 червня 1925 р. відміняла обмеження щодо державних, кооперативних та приватних осіб
у справі заготовлення та вивезення хлібу з Херсонської округи у межах УРСР. Вивезення хлібу за межі
УРСР дозволялось основним заготівникам за виключенням жита, житньої муки та пшеничної муки
3-го сорту.
1

№ 217
ОП № 33 від 03 жовтня 1929 р. вводила заборону самовільно, без дозволу органів влади, вибирати
каміння, копати ями. руйнувати та змінювати сучасний стан городищ; розкопувати могили (кургани) з
господарчою метою або з метою пошуку скарбів. Також особи, що під час земляних робіт, виявляли
скупчення каміння, що вказувало на колишні будівлі або знаходили місце схову старих речей та ін., мали
припиняти роботу та повідомляти про знахідку Херсонський археологічний музей чи місцеві органи
влади й віддавати знайдені речі у вказані установи.

1

№ 218
ОП № 99 від 24 грудня 1925 р. встановлювала робочий день з 9-ї години ранку до 15 год. 30 хв.,
напередодні святкових днів та днів відпочинку робота мала проходити до 15-ї години.
1

№ 219
ОП № 35 від 29 квітня 1925 р. встановлювала оплату приватним установам та підприємствам, що мали
промміліціонерів, за кожного з них у м. Херсоні 55 крб., в окрузі – 50 крб.

1

№ 220
ОП № 68 від 10 липня 1925 р. скасовувала дію ОП № 36 від 29 квітня 1925 р. та надавала
райвиконкомам право самостійно видати постанову про правила рибальства у водах місцевого значення
(р. Інгулець вище Дар ївського мосту).
ОП № 11 від 28 квітня 1927 р. забороняла у водах місцевого значення (р. Висунь та Інгулець за
100 сажнів від Дар ївського мосту) з 1-го травня по 15-те червня ловити, продавати, купувати свіжу рибу
всіх родів, крім червоної (на неї заборона діяла з 1 травня по 1 липня). Для порід червоних риб діяла
заборона і збирання ікри. Це обмеження не поширювалось на лов пузанка, бичка та оселедця.
1
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У газеті “Херсонський комунар” № 106/970 від 13 травня 1925 р. вказано, що в ОП Херсонського
Окрику за № 36, надрукованій у № 96/960 від 29 квітня 1925 р. допущено неточності: у § 3 пропущено
слово “червону” після слів “перевезення свіжої”, у § 8 надруковано “дозволити у р. Дніпрі з 1-го
листопада по 1-ше січня 1926 року” потрібно читати: “дозволити у р. Дніпрі з 1-го листопада по 1-ше
січня року”, тобто щорічно. (Див: Держархів Херсонської обл., ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 128).

№ 221
ОП № 01 від 18 січня 1928 р. дублювала текст ОП № 44 від 29 квітня 1925 р. у частині, що стосувалась
роботи фотографічних підприємств.
1

№ 222
ОП № 01 від 18 січня 1928 р. дублювала текст ОП № 45 від 09 травня 1925 р. у частині, що стосувалась
роботи підприємств, що торгують розмножувальними апаратами.

1

№ 226
ОП № 91 від 09 грудня 1925 р. в основному дублювала ОП № 50 від 19 травня 1925 р., встановлюючи
місцеві податки і збори на перше півріччя 1925–1926 бюджетного року. Так, вводилась надбавка до
зрівнюючого збору з державних трестів та синдикатів, акціонерних товариств, банків, товариств
взаємного кредиту та союзів кооперативів у розмірі 100 % від окладу вказаного збору. У главі ІІІ частині
А “У міських поселеннях” зменшені ставки збору на податок з транспортних засобів; на одноразовий збір
з розносної торгівлі у м. Херсоні. Введені та чітко прописані: збір за ветеринарно-санітарний огляд;
податок з публічних видовищ та розваг; податок з аукціонного продажу майна; збір за видачу метричних
1
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виписок та довідок з реєстраційних книг ЗАГС; збір за реєстрацію та зміну уставів кооперативних
товариств. До цієї ОП вказані податки збирались за умовами, що були прописані в окремих ОП. Також, у
ОП № 91 від 09 грудня 1925 р. відсутня частина з переліком надходжень, що зараховувались до місцевих
коштів (штрафи за порушення ОП; канцелярський збір; судовий збір; відрахування за штрафи, накладені
за самогоноваріння; сплата за паромний та човневий перевіз).
ОП № 68 від 12 травня 1926 р. продовжувала чинність ОП № 91 від 09 грудня 1925 р. для
встановлення місцевих податків та зборів на друге півріччя 1925–1926 бюджетного року. Нею також
вносились зміни, що стосувались строків сплати податку з будівель (з 01 по 10 червня 1926 р. –
обрахувати) у м. Херсоні та сплатити протягом червня–липня 1926 р. Протягом місячного терміну від
видання цієї ОП необхідно було також сплатити податок з транспортних засобів та худоби. Розділ І глави
ІІІ відділу А. п. 12 та 13 доповнювався приміткою, що зобов’язувала осіб, організації, котрі бажають
випустити плакат чи афішу, рекламу, оголошення, попередньо надавати оригінал тексту для сплати
податку до окрфінвідділу; для реєстрації закритих оголошень один примірних мав надаватись до
окрфінвіділу. Окрліт зобов’язувався без квитанції про сплату податку не друкувати вказані твори, а
друкарні мали на текстах вказувати номер квитанції про сплату податку.
№ 228
ОП № 95 від 09 грудня 1925 р. змінювала § 2 ОП № 54 від 15 червня 1925 р., викладаючи його у такій
редакції: “допустити будування шахтових (копаних) колодязів у селах округу на місцях загального
користування з дозволу не окрземуправління, а з дозволу райвиконкому”.
1

№ 233
ОП № 57 від 17 березня 1926 р. у цілому дублювала ОП № 63 від 30 червня 1925 р. Основана різниця – у
ставках податку.
ОП № 12 від 28 квітня 1927 р. також у цілому дублювала ОП № 63 від 30 червня 1925 р. Основана
різниця – у ставках податку. У Каховці, Бериславі та Скадовську оклади вираховувались у загальному
порядку, але із знижкою в 25% з суми податку проти окладів у м. Херсоні.
Це ж стосувалось і ОП № 07 від 07 лютого 1928 р., що вводила оподаткування цільовим квартирним
податком на 1927–1928 бюджетний рік.
1

№ 239
ОП № 88 від 29 вересня 1926 р. вводила обов’язкове державне окладне страхування по містам і селам
Херсонської округи, причому тексти ОП № 81 від 30 вересня 1925 р. та ОП № 82 від 30 вересня 1925 р.
майже повністю співпадають з текстом ОП № 88 від 29 вересня 1926 р. У подальшому ОП про
обов’язкове державне окладне страхування не поділялись на страхування у містах і на страхування у
сільських місцевостях, усі види страхування подавались у одній щорічній ОП, зокрема № 37 від
21 вересня 1927 р. та № 39 від 13 вересня 1928 р. Різниця в них – ставки та суми страхування.
1

№ 241
ОП № 60 від 24 березня 1926 р. забороняла торгівлю горілкою на розлив та на винос у революційні
свята, в неділі та інші дні відпочинку, напередодні цих днів з 12 години, а також під час військових
мобілізацій та призовів. Заборонялось також наливати особам молодше 18-ти років; під заставу речей; у
обмін на продукти.
ОП № 87 від 22 вересня 1926 р. забороняла продаж спиртних напоїв у крамницях, ресторанах, пивних,
пароплавних буфетах з 30-го вересня по 3-те жовтня, та з 1-го по 15-те листопада у час призову на
військову службу.
ОП № 06 від 04 квітня 1927 р. скасовувала ОП № 60 від 24 березня 1926 р. Вона забороняла торгівлю
горілкою та розпив на винос в революційні свята, окремі дні відпочинку та напередодні цих днів з
12 години дня та під час мобілізацій та призовів. Проте, державним, кооперативним та приватним
підприємствам продаж горілки дозволявся як в звичайний час. Також заборонялось скуповувати та
перепродувати без належного дозволу окрадмінвідділу очищене вино та інші спиртовмісні напої; продаж
напоїв особам, молодше 18-ти років та на заставу або обмін речей.
ОП № 12 від 1928 р. частково змінювала ОП № 06 від 04 квітня 1927 р. забороняючи продаж горілки
як на винос, так і на розлив у дні революційних свят, з 12 години напередодні цих днів, у дні призову до
армії та військових мобілізацій. В окремі дні відпочинку дозволявся продаж горілки лише з крамниць, що
спеціально торгують спиртовими напоями за погодженням графіку роботи працівників з профспілками.
1
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ОП № 37 від 13 вересня 1928 р. забороняла продаж усіх спиртовмісних напоїв, крім пива, з
20 вересня по 20 листопада 1928 р. під час проведення призову до армії.
№ 246
ОП № 101 від 29 грудня 1926 р. в основному дублювала текст ОП № 01 від 06 січня 1926 р., але більш
детально прописувала заповнення 6-ї графи із вказуванням соціального стану та 7-ї графи, щодо
використання найманої праці, доходу, відношення до релігійних культів, позбавлення раніше виборчих
прав та відновлення в них. Вводилась відповідальність за правильне складання виборчих списків.
1

№ 248
ОП № 02 від 1928 р. майже дослівно дублювала ОП № 03 від 06 січня 1926 р. У ній зменшена кількість
лікарських закладів по районам округу, що мають право видавати лікарські свідоцтва про смерть. Більш
детально прописано процес покарання за невиконання ОП та подання скарг на неправильне накладання
адміністративних визисків.
1

№ 259
ОП № 20 від 26 травня 1930 р. зобов’язувала зробити безкоштовне щеплення проти черевного тифу та
віспи усім дітям, студентам, військовослужбовцям, робітникам та службовцям, в’язням, торговцям.

1

№ 260
ОП № 47 від 14 грудня 1927 р. доповнювала перелік господарств, на які не поширювались тимчасові
правила: господарствами, що мали, незалежно від розміру посіву, 10 дорослих овець на їдця при їх
загальній кількості на господарство більше 50-ти, або більш 15 дорослих овець на їдця при їх загальній
кількості 50 або менше на господарство; господарства, що вживали найману працю не менш
3-х робітників протягом всього сільськогосподарського сезону; господарства, де члени двору мусили
отримувати патенти на промислові підприємства не нижче 2-го розряду або на торгівельні підприємства
чи посередництво. Також прописувався механізм вирахування права на пільговий найм праці.
ОП № 25 від 30 червня 1928 р. скасовувала дію ОП № 47 від 14 грудня 1927 р. та зобов’язувала
господарства, де вживалась наймана праця, користуватись нею за кодексом законів про працю:
господарства, що вживали найману працю 3-х робітників протягом сільськогосподарського сезону;
господарства, де члени двору мусили отримувати патенти на промислові підприємства не нижче 2-го
розряду або на торгівельні підприємства чи посередництво; господарства, де не зберігався трудовий лад,
тобто наймана праця не мала допоміжної форми, а була основою для організації роботи. Усі необхідні
відомості до сільрад необхідно було подати протягом тижня від дати видання ОП.
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№ 262
ОП № 91 від 27 жовтня 1926 р. доповнювала ОП № 70 від 02 червня 1926 р. стосовно того, що всі
іноземці, котрі прибували з-за кордону в округу з візами Полпреду СРСР за кордоном на в’їзд до СРСР,
повинні були обов’язково реєструватись в окрадмінвідділ у 24-годинний термін.
ОП № 16 від 11 травня 1927 р. у додаток до ОП № 70 від 02 червня 1926 р. зобов’язувала усіх
іноземців, що проживали у Херсонській окрузі, отримати посвідчення на перебування у окружному
адміністративному відділі, звільняючи від такої необхідності іноземців з транзитними візами.
ОП № 29 від 12 серпня 1927 р., видана на заміну ОП № 91 від 27 жовтня 1926 р., наголошувала, що ще
не всі іноземці отримали відповідні посвідки на проживання. Схема отримання таких посвідок
прописувалась майже дослівно за ОП № 70 від 02 червня 1926 р.
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№ 265
ОП про проведення єдиного сільськогосподарського податку видавались щорічно. За своїм змістом вони
були однотипними та різнились сумами податків; територіями, що оподатковувались різними ставками;
пільгами, котрі застосовувались до окремих категорій населення та населених пунктів. (ОП № 18 від
23 травня 1927 р.; № 21 від 28 травня 1928 р.; № 11 від 28 березня 1929 р.). До ОП вносились зміни, так,
ОП № 27 від 30 червня 1928 р. встановлювала додаткові пільги при оподаткуванні сільськогосподарським
податком для переселенців та розселенців.
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№ 267
ОП № 13 від 04 травня 1927 р. у додаток до ОП № 76 від 30 червня 1926 р. оголошувала про проведення
переобліку медичних працівників, що працювали в установах охорони здоров’я, інших відомствах, вільно
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практикуючих, безробітних до 30 травня 1927 р. у окрздоровінспектурі або у райвиконкомах за
належністю. Переобліку не підлягали лікарі, що працювали у військових частинах та ДПУ, зубні лікарі та
одонтологи.
№ 268
ОП № 25 від 24 червня 1927 р. в основному дублювала положення, викладені в ОП № 79 від 14 липня
1926 р. Проте, вводилась заборона на відкриття закладів для лото, механічного іподрому, тоталізатору,
карт, боксу ті ін. ігор на гроші без належного дозволу Наркому внутрішніх справ. У такі заклади
заборонявся допуск військовослужбовців та осіб, що служили у воєнізованих установах; неповнолітніх;
осіб у нетверезому стані.
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№ 272
ОП № 34 від 14 вересня 1927 р. дублювала зміст ОП № 84 від 26 серпня 1926 р.

№ 273
ОП № 90 від 21 вересня 1926 р. у додаток до ОП № 85 від 08 вересня 1926 р. забороняла рух сирої шкіри
по Херсонській окрузі без пломб та посвідчень карантинно-просільних пунктів.
ОП № 98 від 24 листопада 1926 р. дублювала ОП № 90 від 21 вересня 1926 р.
ОП № 31 від 07 вересня 1927 р. у додаток до вищевказаного для уникнення несанкціонованого забою
худоби поза різницями, зобов’язувала власників м’ясних туш пред’являти довідку про здачу шкіри на
консерваційний склад. Без такої довідки таврування туш заборонялось.
ОП № 39 від 12 жовтня 1927 р. у додаток до ОП № 31 від 07 вересня 1927 р. зобов’язувала усіх
державних, кооперативних та приватних заготівників проводити купівлю шкірсировини лише на
контрольних майданчиках на базарах та ярмарках округи. Також прописувався механізм влаштування
таких майданчиків та ставки сплати мита на їх утримання.
ОП № 38 від 09 грудня 1929 р. зосереджувала у собі тексти ОП № 85 від 08 вересня 1925 р. та
ОП № 31 від 07 вересня 1927 р. з усіма додатками до них.
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№ 274
ОП № 33 від 14 вересня 1927 р. оголошувала проведення місячника допомоги безпритульним з
20 вересня 1927 р., встановлюючи надбавки на кожну продану пляшку пива; на квитки у театрах та кіно,
лото, більярдних.
ОП № 40 від 01 жовтня 1928 р. оголошувала проведення місячника допомоги безпритульним з
5-го жовтня 1928 р., встановлюючи надбавку на квитки у кіно, театрах, цирках, клубах, футбольних
змаганнях; за гру на більярді; на рахунки їдалень та автобусні квитки.
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№ 275
ОП № 45 від 19 листопада 1927 р. повністю дублювала текст ОП № 89 від 13 вересня 1926 р.

№ 276
ОП № 04 від 15 березня 1927 р. оголошувала про ОП усіх діючих у м. Херсоні представництв, відділень,
агентств, контор, окремих уповноважених та повірених усіх державних, кооперативних та громадських
установ та організацій за схемою, вказаною у ОП № 94 від 10 листопада 1926 р. для представництв
кооперативних організацій.
ОП № 22 від 09 червня 1928 р. оголошувала про проведення переобліку усіх, що діяли у межах
Херсонської округи, первісних кооперативів. Для реєстрації необхідно було подати відомості про
кількість членів кооперативу; розмір кооперованої галузі, наприклад: кількість худоби, розмір площі
землі, кількість садів та ін.; чи входять особи до складу інших кооперативів чи союзів.
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№ 277
ОП № 05 від 15 березня 1927 р. вносила додаток до ОП № 95 від 01 грудня 1926 р. щодо додаткового
збору з осіб, позбавлених права бути сільвиконавцями, а саме з чоловіків з 18 до 45 років і жінок з 18 до
40 років. Вказані особи поділялись на дві категорії зі ставками на рік 10 крб. та 5 крб. До першої вищої
категорії відносились власники, співвласники і орендатори торговельних і промислових підприємств
вище 2 розряду, а також особи, що вживали найману працю більше 3-х осіб; осіб, що здавали в оренду
будинки, промислові та інші підприємства (млини, просорушки та інш.); осіб, що закабаляли населення
шляхом систематичного віддавання в його користування сільськогосподарський реманент, робочу худобу
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та інш. або постійно постачали населення кредитом на кабальних умовах; осіб, що жили на відсотки з
капіталів та цінних паперів; хліборобів, що вживали найману працю більше 3-х осіб; хліборобів –
власників промислових підприємств. До другої категорії відносились: всі останні особи (окрім
перелічених вище), що позбавлені виборчих прав громадяни УСРР, обмежені в правах судом. До членів
сімей таких осіб застосовувалась та ж ставка, що й до голови родини. Від сплати збору звільнялись:
постійні службовці в радянських і кооперативних установах або підприємствах, а також члени
виконкомів, сільрад, сількомнезамів і президії КВД; особи, що страждають хворобами і фізичними
недоліками, перешкоджаючими несенню обов’язків сільвиконавця, а також визнані встановленим
порядком за душевнохворих або божевільних; особи, що по особистим причинам займались дрібною
торгівлею, а саме інваліди праці й війни, котрі торгували за безкоштовним патентам наркому
соцзабезпечення; безробітні робітники і службовці, вибираючи патент 1-го розряду, якщо заняття це було
для них тимчасовим, а також особи, що продавали свої вироби або продукти й не повинні були вибирати
патенти (кустарі, селяни); жінки за 2 місяці до й після родин й на увесь час годування грудьми; жінки, що
мають дітей до 8 річного віку при відсутності доглядаючої їх особи; члени родин червоноармійців на весь
час відбування останніми строку своєї служби; члени родин осіб, яких не можна було призначити за
сільвиконавців, коли вони матеріально від останніх не залежали і користувались виборчими правами.
ОП № 20 від 25 травня 1927 р. доповнювала § 19 ОП № 95 від 01 грудня 1926 р. поширенням
прописочного збору на Скадовськ, Берислав та Каховку.
ОП № 24 від 06 липня 1927 р. у додаток до ОП № 95 від 01 грудня 1926 р. вводила місцевий курортний
збір з усіх осіб, що приїздили до Голої Пристані у сумі від 3-х до 8-ми крб. Від сплати курортного збору
звільнялись особи, що приїздили за путівками Головного управління соціального страхування та
профспілок. Курортне управління, домовласники та домоуправління зобов’язувались подавати іменні
списки приїжджих осіб.
ОП № 44 від 19 листопада 1927 р. дублювала текст ОП № 95 від 01 грудня 1926 р., включивши у текст
ОП окремі пункти про курортний збір у Голій Пристані та збір з осіб, що не мали права бути
сільвиконавцями.
ОП № 26 від 30 червня 1928 р. вводила пільги для оподаткування місцевими зборами групи іноземних
туристів на весь час перебування їх у м. Херсоні та його окрузі.
№ 285
ОП № 38 від 13 вересня 1928 р. вводила новий персональний облік кваліфікованих працівників
народного господарства: інженерів, техніків, агрономів, землевпорядників та ін. На відміну від ОП № 03
від 03 квітня 1927 р., для здійснення обліку встановлювались пункти для взяття на облік у м. Херсоні,
Каховці та Великій Олександрівці. Усі спеціалісти мали з’являтись на реєстрацію особисто із обліковотехнічними картками; документами про освіту та роботу або їх завіреними копіями; обліковими
військовими документами; профспілковими й партійними членськими квитками. При прийманні на
роботу усі державні, громадські та приватні установи, підприємства та господарства мали вимагати для
пред’явлення від працівників документів про взяття їх на облік, це ж стосувалось і органів міліції та
домоуправлінь.
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№ 290
ОП № 23 від 09 червня 1928 р. встановлювала, крім обов’язкової реєстрації радіостанцій, абонентську
плату за користування ними, а також отримання дозволу на їх встановлення (крім радіостанцій Наркому
військових та морських справ, Наркому шляхів сполучення та ДПУ).
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№ 299
ОП № 04 від 18 січня 1928 р. доповнювала деякі параграфи ОП № 43 від 20 жовтня 1927 р. § 2 розділу 1
викладено у такій редакції: “Плата за перемел селянського зерна провадиться виключно натурою,
причому грошова ставка переводиться на відповідну по цінності кількість зерна, з розрахунку
конвекційних цін даного району та якості й культури зерна, що здається у плату за перемол”. § 5
розділу 2: “Перероблення млинами мірчука в борошно зовсім забороняється. Весь мірчук, що
одержується млином як платня за перемел зерна, – повинно здавати не менш як два рази на місяць
основному або заготовачу за вказівкою уповнаркомторгівлі”. § 6 розділу 2: “Всі власники та орендарі
млинів 2-ї та 3-ї групи, а також і вітряків зобов’язані представляти Херсонському управлінню
уповнаркомторгівлі щомісячно кожного 5-го та 20-го числа відомості про кількість переробленого
селянського зерна, про кількість одержаного мірчука, як платню за меливо та про кількість та термін здачі
зерна основному хлібозаготовчу, до якого прикріплено млина. Відомості повинні даватися по стану на
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кожне 1-е та 15-те число місяця”. § 7 розділу 2: “За порушення обов’язкової постанови винуваті
відповідають: урядові особи – в карному та дисциплінарному порядкові, а приватні особи – в
адміністративному порядкові штрафу до 100 крб., або до примусової праці до одного місяцю, чи до
арешту до 2-х тижнів, з правом заміни одного виду стягнення другим”.
ОП № 05 від 31 січня 1928 р. знову змінювала § 7 ОП № 43 від 20 жовтня 1927 р., виклавши його у
такій редакції: “За порушення п. 1, 2, 3, 4 та 5 розподілу 2-го ОП, – винуваті підлягають відповідальності,
– урядові особи за арт. 97-м Карного Кодексу. За порушення розділу 1-го та п. 6 розділу 2-го, – винуваті
відповідають – урядові особи в карному або дисциплінарному порядкові штрафу до 100 крб., або до
примусової праці до 1-го місяця, чи до арешту до двох тижнів”.
ОП № 20 від 12 травня 1928 р. встановлювала такі крайні ціни на гуртовий продаж кормів: для макухи
– 45 коп. за 16 кіло, для висівок – 50 коп., для м’якини – 16 коп., для дерті – 85 коп. – франко млин. При
роздрібному продажі цих кормів дозволялось робити максимальну накидку на ціну франко млин у 10 %
по м. Херсону та 10 коп. на 16 кіло в окрузі.
ОП № 36 від 03 вересня 1928 р. в основному дублювала ОП № 43 від 20 жовтня 1927 р., змінюючи
плату натурою за перемел 1 пуду селянського споживчого зерна. Млини Херсонської округи поділялись
на дві групи: 1) млин ім. Раковського у м. Херсоні та 2) всі останні млини, що є на території Херсонської
округи. Власникам 2-ї групи дозволялось здійснювати переробку виключно селянського споживчого
зерна тільки на не сортове мливо та заборонялось здійснювати самостійну заготівлю зерна та приймати
його на комерційну переробку.
ОП № 45 від 01 листопада 1928 р. знову змінювала відповідальність за порушення ОП № 36 від
03 вересня 1928 р., викладаючи її у такій редакції: “§ 13. За ламання §§ 1-3 та §§ 7-12 цієї ОП – приватні
особи відповідають за арт. 72 Адміністративного Кодексу УСРР, а саме: до штрафу до ста крб. або до
примусової праці до одного місяця, чи до арешту до двох тижнів, – а на порушення § 4, § 5 та § 6 арт. 135
Карного Кодексу УСРР урядові особи за арт. 97 та 1-1 частини арт. 98 Кримінального Кодексу УСРР”.
ОП № 05 від 14 лютого 1929 р. скасовувала чинність ОП № 36 від 03 вересня 1928 р., ОП № 45 від
01 листопада 1928 р. Власники млинів зобов’язувались здійснювати перемол на борошно за стандартами
Наркомторгу. За порушення встановлених стандартів на борошно, необхідно було притягати перший раз
до відповідальності в адміністративному порядкові до штрафу до 100 крб. чи до примусової праці до
одного місяця або арешту до 2-х тижнів так приватних власників і орендарів млинів, як і окремих
помольців, що за згодою з власниками або орендарями млинів, перемелюють збіжжя на борошно, що не
відповідає встановленим стандартам, а в другий раз – до відповідальності за арт. 135 Кримінального
Кодексу. Щодо урядових осіб, то за їх порушення стандартів на борошно необхідно було притягати до
відповідальності за арт. 97, 98 або част. ІІ арт. 100 Кримінального Кодексу.
ОП № 31 від 17 вересня 1929 р. скасовувала дію ОП № 5 від 14 лютого 1929 р.
№ 301
ОП № 10 від 28 березня 1929 р. дублювала ОП № 03 від 28 січня 1928 р., зобов’язуючи всіх рибалоккотників приладнати у котах у стінках (у заходах для риби) штори, які повинні бути у воді на 2 вершки
від літнього обрію води, щоб не могла заходити в коти дичина.
ОП № 12 від 12 квітня 1929 р. у додаток до ОП № 10 від 28 березня 1929 р. забороняла ломовим та
легковим візникам, як і особам, що користувались конями або іншою худобою для перевезення вантажу,
навантажувати їх чи іншу худобу, щоб вантаж перевищував їхню тяглову здатність при звичайному
нормальному стані худоби. Усі навантажені підводи мусили їхати кроком. Заборонялась їзда та робота
хворими чи пораненими кіньми та ін. худобою; вживання арканів, дротяних батогів, палиць, колючих та
інших предметів катування тварин; стріляти в тварин із рогаток, монтекристо; стягувати крила за спину,
прив’язувати за шию, виривати пір’я, класти в декілька шарів та вживати під час перевезення таких
кліток, щоби птиця не могла добратись до зовнішнього краю.
ОП № 15 від 2 квітня 1930 р. дублювала текст ОП № 10 від 28 березня 1929 р.
1

№ 302
ОП № 10 від 27 березня 1928 р. скасовувала пункти 7 та 8 ОП № 06 від 07 лютого 1928 р., а пункт 7
викладала у такій редакції: “Осіб, винних у порушенні ОП притягати до відповідальності по суду за
арт. 135 Карного Кодексу”.
ОП № 47 від 05 грудня 1928 р. викладала пункт 1 ОП № 06 від 07 лютого 1928 р. у такій редакції:
“Зобов’язати всі державні установи й підприємства, кооперативні та громадські організації, їхні
представництва, філії й контори, а так само приватні організації й осіб, що провадять заготівлю
сільськогосподарської сировини і сільськогосподарських продуктів та всіх заготівників риби, а також і
1
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всіх власників, і орендарів сепараторних пунктів, що скуповують молоко для переробки або
перероблюють молоко для перепродажу одміру або роботи – зареєструватись в Херсонському
Окрвнуторгові (м. Херсон, вул. Жовтневої Революції, будинок колиш. Європейського готелю)”.
1

№ 303
ОП № 26 від 02 вересня 1929 р. дублювала текст ОП № 08 від 07 лютого 1928 р.

№ 304
ОП № 20 від 12 травня 1928 р. встановлювала такі крайні ціни на гуртовий продаж кормів: для макухи –
45 коп. за 16 кіло, для висівок – 50 коп., для м’якини – 16 коп., для дерті – 85 коп. – франко млин. При
роздрібному продажі цих кормів дозволялось робити максимальну накидку на ціну франко млин у 10 %
по м. Херсону та 10 коп. на 16 кіло в окрузі.
ОП № 44 від 24 жовтня 1928 р. змінювала ОП № 09 від 07 лютого 1928 р., встановлюючи такі
контрольні норми виходу та плату натурою за перемел селянського споживчого олійнасіння на олійницях
Херсонської Округи. Коли в натурі соняшник має 294,33 грам (68 зол.) та засміченості в ньому 2 % –
селянинові видавалось олії 20 % та макухи 33 % з ваги, зданої до переробки з кількості соняшника, тобто
2,2 кг олії та 5,2 кг макухи за 16 кг соняшника. Коли в натурі без шкуринки насіння мало 390 грам
(90 зол.) та засміченості в ньому 2 % – селянинові видавалось олії 22 % та макухи 65 % з ваги, зданої до
переробки насіння, тобто 3,5 кг олії та 10,4 кг макухи на 16 кг насіння. Вся лузга від переробки
селянського споживчого олійнасіння залишалась на користь олійниці. За переробку 16 кг селянського
споживчого сонячного насіння плата встановлювалась натурою в розмірі 2,8 кг насіння, що в перекладі на
грошову ставку дорівнювало 20 копійкам. За переробку 16 кг селянського споживчого насіння без
шкуринки плата встановлювалась натурою в розмірі 3,5 кг насіння, що в перекладі на грошову ставку
дорівнювало 30 копійкам. Плата за переробку селянського споживчого олійнасіння бралась виключно
натурою – насінням (мірчук). Всю кількість насіння (мірчуку), власники та орендарі олійниць обов’язково
мали здавати за конвенційними цінами виключно низовим споживчим кооперативним осередкам
Херсонської округи, а в місті Херсоні – Дніпробугу. Всім власникам та орендарям олійниць заборонялось
перероблювати комерційне насіння та заготовляти олійне насіння з комерційною метою. Норми плати за
переробку селянської олійної сировини та контрольні норми виходу повинні були обов’язково
вивішуватись на видноті. Для розрахунку з замовниками необхідно було вести квитанційну книжку, а
корінці зберігати для контролю.
ОП № 45 від 01 листопада 1928 р. змінювала відповідальність за порушення ОП № 44 від 24 жовтня
1928 р., а саме: “§ 12. За ламання §§ 1, 2, 3 та 5 §§ 8-11 цієї ОП приватні особи відповідають за арт. 72
Адміністративного Кодексу УСРР, а саме: до штрафу до ста крб. або до примусової праці до одного
місяця, чи до арешту до двох тижнів, – а на порушення §§ 4, 6 та 7 за арт. 135 Карного Кодексу УСРР
урядові особи за арт. 97 та 1-1 частини арт. 98 Кримінального Кодексу УСРР”.
ОП № 05 від 14 лютого 1929 р. скасовувала чинність ОП № 44 від 24 жовтня 1928 р., ОП № 45 від
01 листопада 1928 р. Власники млинів зобов’язувались здійснювати перемол на борошно за стандартами
Наркомторгу. За порушення встановлених стандартів на борошно, необхідно було притягати перший раз
до відповідальності в адміністративному порядкові до штрафу до 100 крб. чи до примусової праці до
одного місяця або арешту до 2-х тижнів так приватних власників і орендарів млинів, як і окремих
помольців, що за згодою з власниками або орендарями млинів перемелюють збіжжя на борошно, що не
відповідає встановленим стандартам, а в другий раз – до відповідальності за арт. 135 Кримінального
Кодексу. Щодо урядових осіб, то за їх порушення стандартів на борошно необхідно було притягати до
відповідальності за арт. 97, 98 або част. ІІ арт. 100 Кримінального Кодексу.
ОП № 31 від 17 вересня 1929 р. скасовувала дію ОП № 5 від 14 лютого 1929 р.
1

№ 307
ОП № 32 від 14 серпня 1928 р. повністю дублювала текст ОП № 15 від 10 березня 1928 р.
ОП № 04 від [лютого] 1929 р. у зв’язку з надзвичайними заторами льоду біля села ім. Володарського,
що унеможливлювали своєчасне надходження зерна у райони, що постраждали від недороду, та
провокували зрив весняної посівкампанії, оголошувала трудо-тяглову повинність для підвезення
посівнасіння. Основний текст ОП співпадав з текстом ОП № 15 від 10 березня 1928 р.
1
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№ 314
ОП № 13 від 11 квітня 1929 р. скасовувала дію ОП № 35 від 03 вересня 1928 р.
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№ 317
ОП № 42 від 26 грудня 1929 р. зобов’язувала всі державні, громадські, кооперативні та приватні
підприємства та установи, а також військові частини не знищувати, а охороняти паперові відходи,
макулатуру, газети та ін., а також непотрібний архівний матеріал. Весь папір необхідно було передавати,
за цінами Наркомторгівлі, до “Укрутильзбору”. Архівні матеріали можна було передавати лише за
попереднім дозволом окрархівуправління.

1

№ 320
ОП № 06 від 18 березня 1930 р. зобов’язувала усіх власників транспортних засобів отримати нові
номерні знаки, а ті, хто купуватиме нові машини – протягом 2-х тижнів отримати номерні знаки. Номерні
знаки видані раніше оголошувались не дійсними. Опис розміщення номерних знаків – як у ОП № 14 від
14 квітня 1929 р.
ОП № 07 від 18 березня 1930 р. з метою переобліку об’єктів оподаткування місцевими податками
оголошувала про необхідність надання статистичних відомостей про транспортні засоби та велику
худобу, окрім тих, що використовувались виключно у сільському господарстві.
ОП № 30 від 05 серпня 1930 р. оголошувала проведення перереєстрації автомашин, мотоциклів та
реєстрацію водіїв.
1

№ 321
ОП № 18 від 04 червня 1929 р. надавала право районним податком комісіям по сільськогосподарським
податкам обкладати господарства, що мають ознаки нетрудових доходів. Основний текст документу
співпадав з ОП № 15 від 29 квітня 1929 р.

1

1

№ 323
ОП № 17 від 14 травня 1930р. дублювала текст ОП № 17 від 04 червня 1929 р.

№ 327
ОП № 31 від 17 вересня 1929 р. скасовувала пункти 1, 2 та в пункті 6 вказівку на відповідальність за
порушення пунктів 1 та 2 ОП № 24 від 25 липня 1929 р.
1

№ 330
ОП № 27 від 07 липня 1930 р. оголошувала з 15-го липня по 15-те грудня 1930 р. тягловий відбуток
щодо підвозу зерна із глибинних пунктів до станцій залізниць та пристаней на відстань 48 верст. У всьому
іншому ОП дублювала ОП № 29 від 17 вересня 1929 р.
ОП № 29 від 26 липня 1930 р. для надання можливості під час хлібозаготівельної кампанії
хлібозаготівельним організаціям та радянському торговому флоту направляти хлібні вантажі в м. Херсоні
за призначенням, поширювала чинність ОП № 27 від 07 липня 1930 р. на м. Херсон.
1

№ 332
ОП № 22 від 07 червня 1930 р. для забезпечення проведення хлібозаготівлі та хлібопостачання усі
державні, громадські організації, підприємства та установи у 5-ти денний термін зобов’язувались
передати Союзхлібові та Зерноколгоспспілці всі склепи та сховища, що використовувались для
схоронення хлібу. Усі приміщення, що могли використовуватись для зберігання хліба, а також тару (та її
кількість), необхідно було зареєструвати в окружному торгівельному відділі або у райвиконкомах за
належністю. Продаж тари або здача її в оренду без дозволу окружного торгівельного відділу
заборонялась.
1

№ 335
ОП № 03 від 19 січня 1930 р. змінювала ОП № 40 від 09 грудня 1929 р. та викладала її у такій редакції:
“1) Заборонити радгоспам, колгоспам і інш. організаціям, а також одноосібним господарствам так для
продажу, як і для власного споживання різати молодняк незалежно від статі (полу) великої рогатої худоби
віком до 1 ½ року та кози, вівці до 1 року. Примітка: Расова худоба до забою не підлягає незалежно від
віку. 2) Заборонити організаціям і особам, зазначеним у § 1 різати незалежно від віку худобу маточного
складу всіх видів. 3) На випадок необхідності забити худобу з вимушених обставин (через хворобу або
зовнішні пошкодження) зобов’язати одержувати на це дозвіл ветсандозволу, а за його відсутності –
сільради. 4) Забій худоби плановими м’ясозаготівельниками провадити за планом та дозволом
Окртогвідділу. 5) Надати право державним органам і кооперативним організаціям, зокрема
1
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сільгоспродарським колективам, що заготовляють худобу для утворення скотарсько-молочарського
господарства, робити добір на різницях худоби, яку оплачують за цінами, встановленими від НКТоргівлі.
Добір провадити через спеціальну зоотехнічну комісію”.
№ 339
ОП № 21 від 26 травня 1930 р. пункт 8 розділу І ОП № 5 від 13 березня 1930 р. викладала у такій
редакції: “Збір з вантажів, що їх привозять залізничними та водними шляхами сполучення, справляється
на станціях: Херсон, Херсон-порт, Снігурівка, Березнеговате, Біла Криниця, Високопілля, Блакитне,
Копані й Галаганівка – Катериненської залізниці; на пристанях: Херсон, Гола Пристань, Цюрупинськ,
Казачі Лагері, Львово, Британи, Каховка, Червоний Маяк, Качкарівка, Малі Гирли, Снігурівка, Бобровий
Кут; в портах: Херсоні, Складовську й Хорлах та приписних пунктах: Станіслав, Збур ївка, Прогнойськ
та Соляні Промисли”.
ОП № 25 від 17 червня 1930 р. додавала до § 11 арт. 17 ОП № 05 від 13 березня 1930 р. примітку у
такій редакції: “Пільги по рентному оподаткуванню за 1929–1930 р., що надаються членам профспілок,
поширити на їх утриманців за умови: а) коли утриманці не мають власних прибутків; б) коли факт
стриманості стверджено медичною книжкою члена профспілки”. Ввідна частина арт. 26 викладалась у
такій редакції: “Оплату з осіб, що приїздять до цілющих місцевостей (в с. Голу Пристань та Скадовськ) з
15 травня до 1 жовтня встановити в розмірі 10 крб.”
1

№ 342
Відповідно до повідомлення до ОП № 11 за підписом секретаря ОВК Поліщука змінено чинність
двомісячника дошкільного походу та дитячої оздоровчої кампанії замість 1 квітня–1 червня з 10 квітня до
10 червня і відповідно змінено строк чинності ОП № 11 до 10 червня 1930 р. (Див.: Держархів
Херсонської області, ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 65).
1

№ 345
ОП № 17 від 14 травня 1930 р. скасовувала дію ОП № 14 від 06 квітня 1930 р., проте містила майже
повністю однаковий за змістом текст постанови з цього питання. Є уточнення щодо розкуркулених
господарств, що провадили сільське господарство на спеціально відведених земельних ділянках. Вони
оподатковувались загальним порядом, тобто за таблицею ставок, але без відрахування 20 крб. прибутку
на їдця. Крім того, для колгоспів, що застосовували агромінімум, встановлювалась 20 % знижка з суми
податку, що припадатиме на прибуток від овочевих садів, виноградників та тютюнових плантацій. За
використання лише агро- або зоомінімум знижка надавалась у розмірі 10 %.
1
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ ХЕРСОНСЬКОГО ОКРУЖКОМУ

№ 49.
№ 50.

№ 51/16.
№ 52/17.
№ 53/18.
№ 55.
№ 62.
№ 1088.

№ 65.
№ 67.
№ 71.
№ 72.
№ 76.
№ 77.
№ 78.
№ 79.
№ 80.

№ 81/21.

1923 рік
Лютого 26. – Про створення Херсонського окружного виконавчого комітету. –
ф. Р-300, оп. 1, спр. 9, арк.20, 23.
Лютого 28. – Про грошову заміну трудового гужового податку. – ф. Р-171, оп. 1,
спр. 187, арк. 7; ф. Р-180, оп. 1, спр. 104, арк. 34; ф. Р-225, оп. 1, спр. 20, арк. 46;
ф. Р-226, оп. 1, спр. 1, арк. 50; ф. Р-228, оп. 1, спр. 1, арк. 91; ф. Р-229, оп. 1, спр. 7,
арк. 3, спр. 8, арк. 21; ф. Р-308, оп. 1, спр. 3, арк. 24; ф. Р-311, оп. 1, спр. 1, арк. 189;
ф. Р-339, оп. 1, спр. 1, арк. 7; ф. Р-357, оп. 1, спр. 15, арк. 12; ф. Р-908, оп. 1, спр. 27,
арк. 8; ф. Р-914, оп. 1, спр. 94, арк. 131.
Березня 01. – Про інститут двірників. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58,
арк. 9-9зв.
Березня 01. – Про облік осіб, котрі прибули з-за кордону. – Держархів Одеської обл.,
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 11.
Березня 02. – Про приведення міста у санітарний стан. – ф. Р-710, оп. 1, спр. 7, арк. 17;
ф. Р-186, оп. 1, спр. 3, арк. 15; ф. Р-192, оп. 1, спр. 5, арк. 79; ф. Р-195, оп. 1, спр. 5,
арк. 16; ф. Р-221, оп. 1, спр. 2, арк. 55.
Березень. – Про реєстрацію громадян, котрі служили у білих арміях. – ф. Р-307, оп. 1,
спр.2, арк. 18-18зв.
Березень. – Про видачу розрахункових книжок працюючим. – Держархів Одеської
обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 25.
Березня 13. – Про боротьбу з ховрашками. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 312, арк. 1; ф. Р-171,
оп. 1, спр. 152, арк. 16; ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 19; ф. Р-175, оп. 1, спр. 7, арк. 1;
ф. Р-176, оп. 1, спр. 32, арк. 55; ф. Р-186, оп. 1, спр. 3, арк. 45; ф. Р-221, оп. 1, спр. 2,
арк. 88; ф. Р-226, оп. 1, спр. 2, арк. 41; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 35; ф. Р-300, оп. 1,
спр. 10, арк. 64зв.; ф. Р-307, оп. 1, спр. 5, арк. 85; ф. Р-961, оп. 1, спр. 22, арк. 33.
Березень. – Про обов’язкову реєстрацію статутів промислово-кустарних артілей. –
Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 22.
Березень. – Про накладання податку на осіб, котрі отримують високу заробітну плату. –
Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 29-29зв.
Березня 20. – Про охорону санітарного стану міста. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99,
оп. 1, спр. 58, арк. 37.
Березня 20. – Про обов’язковий ремонт домобудівель. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 73.
Березня 22. – Про пояснення до наказу № 65. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1,
спр. 58, арк. 48.
Березня 22. – Про облік музичних клавішних інструментів. – Держархів Одеської обл.,
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 50-50зв.
Березня 22. – Про перевірку сплати громадянами 2-го загальногромадянського та
трудового гужового податків. – Держархів Одеської області, ф. Р-99, оп. 1, спр. 58,
арк. 53.
Березня 22. – Про залучення до участі у виставах та спектаклях з безробітних членів
союзу робочих при секції біржі праці. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, арк. 54.
Березня 24. – Про впорядкування користування державним земельним фондом. –
ф. Р-169, оп. 1, спр. 311, арк. 9; ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 22; ф. Р-175, оп. 1, спр. 7,
арк. 4; ф. Р-192, оп. 1, спр. 20, арк. 66; ф. Р-221, оп. 1, спр. 120, арк. 2; ф. Р-223, оп. 1,
спр. 2, арк. 85, спр. 3, арк. 17; ф. Р-225, оп. 1, спр. 17, арк. 42; ф. Р-228, оп. 1, спр. 3,
арк. 312; ф. Р-230, оп. 1, спр. 1, арк. 26; ф. Р-309, оп. 1, спр. 3, арк. 2; ф. Р-311, оп. 1,
спр. 2, арк. 146; ф. Р-710, оп. 2, спр. 5, арк. 25; ф. Р-822, оп. 1, спр. 344, арк. 6; ф. Р-907,
оп. 1, спр. 6, арк. 13.
Березня 24. – Про дозвіл на охорону вантажів із складу міліціонерів за наймом. –
Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 57.
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Березня 24. – Про користування землею земельними товариствами під час посівної
компанії. – ф. Р-175, оп. 1, спр. 7, арк. 10; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 47; ф. Р-307, оп. 1,
спр. 5, арк. 31; ф. Р-310, оп. 1, спр. 3, арк. 40; ф. Р-354, оп. 1, спр. 1, спр. 54; ф. Р-710,
оп. 2, спр. 5, арк. 30; ф. Р-961, оп. 1, спр. 22, арк. 45.
Березня 30. – Про реєстрацію статутів релігійних громад. – ф. Р-169, оп. 2, спр. 5а,
№ 83.
арк. 5-5зв.; ф. Р-221, оп. 1, спр. 1, арк. 2-2зв.; ф. Р-710, оп. 1, спр. 7, арк. 245-245зв.
Березня 25. – Про реєстрацію закладів та осіб, що виробляють медичні та
№ 87.
фармацевтичні препарати. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 68.
Квітня 04. – Про зміну ОП № 86. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58,
№ 89.
арк. 69.
Квітня 04. – Про терміни оплати трудового гужового податку. – ф. Р-171, оп. 1,
№ 90.
спр. 187, арк. 35; ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 18.
Квітня 03. – Про зміну та доповнення ОП повітового виконкому № 12. – Держархів
№ 91.
Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 71.
Квітня 10. – Про складання списків мешканців для проведення прибутково-майнового
№ 92.
податку. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 72.
Квітня 11. – Про обов’язкову реєстрацію рибалок-професіоналів у органах ДПУ. –
№ 94.
Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 76.
Квітня 13. – Про доповнення до ОП № 86. – Держархів Одеської обл.,
№ 95.
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 77.
Квітня 14. – Про реєстрацію млинів та масло бійок. – ф. Р-171, оп. 1, спр. 188,
№ 96.
арк. 3-3зв.; ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 23зв.; ф. Р-180, оп. 1, спр. 57, арк. 16; ф. Р-221,
оп. 1, спр. 285, арк. 3; спр. 345, арк. 5; ф. Р-224, оп. 1, спр. 12, арк. 118; ф. Р-300, оп. 1,
спр. 10, арк. 189-189зв.; ф. Р-961, оп. 1, спр. 5, арк. 92.
Квітня 16. – Про приймання на роботу через біржу праці. – ф. Р-192, оп. 1, спр. 10,
№ 97.
арк. 1; ф. Р-233, оп. 1, спр. 2, арк. 89; ф. Р-899, оп. 1, спр. 4, арк. 105; ф. Р-900, оп. 1,
спр. 6, арк. 3.
Квітень. – Про роботу найманої хатньої прислуги. – Держархів Одеської області,
№ 98.
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 81.
Квітень. – Про надання відпусток найманим працівникам. – Держархів Одеської обл.,
№ 99.
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 82.
№ 105. Квітень. – Про впорядкування плакатного, афішного та театрального зборів. –
Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 86.
№ 113. Квітень. – Про святкування 1 травня. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 40, арк. 15б.
№ 117. Травня 05. – Про встановлення місцевих зборів за видачу виписок з органів ЗАГС. –
ф. Р-192, оп. 1, спр. 5, арк. 186 зв.
№ 119/28. Травня 09. – Про боротьбу з пиятикою. – ф. Р-175, оп. 1, спр. 14, арк. 29; ф. Р-176, оп. 1,
спр. 32, арк. 97; ф. Р-180, оп. 1, спр. 56, арк. 37.
№ 127/31. Травня 19. – Про правила поведінки на вулицях міста. – Держархів Одеської обл.,
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 88.
№ 129. Травня 24. – Про складання списків для обкладання єдиним сільськогосподарським
податком. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 91.
№ 130. Травня 30. – Про доповнення до ОП № 72. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 100.
№ 131. Травня 26. – Про благоустрій міста. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 111.
№ 132. Травня 29. – Про обов’язкову видачу робітникам розрахункових книжок. – Держархів
Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 99.
№ 133. Травня 31. – Про охорону межових знаків. – ф. Р-171, оп. 1, спр. 152, арк. 67; ф. Р-175,
оп. 1, спр. 11, арк. 94зв.; ф. Р-223, оп. 1, спр. 2, арк. 142; ф. Р-240, оп. 1, спр. 5,
арк. 227-227зв.; ф. Р-241, оп. 1, спр. 4, арк. 32, 33; ф. Р-300, оп. 1, спр. 9, арк. 138;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 9, арк. 25, 25зв.; ф. Р-905, оп. 1, спр. 18, арк. 82-82зв.; ф. Р-961,
оп. 1, спр. 22, арк. 62.
Травня
31. – Про заборону провадити лікарську практику знахарям та приватним
№ 134.
особам без спеціальної медичної освіти. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 297, арк. 246; ф. Р-175,
оп. 1, спр. 18, арк. 4; ф. Р-176, оп. 1, спр. 31, арк. 100; ф. Р-180, оп. 1, спр. 56, арк. 47;
ф. Р-223, оп. 1, спр. 2, арк. 143; ф. Р-225, оп. 1, спр. 9, арк. 28; ф. Р-229, оп. 1, спр. 1,
арк. 143; ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 183; ф. Р-233, оп. 1, спр. 2, арк. 173; ф. Р-300, оп. 1,
спр. 9, арк. 139; ф. Р-304, оп. 1, спр. 3, арк. 393; ф. Р-961, оп. 1, спр. 20, арк. 6.
№ 82.
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С. 31
С. 32
С. 32
С. 33
С. 33
С. 34
С. 34
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Травня 31. – Про зміну ОП № 114. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 99.
Червня 06. – Про порядок користування гербовими печатками. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 2,
арк. 384; ф. Р-192, оп. 1, спр. 16, арк. 409; ф. Р-822, оп. 1, спр. 344, арк. 82; ф. Р-909,
оп. 1, спр. 24, арк. 190.
№ 138. Червня 06. – Про заборону вести комерційні справи з іноземцями. – Держархів
Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 103.
№ 139. Червня 11. – Про надання відомостей, необхідних для обкладання місцевими
податками. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 104.
№ 140. Червня 10. – Про передачу гідротехнічного обладнання на баланс сільських рад. –
ф. Р-169, оп. 1, спр. 139, арк. 149.
№ 141/3. Червня 11. – Про ставки місцевих зборів за виписки, що видаються ЗАГС. – ф. Р-221,
оп. 1, спр. 6, арк. 350; ф. Р-223, оп. 1, спр. 2, арк. 216; ф. Р-226, оп. 1, спр. 2, арк. 121;
ф. Р-229, оп. 1, спр. 1, арк. 159; ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 199; ф. Р-233, оп. 1, спр. 2,
арк. 235; Херсонський комунар. – 1923. – 14 червня, № 132.
№ 142. Червня 17. – Про місячник перевірки продовольчої позички. – Херсонський комунар. –
1923. – 14 червня, № 132.
№ 143. Червня 10. – Про облік населення для обкладання місцевими податками. – ф. Р-171,
оп. 1, спр. 223, арк. 65; ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 55; ф. Р-176, оп. 1, спр. 70, арк. 27;
ф. Р-180, оп. 1, спр. 104, арк. 109; ф. Р-186, оп. 1, спр. 43, арк. 22; ф. Р-221, оп. 1,
спр. 79, арк. 78; ф. Р-223, оп. 1, спр. 6, арк. 23; ф. Р-225, оп. 1, спр. 14, арк. 159;
ф. Р-230, оп. 1, спр. 1, арк. 83; ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 177; ф. Р-240, оп. 1, спр. 3,
арк. 121; ф. Р-241, оп. 1, спр. 5, арк. 76; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 115; ф. Р-300, оп. 1,
спр. 10, арк. 345зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 3, арк. 438; ф. Р-309, оп. 1, спр. 3, арк. 93;
ф. Р-310, оп. 1, спр. 5, арк. 65; ф. Р-327, оп. 1, спр. 1, арк. 5; ф. Р-357, оп. 1, спр. 10,
арк. 108; ф. Р-710, оп. 5, спр. 4, арк. 330; ф. Р-869, оп. 1, спр. 21, арк. 141; ф. Р-899,
оп. 1, спр. 5, арк. 176; ф. Р-901, оп. 1, спр. 13, арк. 10; ф. Р-902, оп. 1, спр. 2, арк. 2;
ф. Р-905, оп. 1, спр. 4, арк. 10; ф. Р-914, оп. 1, спр. 94, арк. 82.
№ 144. Червня 12. – Про облік меблів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 8, арк. 90; Херсонський комунар. –
1923. – 14 червня.
№ 145. Червня 25. – Про облік телефонних апаратів. – Херсонський комунар. – 1923. –
30 червня, № 146.
№ 146. Червня 25. – Про реєстрацію будівельних організацій. – ф. Р-192, оп. 1, спр. 10, арк. 6зв.
№ 147. Червня 25. – Про належний стан опалювальних приладів. – Держархів Одеської обл.,
ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 107.
№ 149. Червня 14. – Про оплату зборів торговцями на базарах. – Херсонський комунар. – 1923.
– 27 червня, № 143.
№ 150. Червня 14. – Про створення конфліктних житлових комісій. – Херсонський комунар. –
1923. – 27 червня, № 143.
№ 153. Червня 25. – Про організацію роботи землемірів. – ф. Р-172, оп. 1, спр. 20, арк. 64;
ф. Р-175, оп. 1, спр. 7, арк. 76; ф. Р-223, оп. 1, спр. 3, арк. 63; ф. Р-225, оп. 1, спр. 17,
арк. 97; ф. Р-229, оп. 1, спр. 1, арк. 166; ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 198; ф. Р-358, оп. 1,
спр. 11, арк. 106; ф. Р-710, оп. 2, спр. 5, арк. 165.
№ 156. Червня 28. – Про користування водою. – Херсонський комунар. – 1923. – 12 липня,
№ 156.
№ 161. Липня 12. – Про реєстрацію табачних посівів. – ф. Р-221, оп. 1, спр. 79, арк. 388;
ф. Р-223, оп. 1, спр. 2, арк. 265; ф. Р-225, оп. 1, спр. 19, арк. 154; ф. Р-226, оп. 1, спр. 1,
арк. 172; ф. Р-229, оп. 1, спр. 1, арк. 178; ф. Р-230, оп. 1, спр. 2, арк. 300; ф. Р-232, оп. 1,
спр. 6, арк. 213; ф. Р-233, оп. 1, спр. 2, арк. 251; Херсонський комунар. – 1923. –
13 липня, № 157.
№ 162. Липня 12. – Про місцеві податки та збори на друге півріччя 1923 року. – ф. Р-175, оп. 1,
спр. 17, арк. 79; ф. Р-186, оп. 1, спр. 43, арк. 1; ф. Р-221, оп. 1, спр. 284, арк. 11;
ф. Р-225, оп. 1, спр. 19, арк. 129; ф. Р-226, оп. 1, спр. 1, арк. 177а; ф. Р-227, оп. 1, спр. 14,
арк. 19; ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 202; ф. Р-304, оп. 1, спр. 2, арк. 19зв.; ф. Р-310, оп. 1,
спр. 5, арк. 101; ф. Р-327, оп. 1, спр. 1, арк. 38; ф. Р-354, оп. 1, спр. 4, арк. 294; ф. Р-710,
оп. 5, спр. 4, арк. 362; Херсонський комунар. – 1923. – 13 липня, № 157.
№ 163. Липня 12. – Про впорядкування роботи херсонського агентства “Губтранса”. –
Херсонський комунар. – 1923. – 19 липня, № 162.
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Липня 12. – Про організацію роботи вантажників. – Херсонський комунар. – 1923. –
8 серпня, № 179.
Липня 24. – Про надходження прибутків не податкового характеру. – Херсонський
комунар. – 1923. – 26 липня, № 168.
Липня 24. – Про охорону водойм. – Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 17.
Липня 24. – Про перереєстрацію видів на проживання для осіб ветеринарного
персоналу. – Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 174.
Липня 24. – Про анкетування радянських установ. – Херсонський комунар. – 1923. –
03 серпня, № 174.
Серпня 02. – Про місцевий збір за видачу метричних виписок та довідки про акти
цивільного стану. – Херсонський комунар. – 1923. – 03 серпня, № 174.
Липня 31. – Про охорону залізничних та телеграфних споруд. – Херсонський комунар. –
1923. – 01 серпня, № 173.
Липня 31. – Про обов’язкову підписку на газету “Херсонський комунар”. – Херсонський
комунар. – 1923. – 01 серпня, № 173.
Серпня 13. – Про охорону громадського порядку та санітарного стану міста. –
Херсонський комунар. – 1923. – 17 серпня, № 186.
Серпня 11. – Про обчислення податку з будівель у другому півріччі бюджетного року. –
ф. Р-171, оп. 1, спр. 223, арк. 92; ф. Р-175, оп. 1, спр. 17, арк. 90; ф. Р-176, оп. 1, спр. 71,
арк. 70; ф. Р-180, оп. 1, спр. 104, арк. 102; ф. Р-221, оп. 1, спр. 284, арк. 13; ф. Р-223,
оп. 1, спр. 2, арк. 235; ф. Р-226, оп. 1, спр. 1, арк. 178; ф. Р-227, оп. 1, спр. 14, арк. 24;
ф. Р-240, оп. 1, спр. 7, арк. 8; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 169; ф. Р-327, оп. 1, спр. 1,
арк. 44; ф. Р-354, оп. 1, спр. 4, арк. 302; ф. Р-710, оп. 5, спр. 2, арк. 160; ф. Р-899, оп. 1,
спр. 5, арк. 224; Херсонський комунар. – 1923. – 12 серпня, № 183.
Серпня 13. – Про неозброєних вартових. – Херсонський комунар. – 1923. – 17 серпня,
№ 186.
Серпня 13. – Про неробочий день 15 серпня. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1,
спр. 58, арк. 127.
Серпня 15. – Про місцевий збір з промислових садів та городів на друге півріччя
бюджетного року. – ф. Р-310, оп. 1, спр. 5, арк. 106; Херсонський комунар. – 1923. –
15 серпня, № 185.
Серпня 20. – Про водовозів. – Херсонський комунар. – 1923. – 21 серпня, № 189.
Серпня 20. – Про користування негербовими печатками. – Херсонський комунар. –
1923. – 24 серпня, № 192.
Серпня 20. – Про реєстрацію орендарів приміщень торгово-промислового характеру. –
Херсонський комунар. – 1923. – 19 серпня, № 188.
Серпня 20. – Про оплату будівельних зборів. – Херсонський комунар. – 1923. –
19 серпня, № 188.
Серпня 21. – Про єдиний сільськогосподарський податок. – ф. Р-186, оп. 1, спр. 1,
арк. 39-40; ф. Р-195, оп. 1, спр. 5, арк. 134, 134зв., 135; ф. Р-221, оп. 1, спр. 282,
арк. 43-44; ф. Р-240, оп. 1, спр. 3, арк. 147-147зв.; ф. Р-241, оп. 1, спр. 1, арк. 36;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 5, арк. 269, 269зв.; ф. Р-905, оп. 1, спр. 32, арк. 52, 52зв.;
Херсонський комунар. – 1923. – 23 серпня, № 191.
Серпня 21. – Про термін надання статистичних відомостей промисловими
підприємствами. – Херсонський комунар. – 1923. – 24 серпня, № 192.
Серпня 22. – Про приймання натуральної частини сільськогосподарського податку. –
ф. Р-175, оп. 1, спр. 8, арк. 71; спр. 72, арк. 31; Херсонський комунар. – 1923. –
24 серпня, № 192.
Вересня 06. – Про квартину платню. – Херсонський комунар. – 1923. – 24 серпня, № 192.
Серпня 23. – Про складання прибутково-видаткових кошторисів на 1923–1924
фінансовий рік (жовтень 1923 р. – жовтень 1924 р.). – Херсонський комунар. – 1923. –
25 серпня, № 193.
Вересня 06. – Про доповнення та зміну постанов про місцеві податки та збори. –
Херсонський комунар. – 1923. – 31 серпня, № 198.
Вересня 06. – Про пільги за оплату комунальних послуг для наукових працівників. –
Херсонський комунар. – 1923. – 29 серпня, № 196.
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С. 50
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С. 53
С. 53
С. 54
С. 54

С. 54
С. 57
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С. 59

№ 191.
№ 192.
№ 193.
№ 194.
№ 195.
№ 196.
№ 197.
№ 198.
№ 199.
№ 200.
№ 201.
№ 202.
№ 203.
№ 204.
№ 205.
№ 206.
№ 207.
№ 208.
№ 210.
№ 212.
№ 213.
№ 214.
№ 217.
№ 218.

№ 219.

Серпня 20. – Про час роботи перукарень. – Херсонський комунар. – 1923. – 30 серпня,
№ 197.
Вересня 06. – Про реєстрацію торгово-промислових підприємств. – Херсонський
комунар. – 1923. –31 серпня, № 198.
Вересня 06. – Про заповнення статистичних карток орендаторами промислових
підприємств. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 146.
Вересня 06. – Про надання статистичних відомостей. – Херсонський комунар. –
30 серпня, № 197.
Вересня 06. – Про доповнення до ОП № 188. – Херсонський комунар. – 1923. –
30 серпня, № 197.
Серпня 30. – Про відсоткову надбавку до сум судових стягнень. – Херсонський
комунар. – 1923. –02 вересня, № 200.
Серпня 30. – Про заготівлю комишу. – Херсонський комунар. – 1923. – 4 вересня,
№ 201.
Серпня 31. – Про охорону лісових насаджень. – ф. Р-710, оп. 1, спр. 7, арк. 505;
Херсонський комунар. – 1923. – 04 вересня, № 201.
Вересня 06. – Про зміну ОП № 188, 195. – Херсонський комунар. – 1923. –30 серпня,
№ 198.
Вересня 06. – Про заборону випасу худоби на Дніпровських пісках. – Херсонський
комунар. – 1923. –05 вересня, № 202.
Вересня 06. – Про заборону забою худоби поза комунальними бійнями. – Херсонський
комунар. – 1923. – 05 вересня, № 202.
Жовтня 04. – Про повернення тари на склад ЦКПД. – Херсонський комунар. – 1923. –
4 вересня, № 201.
Жовтня 04. – Про встановлення твердих ставок місцевих податків і зборів у золотому
нарахуванні. – Херсонський комунар. – 1923. – 05 вересня, № 202.
Жовтня 04. – Про перереєстрацію виду на проживання осіб ветперсоналу. –
Херсонський комунар. – 1923. – 13 вересня, № 209.
Жовтня 04. – Про місцевий податок з промислових садів та городів. – Херсонський
комунар. – 1923. – 14 вересня, № 210.
Жовтня 04. – Про збір за видачу метричних виписок. – Херсонський комунар. – 1923. –
18 вересня, № 213.
Серпня 21. – Про заміну еквіваленту пуду жита при обкладанні єдиним
сільськогосподарським податком. – Херсонський комунар. – 1923. – 21 вересня, № 216.
Вересня 30. – Про охорону телефонних, телеграфних та залізничних ліній. –
Херсонський комунар. – 1923. – 30 вересня, № 223.
Жовтня 01. – Про еквіваленти заміни пуда жита при отриманні єдиного
сільськогосподарського податку. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58,
арк. 168.
Листопада 08. – Про зміни ставок зборів з розвізної та розносної торгівлі. – Держархів
Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1, спр. 58, арк. 214.
Листопада 08. – Про зміну ОП № 198. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1,
спр. 58, арк. 215.
Листопада 08. – Про зміну ОП № 197. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99, оп. 1,
спр. 58, арк. 215.
Листопада 08. – Про підготовчі роботи для проведення прибутково-майнового
податку. – ф. Р-232, оп. 1, спр. 6, арк. 289.
Листопада 08. – Про місцеві податки та збори. – ф. Р-241, оп. 1, спр. 2, арк. 93, 93зв.;
ф. Р-710, оп. 1, спр. 2, арк. 124-125; ф. Р-899, оп. 1, спр. 5, арк. 304, 304зв.; ф. Р-902,
оп. 1, спр. 5, арк. 19-19зв.; ф. Р-908, оп. 1, спр. 55, арк. 88-88зв.; ф. Р-914, оп. 1, спр. 94,
арк. 22, 22зв.
Листопада 08. – Про порядок відкриття підприємств, що займаються друкарством та
торгівлею друкарськими машинками та шрифтами. – Держархів Одеської обл., ф. Р-99,
оп. 1, спр. 58, арк. 207.
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Листопада 22. – Про боротьбу з прусом. – ф. Р-223, оп. 1, спр. 3, арк. 136-136зв.;
ф. Р-225, оп. 1, спр. 14, арк. 410-410зв.; ф. Р-241, оп. 1, спр. 4, арк. 42; ф. Р-298, оп. 1,
спр. 1, арк. 306; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 272; ф. Р-300, оп. 1, спр. 10, арк. 631;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 9, арк. 908; ф. Р-342, оп. 1, спр. 3, арк. 29; ф. Р-899, оп. 1, спр. 9,
арк. 73.
Листопада 22. – Про реєстрацію смертей та дії спадкоємців. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 38,
арк. 62; ф. Р-175, оп. 1, спр. 15, арк. 87; ф. Р-176, оп. 1, спр. 70, арк. 59; ф. Р-186, оп. 1,
спр. 17, арк. 18; ф. Р-298,оп. 1, спр. 1, арк. 308-308зв.; ф. Р-299, оп. 1, спр. 8, арк. 284;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 6, арк. 2; ф. Р-358, оп. 1, спр. 16, арк. 121.
Листопада 22. – Про зміну ОП № 208. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 33, арк. 23.
Грудня 06. – Про зміну ОП № 206. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 38, арк. 297;
ф. Р-180, оп. 1, спр. 105, арк. 28; ф. Р-192, оп. 1, спр. 16, арк. 76; ф .Р-224, оп. 1, спр. 2,
арк. 23; ф. Р-231, оп. 1, спр. 11, арк. 29; ф. Р-298, оп. 1, спр. 3, арк. 67; ф. Р-299, оп. 1,
спр. 14, арк. 33; ф. Р-300, оп. 1, спр. 23, арк. 25; ф. Р-301, оп. 1, спр. 7, арк. 29; ф. Р-304,
оп. 1, спр. 6, арк. 22; ф. Р-308, оп. 1, спр. 13, арк. 1; ф. Р-358, оп. 1, спр. 7, арк. 16-16зв.;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 32, арк. 164-164зв.; ф. Р-961, оп. 1, спр. 30, арк. 1.
1924 рік
Січня 12. – Про відміну місцевого податку на осіб, котрі користуються найманою
працею домашньої прислуги. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 7.
Січня 13. – Про зміни в структурі окрвиконкому. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 8.
Січня 15. – Про облік кількості та складу робітників та службовців промислових
установ Херсонської округи. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 9-9зв.
Січня 15. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 10.
Січня 16. – Про зміну ОП № 20 за 1923 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 11.
Січня 16. – Про правила торгівлі. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 12.
Січня 19. – Про місцевий податок на будівлі. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 13-14.
Січня 19. – Про особливий збір з рахунків готелів і ресторанів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 15-16.
Січня 25. – Про надання відомостей про технічний стан домоволодінь. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 17.
Січня 25. – Про встановлення місцевого збору за реєстрацію комісійних підприємств. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 18.
Січня 25. – Про дні скорботи. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 19.
Січня 25. – Про зміну ОП № 7. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 21.
Лютого 05. – Про обов’язкову передплату друкованого органу “Вісті ВУЦИКу”. –
ф. Р-2, оп. 1. спр. 75, арк. 20.
Січня 26. – Про поширення дії ОП окрвиконкому за № 218 на поселення поза межами
міста. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 22.
Січня 26. – Про місцевий податок з фабрично-заводських та промислових підприємств.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 23.
Січня 31. – Про зменшення ставки місцевого податку з біржових та позабіржових угод.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 24.
Лютого 01. – Про мобілізацію населення на боротьбу зі сніжними заносами. – ф. Р-2.
оп. 1, спр. 75, арк. 25.
Лютого 03. – Про правильне обкладання гербовим збором. – ф. Р-2, оп.1, спр. 75,
арк.26; ф. Р-221, оп. 1, спр. 170, арк. 2.
Лютого 08. – Про заборону виготовлення самогонних апаратів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75.
арк. 28.
Лютого 14. – Про заходи боротьби з наслідками відлиги. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 27.
Лютого 24. – Про ліквідацію недоїмок. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 29.
Лютого 28. – Про заборону куріння тютюну у державних установах та громадських
місцях. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 31.
Лютого 28. – Про надання міліції права самостійного накладання адміністративних
покарань. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 33.
Лютого 28. – Про реєстрацію культурно-просвітницьких та розважальних закладів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 35.
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Лютого 26. – Про податок з розважальних заходів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 36.
Лютого 29. – Про квартирну плату у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 38-47;
ф. Р-221, оп. 1, спр. 174, арк. 84.
Березня 06. – Про надання декларацій для рентного обкладання. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк 48; ф. Р-710, оп. 5, спр. 34, арк. 111.
Березня 07. – Про пожежну безпеку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 49.
Березня 07. – Про часи торгівлі у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 50.
Березня 14. – Про межі міських поселень, котрі підлягають рентному оподаткуванню. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 53.
Березня 16. – Про податок з приміських господарств, що не мають посівної площі. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 55.
Березня 18. – Про огляд жеребців у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 57.
Березня 22. – Про заборону продажу дріжджів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 59.
Березня 23. – Про трудову гужову повинність під час ліквідації стихійних лих. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 75, арк. 61-61зв.
Березня 30. – Про зменшення місцевого податку з актів про відчуження та права
забудови. – ф. Р-2. оп. 1, спр. 75. арк. 62; Херсонський комунар. – 1924. – 30 березня,
№ 72.
Березня 27. – Про збирання прибутково-майнового податку. – ф. Р-2, оп. 1. спр. 75,
арк. 64зв.-65.
Квітня 01. – Про санітарну охорону міст. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 68.
Квітня 02. – Про трудову гужову повинність на випадок повені. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 69.
Квітня 02. – Про ведення торгівельних книг. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 70.
Квітня 08. – Про реєстрацію іноземців та перебіжчиків. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 72.
Квітня 09. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 73.
Квітня 10. – Про боротьбу з ховрахами. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 74; ф. Р-172, оп. 1,
спр. 22, арк. 107; ф. Р-175, оп. 1, спр. 22, арк. 45; ф. Р-176, оп. 1, спр. 52, арк. 51;
ф. Р-171, оп. 1, спр. 157, арк. 39; ф. Р-180, оп. 1, спр. 83, арк. 163; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 23; ф. Р-308, оп. 1, спр. 17, арк. 75; ф. Р-309, оп. 1, спр. 8, арк. 64; ф. Р-313, оп. 1,
спр. 7, арк. 31; ф. Р-710, оп. 2, спр. 1, арк. 67; ф. Р-869, оп. 1, спр. 43, арк. 3.
Квітня 10. – Про місцевий податок з будівель в міських поселеннях. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 75.
Квітня 15. – Про збирання місцевого збору за видачу виписок та довідок з метричних
книг та реєстраційних книг органів ЗАГС. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75. арк. 76-76зв.;
ф. Р-192, оп. 1, спр. 40, арк. 177; ф. Р-300, оп. 1, спр. 23, арк. 166; ф. Р-327, оп. 1,
спр. 28, арк. 103; ф. Р-341, оп. 1, спр. 3, арк. 297-297зв.; ф. Р-358, оп. 1, спр. 7, арк. 10;
ф. Р-882, оп. 1, спр. 32, арк. 179; ф. Р-899, оп. 1, спр. 32, арк 154.
Квітня 18. – Про заборону забою племінної худоби. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 77.
Квітня 20. – Про утилізацію побутових відходів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 79.
Квітня 20. – Про охорону дерев у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 80.
Квітня 20. – Про нумерацію будинків у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 84.
Квітня 20. – Про налагодження стану тротуарів, що прилягають до будинків. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 75, арк. 86.
Квітня 22. – Про доповнення ОП № 27. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 87; ф. Р-221, оп. 1,
спр. 174, арк. 78.
Квітня 22. – Про квартирну платню. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 90.
Квітня 22. – Про надання декларацій для рентного обкладання. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 92.
Травня 31. – Про встановлення телефонів у громадських місцях м. Херсона з метою
швидкої ліквідації пожеж. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 14, арк. 556; спр. 29, арк. 85; спр. 75,
арк. 93.
Червня 04. – Про продовження дій ОП 1923 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 94.
Червня 04. – Про правила вивішування державного прапору. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 95.
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Червня 11. – Про реєстрацію кооперативних кустарно-промислових товариств,
трудових артілей та позичково-ощадних товариств. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 96;
С. 91
Херсонський комунар. – 1924. – 11 червня, № 130.
Червня 09. – Про попередження захворювання домашніх тварин та худоби на сказ. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 86; спр. 75, арк. 97.
С. 92
Червня 25. – Про двірників. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 87;спр. 75, арк. 98.
Червня 12. – Про обов’язкову передплату друкованого видання “Відомості народного
комісаріату праці СРСР”. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 99.
С. 92
Липня 23. – Про обов’язкову передплату друкованого видання “Вісті ВУЦИКу”. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 88; спр. 75, арк. 100; ф. Р-192, оп. 1, спр. 36, арк. 121;
ф. Р-196, оп. 1, спр. 2, арк. 192; ф. Р-221, оп. 1, спр. 40, арк. 309.
Червня 14. – Про покарання за порушення громадського порядку. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 101.
Червня 16. – Про заборону перебування у місті Херсоні та його окрузі соціальнонебезпечних громадян. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 89-89зв.
С. 93
Червня 18. – Про обов’язкову реєстрацію працівників, котрі працюють за наймом. –
С. 94
ф. Р-2, оп. 1, спр. 29, арк. 90-90зв.; спр. 75, арк. 102-102зв.
Липня 02. – Про реєстрацію статутів релігійних громад. – ф. Р-2, оп.1, спр. 75.
арк. 103-103зв.; ф. Р-196, оп. 1, спр. 5, арк. 14-14зв.; ф. Р-171, оп. 1, спр. 7,
арк. 121-121зв.; ф. Р-172, оп. 1, спр. 5, арк. 189, 189зв.; ф. Р-175, оп. 1, спр. 29, арк. 215;
ф. Р-176, оп. 1, спр. 38, арк. 58-58зв.; ф. Р-180, оп. 1, спр. 58, арк. 58-58зв.; ф. Р-186,
оп. 1, спр. 15, арк. 160-160зв.; ф. Р-224, оп. 1, спр. 2, арк. 78-78зв.; ф. Р-225, оп. 1,
спр. 23, арк. 159-159зв.; ф. Р-226, оп. 1, спр. 5, арк. 84-84зв.; ф. Р-230, оп. 1, спр. 8,
арк. 101-101зв.; ф. Р-229, оп. 1, спр. 14, арк138-138зв.; спр. 20, арк. 49-49зв.; ф. Р-300,
оп. 1, спр. 23, арк. 132-132зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 10, арк. 38-38зв.; ф. Р-309, оп. 1,
спр. 2, арк. 119-119зв.; ф. Р-314, оп. 1, спр. 6, арк. 49-49зв.; ф. Р-341, оп. 1, спр. 3,
арк. 207-207зв.; ф. Р-351, оп. 1, спр. 22, арк. 72; ф. Р-354, оп. 1, спр. 12, арк. 90-90зв.;
ф. Р-358, оп. 1, спр. 32, арк. 113-113зв.; ф. Р-710, оп. 1, спр. 95, арк. 77-77зв.; ф. Р-822,
оп. 1, спр. 32, арк. 109-109зв.; спр. 317; арк. 111-111зв.; ф. Р-899, оп. 1, спр. 32, арк. 121,
121зв.; ф. Р-902, оп. 1, спр. 6, арк. 91; ф. Р-905, оп. 1, спр. 43, арк. 89-89зв.;ф. Р-908,
оп. 2, спр. 20, арк. 37-37зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 23, арк. 23-23зв.
Червня 22. – Про реєстрацію релігійних громад. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 104.
С. 95
Червня 24. – Про утворення окружної податкової комісії. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
С. 95
арк. 105.
Червня 28. – Про часи торгівлі у м. Херсоні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 107.
Червня 28. – Про обкладання подушним податком. – ф. Р-2, оп.1, спр. 75, арк. 108;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 9, арк. 46; спр. 523, арк. 1; ф. Р-186, оп. 1, спр. 15, арк. 26; спр. 17,
арк. 75; ф. Р-192, оп. 1, спр. 36, арк. 95; ф. Р-195, оп. 1, спр. 15, арк. 35; ф. Р-241, оп. 1,
спр. 11, арк. 75-75зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 1, арк. 80; ф. Р-310, оп. 1, спр. 15, арк. 117,
119; ф. Р-312, оп. 1, спр. 3, арк. 23; ф. Р-351, оп. 1, спр. 9, арк. 152; ф. Р-904, оп. 1,
С. 96
спр. 11, арк. 71; ф. Р-908, оп. 1, спр. 93, арк 2-2зв.
Липня 05. – Про обов’язкове виконання розпоряджень уповноваженого
губкомвнуторгу. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 109.
С. 97
Липня 05. – Про облік чисельності та складу робітників та службовців промислових
закладів Херсонської округи та м. Херсона. – ф. Р-2, оп.1, спр. 75, арк. 110.
Липня 08. – Про норми перерахунку тварин у придатну землю при обкладанні єдиним
сільськогосподарським податком. – ф. Р-2, оп.1, спр. 75, арк. 111-113; ф. Р-822, оп. 1,
спр. 539, арк. 93.
С. 97
Липня 09. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 114.
Липня 09. – Про продовження терміну реєстрації у міліції соціально-небезпечних
громадян. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 115.
Липня 18. – Про заборону займатись ворожінням як промислом. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 116.
С. 99
Липня 13. – Про надання права власникам та орендаторам будинків самостійно здавати
у найм приміщень для проживання. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 117.
С. 99
Липня 12. – Про цільовий податок на підтримування кооперативного робочого руху. –
С. 100
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 118-118 зв.
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Липня 18. – Про отримання книг на парові котли. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 115-118;
спр. 75, арк. 119; ф. Р-169, оп. 1, спр. 388, арк. 57; ф. Р-240, оп. 1, спр. 38, арк. 239;
ф. Р-303, оп. 1, спр. 178, арк. 407; ф. Р-304, оп. 1, спр. 30, арк. 77; ф. Р-313, оп. 1, спр. 8,
арк. 160; ф. Р-891, оп. 1, спр. 2, арк 184; ф. Р-899, оп. 1, спр. 41, арк. 319; ф. Р-900,
оп. 1, спр. 17, арк. 145; ф. Р-902, оп. 1, спр. 27, арк. 42; ф. Р-905, оп. 1, спр. 66, арк. 218;
ф Р -914, оп. 1, спр. 55, арк. 77; ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 17.
Липня 11. – Про нові домові книги. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 120, 120зв.-122.
Липня 13. – Про уповноважених та будинкові трійки. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 123124.
Серпня 09. – Про реєстрацію служителів релігійних культів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 125.
Серпня 10. – Про впорядкування видобування та зберігання солі. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 129.
Липня 18. – Про обов’язкове вивішування цін у крамницях. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 130.
Липня 19. – Про місцевий збір з фабрично-заводських, торгівельних, промислових та
дачних приміщень у позаміських поселеннях. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 133.
Липня 18. – Про терміни сплати цільового квартирного податку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 135.
Липня 19. – Про продовження терміну дії ОП. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 138.
Серпня 14. – Про зміну ОП № 58. – ф. Р-2. оп. 1, спр. 75, арк. 137; Херсонський
комунар. – 1924. – 14 серпня, № 183.
Серпня 09. – Про врегулювання торгівлі вогнепальною зброєю та припасами до неї. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 140-140зв.
Серпня 06. – Про знезараження складських приміщень для зберігання зерна. – ф. Р-2,
оп. 1. спр. 75, арк. 141.
Серпня 06. – Про додаток до ОП № 27 за 1924 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 142.
Серпня 15. – Про розряди оподаткування єдиним сільськогосподарським податком. –
ф. Р-2, оп. 1, спр.75, арк. 143-144; ф. Р-822, оп. 1, спр. 539, арк. 162-163.
Серпня 15. – Про пільги при оподаткуванні єдиним сільськогосподарським податком
маломіцних господарств. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 145; ф. Р-710, оп. 1, спр. 31,
арк. 93; ф. Р-822, оп. 1, спр. 539, арк. 160.
Серпня 15. – Про строки сплати єдиного сільгоспподатку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 154; ф. Р-172, оп. 1,спр. .62,арк. 195; ф. Р-174, оп. 1, спр. 54, арк. 197; ф. Р-175,
оп. 1, спр. 27, арк. 181; ф. Р-352, оп. 1, спр. 18, арк. 137; ф. Р-358, оп. 1, спр. 8, арк. 211;
ф. Р-710, оп. 1, спр. 206, арк. 266; оп. 5, спр. 31, арк. 92; ф. Р-822, оп. 1, спр. 539,
арк. 161.
Жовтня 05. – Про пожежну охорону. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 115-118; спр. 75,
арк. 147-150; ф. Р-221, оп. 1, спр. 183, арк. 4; спр. 168, арк. 40; ф. Р-226, оп. 1, спр. 5,
арк. 156; ф. Р-231, оп. 1, спр. 5, арк. 235.
Жовтня 09. – Про облаштування скотомогильників. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 151;
ф. Р-710, оп. 1, спр. 36, арк. 58-58зв.
Вересня 02. – Про обов’язкову реєстрацію перебіжчиків. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 36а,
38.
Серпня 24. – Про облік працівників державних установ та державних торгівельних
підприємств. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 153-153зв.; ф. Р-710, оп. 1, спр. 130, арк. 51.
Серпня 24. – Про місцевий податок з оголошень. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 34; спр. 75,
арк. 154.
Вересня 05. – Про надання права виноробам вільної оптової та роздрібної торгівлі своїм
вином без обкладання акцизним та патентним збором. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 114;
спр. 75, арк. 155.
Вересня 07. – Про організацію роботи приватних дитячих садків та шкіл. – ф. Р-2,
оп. 1,спр. 5, арк. 113; спр. 75, арк. 156.
Жовтня 05. – Про надання офіційних посвідчень інвалідам праці та родинам без
годувальників. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 122; спр. 75, арк. 157.
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Вересня 16. – Про метричну систему мір та ваги. – ф. Р-2, оп.1, спр.75, арк.158;
ф. Р-221, оп. 1, спр. 40, арк. 271; ф. Р-225, оп. 1, спр. 23, арк. 237зв.; ф. Р-226, оп. 1,
спр. 5, арк. 142; ф. Р-231, оп. 1, спр. 11, арк. 115.
Вересня 19. – Про заборону використання державних прапорів не встановленого зразка.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 159; ф. Р-186, оп. 1. спр. 15, арк. 49; ф. Р-358, оп. 1, спр. 41,
арк. 28зв.; ф. Р-822, оп. 1, спр. 921, арк. 26; ф. Р-902, оп. 1, спр. 17, арк. 104;
Херсонський комунар. – 1924. – 19 вересня, № 212.
Вересня 20. – Про отримання облікових карток служителями релігійних культів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 161.
Вересня 19. – Про зміну ОП № 91. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 120; спр. 75, арк. 160;
Херсонський комунар. – 1924. – 19 вересня, № 212.
Вересня 21. – Про облік об’єктів, що підлягають обкладанню місцевими зборами та
податками у першому півріччі 1924–1925 бюджетного року (жовтень–березень). –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 121; спр. 75, арк. 162; ф. Р-221, оп. 1, спр. 311, арк. 49;
ф. Р-312, оп. 1, спр. 5, арк. 6; ф. Р-352, оп. 1, спр. 15, арк. 136; ф. Р-710, оп. 5, спр. 34,
арк. 371; Херсонський комунар. – 1924. – 21 вересня, № 214.
Вересня 28. – Про час роботи радянських установ. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 140;
спр. 75, арк. 163.
Жовтня 10. – Про порядок проведення розважальних заходів з благодійною метою. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 141; спр. 75, арк. 164.
Жовтня 09. – Про обов’язкове вивішування прапорів у дні державних свят. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 75, арк. 165; ф. Р-186, оп. 1, спр. 15, арк. 53.
Жовтня 16. – Про заборону примусового стягування благодійних зборів. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 5, арк. 111, 150; спр. 75, арк. 166.
Жовтня 15. – Про створення обліково-розподільного квартирного бюро. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 168.
Жовтня 05. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 167.
Жовтня 14. – Про одноразовий податок на потреби населення, що постраждало від
неврожаю. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 169-171.
Жовтня 17. – Про зміну ОП № 109. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 172.
Жовтня 19. – Про надання відомостей касі соціального страхування про виплачену
заробітну платню. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк.173.
Жовтня 18. – Про продовження дії ОП. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 174.
Жовтня 25. – Про впорядкування розміщення оголошень та афіш у громадських
місцях. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 175.
Жовтня 23. – Про обов’язкове клеймування ваг, гир та ін. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 176 – 176зв.; ф. Р-195, оп. 1, спр. 3, арк. 234а; ф. Р-169, оп. 1, спр. 2, арк. 290;
ф. Р-171, оп. 1, спр. 7, арк. 151; ф. Р-172, оп. 1, спр. 33, арк. 119; ф. Р-176, оп. 1, спр. 39,
арк. 212; ф. Р-186, оп. 1, спр. 15, арк. 47; ф. Р-196, оп. 1, спр. 2, арк. 253; ф. Р-221, оп. 1,
спр. 40, арк. 281; ф. Р-354, оп. 1, спр. 11, арк. 212зв.; ф. Р-710, оп. 1, спр. 38, арк. 659зв.;
ф. Р-882, оп. 1, спр. 35, арк. 231.
Листопада 01. – Про обов’язкове отримання прибутково-видаткових книг нового
зразку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 177.
Жовтня 25. – Про додаток до ОП № 77. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 178.
Жовтня 29. – Про святкування 7-ї річниці Жовтневої революції. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 179.
Жовтня 26. – Про обов’язкове здавання власниками млинів борошна для потреб
населення. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 180.
Жовтня 19. – Про кампанію з ліквідації безграмотності. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 181.
Листопада 02. – Про додаток до ОП № 123. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 182.
Грудня 01. – Про надання права житлово-орендним кооперативним товариствам
здавати у найм житлові приміщення. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 184.
Листопада 19. – Про обов’язкову реєстрацію клавішних музичних інструментів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 185.
Листопада 07. – Про часи торгівлі 08 листопада. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 186.
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Листопада 1924 р. – Про обов’язкове оголошення списків мешканців житлових
будинків. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 187.
Листопада 13. – Про номерні знаки на засобах пересування та перевозу. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 188.
Листопада 15. – Про обов’язкове надання відомостей про кількість великої рогатої
худоби та коней у приватних власників. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 189.
Листопада 16. – Про обов’язкове державне страхування рухомого і нерухомого майна.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 190.
Листопада 18. – Про облік, реєстрацію та перереєстрацію племінних та поліпшених
порід худоби. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 191-191 зв.
Листопада 22. – Про місцеві податки та збори. – ф. Р-2, оп. 1. спр. 75, арк. 192;
ф. Р-300, оп. 1, спр. 34, арк. 120; ф. Р-301, оп. 1, спр. 7, арк. 241; ф. Р-899, оп. 1, спр. 32,
арк 168-168зв.
Листопада 19. – Про збирання додаткової ренти з міських поселень. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 75, арк. 195.
Листопада 27. – Про заборону видачі пільгових карток та посвідчень для пільгової
оплати комунальних послуг, податків та квартирної платні. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5,
арк. 223; спр. 75, арк. 194.
Листопада 25. – Про спеціальні дозволи на використання гербових печаток. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 5, арк. 224; спр. 75, арк. 75, арк. 195; ф. Р-241, оп. 1, спр. 9, арк. 99; ф. Р-300,
оп. 1, спр. 23, арк. 271; ф. Р-490, оп. 1, спр. 11, арк. 136; ф. Р-710, оп. 1, спр. 95,
арк. 183; ф. Р-822, оп. 1, спр. 32, арк. 200; ф. Р-899, оп. 1, спр. 10, арк. 109; спр. 32,
арк. 180; ф. Р-902, оп. 1, спр. 6, арк. 227; ф. Р-908, оп. 1, спр. 58, арк. 85.
Листопада 21. – Про дозвіл на друкування та продаж друкованих творів з благодійною
метою. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 225; спр. 75, арк. 196.
Листопада 25. – Про заборону носіння форменого одягу особам, котрі не мають права
на неї. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 226; спр. 75, арк. 197.
Листопада 26. – Про добровільну здачу незареєстрованої зброї та боєприпасів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 227; спр. 75, арк. 198.
Листопада 23. – Про перевірку та очищення рядів безробітних. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5,
арк. 228; спр. 75, арк. 199.
Грудня 04. – Про облік авто- мотомайна. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 229; спр. 75,
арк. 200.
Грудня 05. – Про відміну ОП № 111 та зміну ОП № 76. – ф. Р-2, оп. 1,спр. 5, арк. 230;
спр. 75, арк. 201.
Грудня 06. – Про заборону поширення зображень В. І. Леніна без дозвол центральної
комісії з увічнення його пам’яті. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 231; спр. 75, арк. 202.
Грудня 05. – Про місячник допомоги безробітним. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 203203зв.
Грудня 05. – Про обов’язкову реєстрацію на Херсонській товарній біржі угод,
укладених поза біржею. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 205.
Грудня 08. – Про дні та часи торгівлі на базарах. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 208-210.
Грудня 08. – Про крайній термін сплати додаткової ренти. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5,
арк. 319, 320; спр. 75, арк. 215.
Грудня 15. – Про доповнення до ОП № 116. – ф. Р-2, оп. 1,спр. 5, арк. 321, 322; спр. 75,
арк. 216.
Грудня 12. – Про зміну ОП № 144. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 323, 324; спр. 75, арк. 218.
Грудня 15. – Про поширення дії декрету “Про прапори” на селища. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 5, арк. 325, 326; спр. 75, арк. 220.
Грудня 15. – Про охорону лісних насаджень на сипучих пісках. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5,
арк. 327, 328; спр. 75, арк. 222; ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк. 19; ф. Р-233, оп. 1, спр. 12,
арк. 7.
Грудня 20. – Про зміну ОП № 61. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 5, арк. 32; спр. 75, арк. 224;
ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк. 27.
Грудня 30. – Про збір за ветеринарно-санітарний огляд худоби та сирих продуктів
тваринництва. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75, арк. 225-225зв.
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Грудня 31. – Про проведення обліку населення міста Херсона. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 75,
арк. 226.
1925 рік
Січня 03. – Про заборону розкладки вогнищ на островах, вижигати очерет, траву та
стерню. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 1.
Січня 06. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 3.
Січня 07. – Про облік робочої сили у промислових підприємствах. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 4.
Січня 10. – Про проведення досліджень у культурно-освітніх установах. – ф. Р-445,
оп. 1, спр. 94, арк. 6.
Січня 10. – Про день трауру 21 січня 1925 р. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 7.
Січня 10. – Про надбавку на квартирну плату на користь лікнепу. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 8.
Січня 17. – Про санітарну охорону м. Херсона. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 441-449зв.;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 38-47зв.; ф. Р-221, оп. 1, спр. 44а, арк. 43; спр. 182, арк. 1;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 12-25; ф. Р-710, оп. 1, спр. 62, арк. 84-84з зв.; спр. 155,
арк. 26.
Січня 17. – Про заборону устрою видовищ в день трауру 21 січня. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 28.
Січня 17. – Про реєстрацію агентств по розповсюдженню друкованих творів. –
ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 27; ф. Р-310, оп. 1, спр. 36, арк. 204-207; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94 арк. 29.
Січня 17. – Про дозвіл райвиконкомам самостійно накладати штрафи, проводити арешт
і примусові роботи. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 30.
Січня 17. – Про порядок одержання дозволу на відкриття готелів й інших закладів. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 31.
Січня 17. – Про заборону торгу 21 січня 1925 р. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 33.
Січня 24. – Про допомогу домовласників фінінспектурі при складанні списків
мешканців. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 34.
Січня 24. – Про реєстрацію юрисконсультів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 35.
Лютого 07. – Про боротьбу з пожежами та протипожежну безпеку. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 785, арк. 11-15; ф. Р-169, оп. 1, спр. 289, арк. 30; ф. Р-312, оп. 1, спр. 43, арк. 57-60;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 38-41.
Січня 24. – Про обов’язок домовласників установлювати з надвору домових
електричних ліхтарів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 42.
Січня 24. – Про правила поведінки на вулицях, в установах і громадських місцях. –
ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 28; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 43.
Лютого 07. – Про боротьбу з садовими шкідниками. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 785, арк. 16;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 289, арк. 29; ф. Р-445, оп .1, спр. 94 арк. 45.
Лютого 07. – Про скасування ОП окрвиконкому від 24 жовтня 1924 р. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 785, арк. 10; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 46.
Лютого 07. – Про підписку на збірник узаконень. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 289, арк. 29;
ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк 44, 114; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 48.
Лютого 14. – Про реєстрацію кустарів, що торгують речами свого виробництва. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 51.
Лютого 14. – Про порядок відкриття клубів і червоних кутків у м. Херсоні. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 785, арк. 18; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 52.
Березня 04. – Про боротьбу з садовими шкідниками. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 55.
Березня 16. – Про квартирну плату по м. Херсону. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 58.
Березня 17. – Про визнання недороду в районах округи. – ф. Р-221, оп. 1, спр.98,
арк. 45, 46, 47; спр. 99, арк. 21; ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 95; ф. Р-224, оп. 1, спр. 29,
арк. 43; ф. Р-226, оп. 1, спр. 17, арк. 63; ф. Р-229, оп. 1, спр. 21, арк. 54; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94 арк. 59.
Березня 17. – Про благоустрій житла в м. Херсоні. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 60.
Березня 19. – Про заборону приватних археологічних розкопок. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 63.
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Березня 28. – Про боротьбу з ховрахами. – ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 115; ф. Р-225,
оп. 1, спр. 26, арк. 38; ф .Р-226, оп. 1, спр. 19, арк. 73; ф. Р-228, оп. 1, спр. 12, арк. 157;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 64.
Березня 22. – Про тривалість робочого дня. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 66.
Березня 27. – Про обов’язок вивішування в торгівельних підприємствах табличок з
означенням часу торгівлі. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 68.
Березня 31. – Про облік та ветеринарно-санітарний огляд жеребців, бугаїв та іншої
худоби. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 69.
Квітня 01. – Про заборону вбою бугаїв, баранів та ін. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 31;
ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 132; ф. Р-224, оп. 1, спр. 29, арк. 53; ф. Р-229, оп. 1, спр. 21,
арк. 160; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 71.
Квітня 15. – Про ліквідацію озброєної охорони та заміну її промміліцією. – ф. Р-225,
оп. 1, спр. 26, арк. 41; ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 123; ф. Р-229, оп. 1, спр. 21, арк. 112;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 73.
Квітня 07. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 75.
Квітня 29. – Про розмір оплати промміліціонерів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 77.
Квітня 29. – Про правила рибного лову. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 129; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94 арк. 80.
Квітня 12. – Про міри та ваги. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 81.
Квітня 07. – Про надбавку до квартплатні з 01 квітня по 01 жовтня 1925 р. – ф. Р-445,
оп. 1, спр. 94, арк. 83.
Квітня 29. – Про реєстрацію агентів по розповсюдженню літератури, портретів та інш.
– ф. Р-169, оп. 1, спр. 298, арк. 32; ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк 132; ф. Р-223, оп. 1,
спр. 12, арк. 168; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 85.
Травня 14. – Про години торгу з 1 квітня по 1 жовтня 1925 р. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 298,
арк. 33; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 86.
Квітня 29. – Про доповнення ОП № 37 від 12 квітня 1925 р. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 87.
Квітня 29. – Про зміну § § 4, 7 ОП № 7. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 88.
Текст не виявлений. ОП затверджена протоколом засідання президії Херсонського
окружного виконавчого комітету № 1 від 29 квітня 1925 р.
Квітня 29. – Про реєстрацію фотографічних підприємств. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 89.
Травня 09. – Про реєстрацію друкованих верст в. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 91-91зв.
Травня 09. – Про заборону винищення пташиних гнізд. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 298,
арк. 34; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 92.
Травня 09. – Про встановлення розмірів спец фондів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 93-94.
Травня 09. – Про обов’язок подання держустановами й підприємствами статистичних
відомостей. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 95.
Травня 09. – Про порядок видання дозволів на відкриття видовищ. – ф. Р-169, оп. 1,
спр. 298, арк. 35; ф .Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 96-97.
Травня 19. – Про місцеві податки та збори на 2-ге півріччя 1924–1925 бюджетного
року. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 96; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 99-100; ф. Р-905, оп. 1,
спр. 60, арк. 78зв.-79зв.
Травня 27. – Про боротьбу з прусом. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 95; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94 арк. 101; ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 233.
Травня 30. – Про сільгоспподаток. – ф. Р-221, оп. 1, спр. 73, арк 19зв.; ф. Р-327, оп. 1,
спр. 35, арк. 174; ф. Р-342, оп. 1, спр. 11, арк. 88; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 102;
ф. Р-710, оп. 5, спр. 33, арк. 132; спр. 70, арк. 22; ф. Р-906, оп. 1, спр. 11, арк. 20;
ф. Р-914, оп. 1, спр. 108, арк. 14.
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Червня 15. – Про порядок отримання дозвільних документів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77,
арк. 120-120зв.; ф. Р-169, оп. 1, спр. 340, арк. 464, 518-521; ф. Р-171, оп. 1, спр. 17,
арк. 224-225; ф. Р-175, оп. 1, спр. 40, арк. 154-155; ф. Р-176, оп. 1, спр. 9, арк. 116-117;
ф. Р-180, оп. 2, спр. 13, арк. 107-108; ф. Р-186, оп. 1, спр. 37, арк. 199-200; ф. Р-192,
оп. 1, спр. 40, арк. 214-215; ф. Р-240, оп. 1, спр. 16, арк. 172; ф. Р-241, оп. 1, спр. 21,
арк. 50-51; ф. Р-298, оп. 1, спр. 10, арк. 259-260; ф. Р-304, оп. 1, спр. 23, арк. 49-50;
ф. Р-318, оп. 1, спр. 3, арк. 161-162; ф. Р-352, оп. 1, спр. 7, арк. 186-186зв.-187; ф. Р-354,
оп. 1, спр. 29, арк. 229, 231; ф. Р-358, оп. 1, спр. 68, арк. 221-222; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94
арк. 106; ф. Р-906, оп. 1, спр. 2, арк. 140-141; ф. Р-961, оп. 1, спр. 56, арк. 177-178.
Червня 13. – Про накладання адмінстягнень за несвоєчасний внесок штрафів,
накладених за контрабанду. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 124. ф. Р-445, оп. 1, спр. 94
арк. 107.
Червня 13. – Про порядок стягнення грошей за воду та електричну енергію у
безсуперечному порядку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 126; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94
арк. 108.
Червня 13. – Про обов’язок держпідприємств і кооперативних організацій, котрі
проводять заготівлю сировини, подавати відомості Внуторгу. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77,
арк. 127; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 109.
Червня 13. – Про обов’язок сільвиконавців здійснювати охорону кас райвиконкомів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 125; ф. Р-221, оп. 1, спр. 98, арк. 195; ф. Р-223, оп. 1, спр. 12,
арк. 361; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 110.
Червня 30. – Про дозвіл вивозу хліба з Херсонської округи. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77,
арк. 258; спр. 785, арк. 55; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 116.
Червня 30. – Про реєстрацію мисливської зброї. – ф. Р-2, спр. 77, арк. 261; спр. 785,
арк. 57, 58, 59; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 116.
Червня 30. – Про реєстрацію плантацій табаку. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 133, арк. 697;
спр. 785, арк. 71, 72, 73; ф. Р-169, оп. 1, спр. 339, арк. 243; спр. 340, арк. 498, 499;
ф. Р-171, оп. 1, спр. 17, арк. 220; ф. Р-172, оп. 1, спр. 25, арк. 178; ф. Р-175, оп. 1, спр 39,
арк .186; ф. Р-176, оп. 1, спр. 58а, арк. 143; ф. Р-180, оп. 2, спр. 13, арк 149; ф. Р-192,
оп. 1, спр. 40, арк. 145; ф. Р-313, оп. 1, спр. 7, арк. 109; ф. Р-352, оп. 1, спр. 7, арк. 207;
ф. Р-385, оп. 1, спр. 68, арк. 182.
Червня 30. – Про цільовий квартирний податок. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 259-260;
спр. 785, арк. 60 -61, 62-63, 64-65; ф. Р-226, оп. 1, спр. 27, арк. 76; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 121-122.
Липня 03. – Про облік хлібних запасів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 77, арк. 274; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94, арк. 125.
Серпня 20. – Про скасування ОП окрвиконкому № 152 (1924 р.) та № 20 (1925 р.). –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 785, арк. 75; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 126-127.
Серпня 20. – Про зміни до ОП № 53 від 30 червня 1925 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 785,
арк. 76; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 129-130.
Липня 10. – Про заборону забою худоби поза боєнь та про порядок продажу м’яса. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 133.
Липня 10. – Про скасування ОП № 36 від 29 квітня 1925 р. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 135.
Липня 10. – Про двірників. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 138.
Серпня 08. – Про продаж скла для пенсне та окулярів за рецептами лікарів. – ф. Р-445,
оп. 1, спр. 94, арк. 146.
Липня 10. – Про нагрудні знаки. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 148-148зв.
Вересня 09. – Про обов’язок торгових підприємств вивісити ціни на товари. – ф. Р-221,
оп. 1, спр. 98, арк. 460; ф. Р-445, оп. 1, спр 94, арк. 151.
Листопада 05. – Про заборону нічної випічки хліба. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 155.
Вересня 15. – Про зміни ОП окрвиконкому № 146 (1924 р.) та № 40 (1925 р.) щодо
регулювання порядку і часу торгівлі. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 158-158зв.
Вересня 16. – Про обов’язок власників великої рогатої худоби і коней давати відомості
про них. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 160.
Вересня 16. – Про реєстрацію книг торгівельними і промисловими підприємствами в
окружному торзі. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 162.
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Жовтня 02. – Про обов’язок лікарів, домовласників та інш. повідомляти здороввідділ
про заразні пошесті. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 164.
Вересня 30. – Про реєстрацію посвідчень на право мати зброю. – ф. Р-221, оп. 1,
спр. 254, арк. 645; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 167.
Вересня 30. – Про обов’язкове страхування по окладному страхуванню в містах
Херсонської округи на 1925–1926 рік. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 170-174.
Вересня 30. – Про державне обов’язкове окладне страхування будівель від вогню,
великої рогатої худоби та коней від загибелі і сільськогосподарських рослин од
градобою в сільських місцевостях Херсонської округи на 1925–1926 рік. – ф. Р-192,
оп. 1, спр. 52, арк. 2; ф. Р-223, оп. 1, спр. 12, арк. 380-382; ф. Р-227, оп. 1, спр. 36,
арк. 75; ф. Р-228, оп. 1, спр. 19, арк. 114; ф. Р-352, оп. 1, спр. 10, арк. 1; ф. Р-354, оп. 1,
спр. 33, арк. 92; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 176-179.
Вересня 30. – Про заборону торгівлі спиртовими напитками під час прийому некрутів.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 133, арк. 738; ф. Р-176, оп. 1, спр. 9, арк. 120; ф. Р-221, оп. 1, спр. 98,
арк. 333; ф. Р-298, оп. 1, спр. 15, арк. 302; ф. Р-300, оп. 1, спр. 32, арк. 352; ф. Р-337,
оп. 1, спр. 21, арк. 162зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94 арк. 180.
Жовтня 28. – Про заборону різки шелюги та інших насаджень на піщаних площах. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 182.
Жовтня 28. – Про заборону виготовлення, продажу і зберігання апаратів для
самогоноваріння. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 184.
Жовтня 05. – Про свято 8-ї годовщини Жовтневої революції. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 186.
Грудня 01. – Про порядок переїзду чужоземців з транзитними візами через територію
округи. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 189.
Листопада 29. – Про обов’язки громадян робити заяву про виникнення пожежі. –
ф. Р-310, оп. 1, арк. 26, арк. 208; ф. Р-312, оп. 1, спр. 43, арк. 61; ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 192.
Грудня 01. – Про обов’язок кооперативних товариств, артілів інвалідів та др. подавати
до Кооперкому свої статути. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 194.
Грудня 09. – Про місцеві податки і збори на перше півріччя 1925–[19]26 бюджетного
року. – ф. Р-221, оп. 1, спр. 132, арк. 101;ф. Р-296, оп. 1, спр. 56, арк. 41; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 94 арк. 198; ф. Р-710, оп. 1, спр. 73, арк. 51.
Грудня 09. – Про дослідження культурно-освітніх установ. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 196.
Грудня 09. – Про повернення забутих документів. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 217.
Грудня 09. – Про внесення змін до ОП № 86. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 219.
Грудня 09. – Про внесення змін до ОП № 54. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 221.
Грудня 16. – Про облік мешканців м. Херсона. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 225-229.
Грудня 24. – Про встановлення додаткової ренти. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94,
арк. 232-232 зв.
Грудня 24. – Про робочі години. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 94, арк. 233.
1926 рік
Січня 06. – Про складання списків виборців та виборчі дільниці в м. Херсоні. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 134, арк. 240-242; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 2-4.
Січня 14. – Про порядок впорядкування архівних документів та організацію їх
зберігання. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 6.
Січня 06. – Про порядок встановлення причин смерті при реєстрації померлих. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 7-8.
Січня 20. – Про дні жалоби 21-22 січня 1926 року. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 10.
Січня 20. – Про переоблік в окрвійськоматі осіб начальницького складу. – ф. Р-445,
оп. 1, спр. 173, арк. 11.
Січня 27. – Про облік вільної житлової площі. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 58; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 173, арк. 14, 15.
Січня 27. – Про заборону продажу друкованих творів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 60;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 16.
Січня 27. – Про обов’язкове страхування державного майна. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134,
арк. 61; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 17.
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Лютого 16. – Про доповнення і зміни обов’язкової постанови №101 за 1925 р. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 19.
Лютого 16. – Про розподіл м. Херсона на шкільні райони-дільниці. – ф. Р-455, оп. 1
спр. 173, арк. 20-20зв.
Лютого 20. – Про продовження чинності та зміну деяких ОП. – ф. Р-169, оп.1, спр. 68,
арк. 148, 153; спр. 370, арк. 260; спр. 371, арк. 29; спр. 372, арк. 29; ф. Р-175, оп. 1,
спр. 6, арк. 27; ф. Р-176, оп. 1, спр. 57, арк. 24; ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 18; ф. Р-240,
оп. 1, спр. 35, арк. 34; ф. Р-296, оп. 1, спр. 56, арк. 111-111зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 28,
арк. 93; ф. Р-312, оп. 1, спр. 12, арк. 4-4зв.; ф. Р-313, оп. 1, спр. 8, арк. 97; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 173, арк. 22-22зв.; ф. Р-869, оп. 1, спр. 76, арк. 16; ф. Р-900, оп. 1, спр. 58,
арк. 52; ф. Р-902, оп. 1, спр. 33, арк. 33; ф Р-908, оп. 1, спр. 104, арк. 29; ф. Р-914, оп. 1,
спр. 55, арк. 45; ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 12.
Лютого 54. – Про реєстрацію вистав. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 60зв.
Лютого 24. – Про неозброєних вартових. – ф. Р-215, оп. 1, спр. 16, арк. 24.
Лютого 24. – Про опікунів та піклувальників. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 731, арк. 52,
53;ф. Р-171, оп. 1, спр. 247, арк. 39; ф. Р-298, оп. 1, спр. 46, арк. 30-31; ф. Р-301, оп. 1,
спр. 28, арк. 25; ф. Р-302, оп. 1, спр. 12, арк. 21-22; ф. Р-303, оп. 1, спр. 80, арк. 23.
Лютого 24. – Про неположений формений одяг. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 62.
Березня 17. – Про оподаткування цільовим житловим податком. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 173, арк. 85-85зв.
Березня 24. – Про весняне полювання. – ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 22; ф. Р-195, оп. 1,
спр. 30, арк. 8; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 87.
Березня 24. – Про боротьбу з ховрашками. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 68, арк. 167, 168, 169;
ф. Р-170, оп. 1, спр. 32, арк. 39; ф. Р-176, оп. 1, спр. 57, арк. 38; ф. Р-179, оп. 1, спр. 6,
арк. 53; ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 23; ф. Р-240, оп. 1, спр. 35, арк. 35; ф. Р-241, оп. 1,
спр. 31, арк. 9; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 89, 90; ф. Р-869, оп. 1, спр. 76, арк. 103;
ф. Р-900, оп. 1, спр. 58, арк. 34; ф. Р-901, оп. 1, спр. 50, арк. 100; ф. Р-905, оп. 1, спр. 81,
арк. 26; ф. Р-908, оп. 1, спр. 100, арк. 81; ф. Р-914, оп. 1, спр. 55, арк. 52.
Березня 24. – Про торгівлю очищеним вином. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 92.
Квітня 07. – Про допомогу військомату в справі проведення заклику. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 173, арк. 94.
Квітня 07. – Про обов’язкове щеплення віспи в м. Херсоні та його окрузі. – ф. Р-195,
оп. 1, спр. 40, арк. 3; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 96.
Квітня 14. – Про місяць допомоги безробітним. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 98.
Квітня 14. – Про допоміжну найману працю в селянських господарствах. – ф. Р-169,
оп. 2, спр. 41, арк. 3, 21; ф. Р-192, оп. 1, спр. 56, арк. 6; ф. Р-215, оп. 1, спр. 9, арк. 1;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 30, арк. 60; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 102.
Квітня 14. – Про введення метричних мір. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 48; ф. Р-169,
оп. 1, спр. 67, арк. 139; ф. Р-179, оп. 1, спр. 8, арк. 62; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 99.
Квітня 14. – Про свято 1 травня. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 100.
Травня 12. – Про боротьбу зі шкідниками зерна. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 321-323;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 371, арк. 138-140; ф. Р-215, оп. 1, спр. 6, арк. 82-83; ф. Р-240, оп. 1,
спр. 39, арк. 136-136зв.; ф. Р-900, оп. 1, спр. 58, арк. 141-141зв.; ф. Р-901, оп. 1, спр. 40,
арк. 129-129зв.; ф. Р-902, оп. 1, спр. 33, арк. 151-151зв.; ф. Р-905, оп. 1, спр. 81, арк. 108,
108зв.; ф. Р-908, оп. 1, спр. 104, арк. 96-96зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 60, арк. 121-1231зв.;
ф. Р-1763, оп. 1, спр. 1, арк. 219-220.
Травня 12. – Про місцеві податки та збори на ІІ півріччя 1925–[19]26 бюджетного року
(1 квітня–30 вересня 1926 р.). – ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 38; ф. Р-221, оп. 1, спр. 75,
арк. 157; ф. Р-241, оп. 1, спр. 31, арк. 45; ф. Р-296, оп. 1, спр. 34, арк. 118; спр. 51,
арк. 91; ф. Р-304, оп. 1, спр. 30, арк. 73-74; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 106; ф. Р-710,
оп. 5, спр. 73, арк. 106; ф. Р-902, оп. 1, спр. 26, арк. 62; ф. Р-905, оп. 1, спр. 62, арк. 181;
ф. Р-908, оп. 2, спр. 1, арк. 128; ф. Р-909, оп. 1, спр. 74, арк. 121; ф. .Р-914, оп. 1,
спр. 120, арк. 177; ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 13.
Травня 24. – Про проведення ремонту домобудівель у містах Херсонського округу у
будівельному сезоні 1926 р. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 108-109, 110-111.
Червня 02. – Про порядок обміну і видачі посвідок на перебування чужоземцям і осіб,
заявлених чужоземцями. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 113-116.

С. 202
С. 202

С. 203
С. 209

С. 210

С. 210

С. 211
С. 211

С. 212

С. 212
С. 213

№ 71.

№ 72.
№ 73.

№ 74.
№ 75.
№ 76.
№ 77.
№ 78.
№ 79.
№ 80.
№ 81.
№ 82.
№ 83.
№ 84.

№ 85.
№ 86.
№ 87.
№ 88.
№ 89.
№ 90.
№ 91.
№ 92.
№ 93.

Червня 16. – Про боротьбу з масовими шкідниками сільського господарства. –
ф. Р-215, оп. 1, спр. 6, арк. 112; ф. Р-240, оп. 1, спр. 39, арк 140; ф. Р-303, оп. 1, спр. 33,
арк. 112;ф. Р-304, оп. 1, спр. 30, арк. 102; ф. Р-899, оп. 1, спр. 41, арк. 291; ф. Р-900,
оп. 1, спр. 58, арк. 131; ф. Р-901, оп. 1, спр. 40, арк. 143; ф. Р-902, оп. 1, спр. 33,
арк. 114; ф. Р-905, оп. 1, спр. 81, арк. 110; ф. Р-908, оп. 1, спр. 104, арк. 100; ф. Р-909,
оп. 1, спр. 60, арк. 153; ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 14.
Червня 1926 р. – Про час відкриття і зачинення кінотеатрів і інших закладів. – ф. Р-445,
оп. 1, спр. 173, арк. 118.
Червня 26. – Про сільськогосподарський податок на 1926–1927 рік. – ф. Р-171, оп. 1,
спр. 230, арк. 89-89зв; ф. Р-175, оп. 1, спр. 61, арк. 132, 132зв.; ф. Р-215, оп. 1, спр. 18,
арк. 23-27; ф. Р-296, оп. 1, спр. 51, арк. 166-166зв.; ф. Р-298, оп. 1, спр. 22, арк. 197-197зв.;
ф. Р-299, оп. 1, спр. 49, арк. 72; ф. Р-311, оп. 1, спр. 10, арк. 226-229; ф. Р-313, оп. 1,
спр. 8, арк. 153-156; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 121-122 зв.; ф. Р-822, оп. 1, спр. 578,
арк. 190; ф. Р-900, оп. 1, спр. 85, арк. 85-85зв.; ф. Р-905, оп. 1, спр. 62, арк. 179, 179зв.;
ф. Р-909, оп. 1, спр. 74, арк. 48-48зв.; ф. Р-914, оп. 1, спр. 120, арк. 174-174зв., 187.
Червня 30. – Про порядок відкриття та роботу дитячих садків. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 173, арк. 124.
Червня 30. – Про облік тютюнових плантацій. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 126.
Червня 30. – Про приватну практику медперсоналу. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 128.
Червня 30. – Про виробку та розповсюдження виробів з відображенням В. І. Леніна. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 232; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 130.
Липня 14. – Про вжиття заходів для боротьби з псуванням телефоно-телеграфного
майна та залізничних пристосувань. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 143, арк. 133.
Липня 14. – Про заклади з незапальними грами. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 134-135,
137-138, 139-140.
Липня 14. – Про доброхітні збори та пожертви. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 144.
Липня 29. – Про підвищення норм прибутковості. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 145.
Серпня 01. – Про перереєстрацію осіб, які нелегально перетнули кордон. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 134, арк. 259; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 146.
Серпня 25. – Про додаткову ренту. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 148-149.
Серпня 26. – Про переведення хлібозаготовчої кампанії 1926–1927 операційного року. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 298, арк. 11; ф. Р-170, оп 1, спр. 2, арк. 12; ф. Р-179, оп. 1, спр. 8,
арк. 71; ф. Р-180, оп. 1, спр. 64, арк. 74, 75; ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 76; ф. Р-195,
оп. 1, спр. 30, арк. 47; ф. Р-215, оп. 1, спр. 7, арк. 42; ф. Р-221, оп. 1, спр. 70, арк. 208;
ф. Р-241, оп. 1, спр. 31, арк. 58; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 151-151зв., 159-160;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 41, арк. 323, 338; ф. Р-901, оп. 1, спр. 50. арк. 274, 275; ф. Р-905,
оп. 1, спр. 66, арк. 296; ф. Р-963, оп.1, спр.2, арк. 15; спр. 3, арк. 53.
Вересня 08. – Про влаштування при різницях карантинно-просільних пунктів. –
ф. Р-192, оп. 1, спр. 52, арк. 34; ф. Р-195, оп. 1, спр. 30, арк. 54; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173,
арк. 161; ф. Р-891, оп. 1, спр. 2, арк 224.
Вересня 13. – Про місячник допомоги безпритульному. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173,
арк. 162-162зв.
Вересня 22. – Про заборону продажу спиртнапоїв в час призову на військову службу. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 166.
Вересня 29. – Про державне обов’язкове страхування. – ф. Р-299, оп. 1, спр. 59, арк. 1;
ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 25а; ф. Р-899, оп. 1, спр. 41, арк. 336.
Вересня 13. – Про порядок затвердження підприємствами вивісок тощо українською
мовою. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 39-40, 41-43; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 169-170.
Вересня 21. – Про зміну обов’язкової постанови № 85. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 173,
арк. 191.
Жовтня 27. – Про реєстрацію іноземних громадян. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 52;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 192.
Жовтня 27. – Про облік службовців культу. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 50; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 173, арк. 173, 174; ф. Р-963, оп. 1, спр. 2, арк. 18.
Листопада 03. – Про свято 9 роковини Жовтневої революції. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 173,
арк. 183.
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Листопада 10. – Про реєстрацію представництв кооперативних організацій. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 134, арк. 38; ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 175, 177.
Грудня 01. – Про місцеві податки і збори на 1926–1927 бюджетний рік. – ф. Р-169,
оп. 1, спр. 476, арк. 28-28зв.;спр. 538, арк. 218-218зв.; ф. Р-192, оп. 1, спр. 56, арк. 9-9зв.;
ф. Р-455, оп. 1, спр. 173, арк. 188-188зв.
Грудня 01. – Про проведення загального перепису людності. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134,
арк 9; ф. Р-221, оп. 1, спр. 70, арк. 188; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 178.
Листопада 24. – Про Качкарівський мисливський заказник. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 855,
арк. 90; ф. Р-445, оп. 1 спр. 173, арк. 179, 194.
Листопада 24. – Про консервацію шкір. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк. 2; ф. Р-445, оп. 1
спр. 173, арк. 180.
Грудня 01. – Про тривалість навченого року та термін навчання в установах СОЦВИХу.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 134, арк11-11зв.; спр. 855, арк. 91, 92, 93, 94, 95; ф. Р-170, оп. 1,
спр. 54, арк. 13; ф. Р-298, оп. 1, спр. 46, арк. 8; ф. Р-302, оп. 1, спр. 13, арк. 23; ф. Р-304,
оп. 1, спр. 64, арк. 6; ф. Р-445, оп. 1, спр. 173, арк. 181-181зв.; ф. Р-900, оп. 1, спр. 121,
арк. 4; ф. Р-902, оп. 1, спр. 35, арк. 2.
Грудня 29. – Про складання списків виборців та затвердження виборчих дільниць. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 855, арк. 110-111; ф. Р-445, оп. 1 спр. 173, арк. 198-201.
Грудня 29. – Про встановлення граничних цін за перемол селянського зерна. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 243, арк. 11-12, 14; спр. 855, арк. 73-75, 76-83; ф. Р-445, оп. 1 спр. 173,
арк. 207-209; ф. Р-902, оп. 2, спр. 1, арк. 78.
Грудня 29. – Про встановлення розціночних одиниць ваги. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 855,
арк. 104; ф. Р-445, оп. 1 спр. 173, арк. 211.
1927 рік
Січня 12. – Про переоблік військовозобов’язаних. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 855, арк. 105, 106,
107, 108, 109; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 1.
Лютого 28. – Про продовження дії ОП окрвиконкому та міськради. –
ф. Р-170, оп. 1, спр. 33, арк. 209; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 10-10зв.; ф. Р-313, оп. 1,
спр. 18, арк. 72; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 4-7зв.; ф. Р-891, оп. 1, спр. 6, арк. 209-213;
ф. Р-902, оп. 1, спр. 40, арк. 34; ф. Р-903, оп. 1, спр. 3, арк. 211-215; ф. Р-909, оп. 1,
спр. 80, арк. 43; спр. 93, арк. 30; ф. Р-311, оп. 1, спр. 20, арк. 23; ф. Р-914, оп. 1, спр. 1,
арк. 28, 35; спр. 37, арк. 17.
Квітня 03. – Про облік інженерів, техніків усіх спеціальностей та спеціалістів у
сільському господарстві. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 9-10.
Березня 15. – Про обов’язкову реєстрацію промислових, торгівельних та інших
відділень та представництв, які діють у м. Херсоні. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 12.
Березня 15. – Про додатковий збір з осіб, що не мають права бути сільвиконавцями. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 209-209зв.; ф. Р-299, оп. 1, спр. 59, арк. 67-68; ф. Р-301,
оп. 1, спр. 51, арк. 94-95; ф. Р-304, оп. 1, спр. 41, арк. 88-89; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252,
арк. 14-114зв.; ф. Р-899, оп. 1, спр. 46, арк. 184-185; ф. Р-900, оп. 1, спр. 21, арк. 44-45;
ф. Р-902, оп. 2, спр. 2, арк. 92; ф. Р-903, оп. 1, спр. 31, арк. 83-84; ф. Р-907, оп. 1,
спр. 39, арк. 65, 67; ф. Р-908, оп. 1, спр. 131, арк. 45-46; ф. Р-909, оп. 1, спр. 58,
арк. 108-109; ф. Р-914, оп. 1, спр. 119, арк. 58-59; ф. Р-948, оп. 2, спр. 3, арк. 22-23;
ф. Р-991, оп. 1, спр. 17, арк. 49-50.
Квітня 04. – Про торгівлю спиртовими напоями. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 5;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 176; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 15; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 40, арк. 5.
Квітня 20. – Про обов’язок торгівельних підприємств завести прейскуранти та книги
скарг. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 99, 100; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 16.
Квітня 20. – Про реєстрацію змін у застрахованому майні. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19,
арк. 1-1зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 172-172зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 1, 1зв.;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 17-17зв.; ф. Р-991, оп. 1, спр. 17, арк. 146-146зв.
Квітня 20. – Про свято 1-го травня. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 19.
Квітня 20. – Про час провадження торгівлі. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 102; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 252, арк. 20.
Квітня 28. – Про строк заборони лову риби. – ф. Р-172, оп. 1, спр. 54, арк. 36; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 252, арк. 22.

С. 226
С. 226
С. 236
С. 237

С. 237

С. 238
С. 239
С. 239

С. 240
С. 243

С. 245

№ 12.
№ 13.
№ 14.
№ 15.

№ 16.
№ 17.

№ 18.

№ 19.
№ 20.
№ 21.
№ 22.
№ 23.

№ 24.

№ 25.

№ 26.
№ 27.

Квітня 28. – Про цілевий квартирний податок. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 2-2зв.;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 173-173зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 2-2зв.; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 252, арк. 23.
Травня 04. – Про переоблік лікарів. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк.2зв.; ф. Р-304, оп. 1,
спр. 64, арк. 173зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 2зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 24.
Травня 11. – Про стрілецькі тири. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 5зв.; ф. Р-304, оп. 1,
спр. 64, арк. 176зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 5зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 25.
Травня 11. – Про боротьбу зі шкідниками збіжжя. – ф. Р-89, оп. 1, спр. 46, арк. 201;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 406, арк. 108; ф. Р-170, оп. 1, спр. 33, арк. 95; ф. Р-172, оп. 1,
спр. 54, арк. 119; ф. Р-175, оп. 1, спр. 69, арк. 87; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 2зв.-3;
ф. Р-241, оп. 1, спр. 44, арк. 130; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 173зв.-174; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 40, арк. 2зв.-3; ф. Р-312, оп. 1, спр. 43, арк. 36; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 26;
ф. Р-891, оп. 1, спр. 6, арк. 145; ф. Р-900, оп. 1, спр. 57, арк. 61; ф. Р-901, оп. 1, спр. 63,
арк. 94; ф. Р-902, оп. 1, спр. 35, арк. 29; ф. Р-906, оп. 1, спр. 21, арк. 87; ф. Р-909, оп. 1,
спр. 17, арк. 188; ф. Р-914, оп. 1, спр. 78, арк. 272.
Травня 11. – Про продовження перереєстрації чужоземців. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243,
арк. 63; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 5зв-6; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 176зв.-176;
ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 5зв.-6; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 27.
Травня 11. – Про порядок здачі закордонних паспортів громадянами СРСР, що не
виїздять за кордон або повертаються із-за кордону. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243,
арк. 179-180; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, ар. 6; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 176; ф. Р-306,
оп. 1, спр. 40, арк. 6; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 28-29.
Травня 23. – Про сільськогосподарський податок 1927–[19]28 року. – ф. Р-171, оп. 1,
спр. 196, арк. 54-55зв.; ф. Р-175, оп. 1, спр. 73, арк. 62-63зв.; ф. Р-299, оп. 1, спр. 59,
арк. 125-125; ф. Р-301, оп. 1, спр. 51, арк. 127-128зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 4, арк. 6667зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 41, арк. 232а-233; ф. Р-313, оп. 1, спр. 16, арк. 362-362зв.;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 43, арк. 68-69зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 86, арк. 109-110зв.
Травня 25. – Про реєстрацію приватних прийомних радіостанцій. – ф. Р-302, оп. 1.
спр. 19, арк. 34; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 179; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 30.
Травня 25. – Про прописочний збір у Скадівську, Бериславі та Кахівці. – ф. Р-304, оп. 1,
спр. 64, арк. 179зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 31.
Травня 25. – Про допомогу окрвійськомату в справі переведення в 1927 р. призову до
військової служби. – ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 179зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252,
арк. 32.
Червня 15. – Про перевізників. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 13-13зв.; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 40, арк. 9зв.-10; ф. Р-309, оп. 1, спр. 19, арк. 40-40зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252,
арк. 33-34.
Червня 24. – Про провадження будівельних робіт у Херсонській окрузі. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 76, арк. 1-2; спр. 243, арк. 198-201, 193-194; ф. Р-176, оп 1, спр. 19, арк. 36-36зв.;
ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 61-62; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 205-206; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 40, арк. 31, 31зв., 32; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 35-37.
Липня 06. – Про курортний збір у Голій Пристані. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк 245245зв.; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 21-21зв.; ф. Р-304, оп.1, спр.44, арк.213-213зв., 221221зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 17, 17зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 38-39;
ф. Р-914, оп. 1, спр. 1, арк. 83-83зв.
Червня 24. – Про порядок відкриття закладів заплатної незапальної гри та фізичних
розваг. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 2-2зв.; спр. 243, арк. 225-227; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19,
арк. 37-38; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 62-63; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 206-207;
ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 32, 32зв., 33; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 40-42.
Липня 12. – Про зміну пункту 36-го ОП Херсонського Окрвиконкому Ч. 9–[19]26 р.
“Про боротьбу з пожежами”. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 234; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19,
арк. 33; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 28; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 43.
Липня 29. – Про реєстрацію та правила удержання пунктів пересування, скупчення
тварин і птиці, сировини, випасів, комор шкір, кісток, кишок, шерсти, копит та про
установлення шляхів гону худоби та пересування сировини. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243,
арк. 230-231зв.; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 65-65зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 209209зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 35-35зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 44-45.
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Липня 31. – Про додаткову ренту за 1926–1927 бюджетний рік. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243,
арк. 15-16; ф. Р-445, оп. 1. спр. 252, арк. 46-47.
Серпня 12. – Про порядок обміну і видачі посвідок на перебування чужоземців і осіб
заявлених чужоземцями. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 176-177зв.; ф. Р-176, оп. 1,
спр. 19, арк. 40-41; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 68-69; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 331332; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 39, 39зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 48-49.
Серпня 03. – Про грязьове та рапне приватне лікування. – ф. Р-302, оп. 1, спр. 19,
арк. 65зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 64, арк. 209; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 35зв.;ф. Р-445,
оп. 1, спр. 252, арк. 50.
Вересня 07. – Про влаштування при різницях карантинно-просільних пунктів для шкір.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 108-108зв.; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 72зв.-73; ф. Р-306,
оп. 1, спр. 40, арк. 43зв.-44; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 51.
Вересня 14. – Про прейскуранти та ярлики. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 6; ф. Р-302,
оп. 1, спр. 19, арк. 73; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 44; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 52.
Вересня 14. – Про місячник допомоги безпритульним. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 66зв.; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 73-73зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 44-44зв.;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 53.
Вересня 14. – Про переведення хлібозаготовчої кампанії в 1927–1928 році. – ф. Р-2,
оп. 1, спр. 76, арк. 6зв.; спр. 243, арк. 105; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 73зв.; ф. Р-306,
оп. 1, спр. 40, арк. 44зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 252, арк. 54.
Вересня 14. – Про обов’язковий прийом підлітків на роботу через Біржу Праці. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 7; спр. 243, арк. 84-90, 92, 93; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 74;
ф. Р-306, оп. 1. спр. 40, арк. 45.
Вересня 24. – Про вжиття заходів для боротьби з псуванням телефоно-телеграфного
майна та залізничних пристосувань. – ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 82, 84; ф. Р-306,
оп. 1, спр. 40, арк. 51.
Вересня 21. – Про державне обов’язкове страхування. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 7677зв.; ф. Р-172, оп. 1, спр. 37, арк. 179; ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 51-52зв.; ф. Р-192,
оп. 1, спр. 51, арк. 51; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 76-77зв.; ф. Р-903, оп. 1, спр. 35,
арк. 109; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 47, 47зв., 48, 48зв.
Вересня 28. – Про порядок заміщення посад, що звільняються через заклик до лав РСЧ
Армії і Флоту. – ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 82-82зв., 84-84зв; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40.
арк. 51, 51зв.
Жовтня 12. – Про порядок купівлі та продажу шкірсировини. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76,
арк. 9зв.-10; спр. 243, арк. 58-58зв.; ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 92-93зв.; ф. Р-306, оп. 1,
спр. 40, арк. 55зв.-56.
Жовтня 12. – Про скасування ОП про часи торгівлі. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 5050зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 60.
Жовтня 12. – Про постачання книжками на право користування меддопомогою за
рахунок фонду меддопомоги. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 9-9зв.; ф. Р-302, оп. 1,
спр. 19, арк. 95-95зв.; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 60, 60зв.
Жовтня 19. – Про порядок виготовлення печаток та штампів. – ф. Р-306, оп. 1, спр. 40,
арк. 61-61зв.
Жовтня 20. – Про встановлення порядку перемолу, стягнення плати та розміру став за
меливо селянського зерна 1927–1928 рік. – ф. Р-302, оп. 1, спр. 19, арк. 98-99зв.;
ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 63-64зв.
Листопада 19. – Про місцеві податки і збори на 1927–[19]28 бюджетний рік. –
ф. Р-169, оп. 1, спр. 486, арк. 4; ф. Р-171, оп. 1, спр. 198, арк. 71; ф. Р-304, оп. 1, спр. 66,
арк. 39; ф. Р-822, оп. 1, спр. 624, арк. 24-24зв.
Листопада 19. – Про порядок заведення підприємствами записів тощо українською
мовою. – ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 60-61; ф. Р-306, оп. 1. спр. 40, арк. 69-70.
Листопада 27. – Про облік та реєстрацію змін місця перебування службовців культів. –
ф. Р-176, оп. 1, спр. 19, арк. 59-60; ф. Р-306, оп. 1. спр. 40, арк. 68-69.
Грудня 14. – Про допомічну найману працю в селянських господарствах. – ф. Р-171,
оп. 1, спр. 40, арк. 23-23зв.; спр. 130, арк. 1; ф. Р-175, оп. 1, спр. 81, арк. 54; ф. Р-192,
оп. 1, спр. 68, арк. 109; ф. Р-298, оп. 1, спр. 48, арк. 1-1зв.; ф Р-306, оп. 1, спр. 40,
арк. 77-77зв.
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Грудня 28. – Про явку до відділу ДПУ осіб, що за маніфестом ЦВКу СРСР підлягають
зняттю з окремого обліку. – ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 23зв.-24; ф. Р-298, оп. 1,
С. 260
спр. 48, арк. 1зв-2; ф. Р-306, оп. 1, спр. 40, арк. 77зв.-78.
1928 рік
Січня 18. – Про облік книжних крамниць, фотографій, підприємств, що проваджують
торгівлю множительними апаратами і т. інш. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 4, 8-9 10-12;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 70-71зв.; ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 29-30зв.; ф. Р-176,
оп. 1, спр. 27, арк. 12-13зв.; ф. Р-298, оп. 1, спр. 48, арк. 31-32зв.; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89,
арк. 63-64зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 35-36зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 65-66зв.;
ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 8-9зв., 16-17зв.; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 5-6зв.;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 1-2зв.; ф. Р-902, оп.1, спр.52, арк.282-283зв., 283-283зв.;
ф. Р-907, оп. 1, спр. 44, арк. 42-42зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк. 34-35зв.
Січня 18. – Про представлення в органи ЗАГСу лікарських свідоцтв під час заяви про
смерть. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 14-15; ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 71зв.-72;
ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 30зв.-31; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 13зв.-14; ф. Р-298,
оп. 1, спр. 48, арк. 32зв.-33; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 64зв.-65; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97,
арк. 36зв.-37; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 66зв.-67; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 9зв.-10,
17зв.-18; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 6зв.-7; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 2зв.; ф. Р-902,
оп. 1, спр. 52, арк. 283зв.-284; ф. Р-907, оп. 1, спр. 44, арк. 42зв.-43; ф. Р-909, оп. 1,
спр. 97, арк. 35зв.-36.
Січня 28. – Про боротьбу з браконьєрством. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 16-17, 19-20;
ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 72-73зв.; ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 31-31зв.; ф. Р-176,
оп. 1, спр. 27, арк. 14-14зв.; ф. Р-298, оп. 1, спр. 48, арк. 33-33зв.; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89,
арк. 65-65зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 37-37з.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 67-67зв.;
ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк 10-10зв., 18-18зв.; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 7-7зв.;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 3-3зв.; ф. Р-902, оп. 1, спр. 52, арк. 284-284зв.; ф. Р-907,
С. 260
оп. 1, спр. 44, арк. 42зв.-43зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк. 36-36зв.
Січня 18. – Про зімну та доповнення § 2 розділу 1-го та §§ 5, 6 та 7 розділу 2-го ОП
№ 43 Херсонського Окрвику про встановлення порядку перемолу, стягнення плати та
розміру ставок на меливо селянського зерна на 1927–1928 рік. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492,
арк. 21; ф. Р-169, оп. 1, , спр. 89, арк. 72зв.-73; спр. 140, арк. 56, 87, 88; ф. Р-170, оп. 1,
спр. 40, арк. 8; ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 31зв.-32; спр. 41, арк. 11, 17;ф. Р-175, оп. 1,
спр. 81, арк. 18, 23; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 14зв.-15, 16; ф. Р-179, оп. 1, спр. 11,
арк. 21; ф. Р-180, оп. 1, спр. 69, арк. 22; ф. Р-192, оп. 1, спр. 68, арк. 17; ф. Р-240, оп. 1,
спр. 58, арк. 6; ф. Р-241, оп. 1, спр. 47, арк. 148; ф. Р-296, оп. 1, спр. 103, арк. 2;
ф. Р-298, оп. 1, спр. 48, арк. 33зв.-34; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 65зв.-66; ф. Р-303,
оп. 1, спр. 97, арк. 37зв.-38, 53, 59; ф. Р-304, оп. 1, спр. 55, арк. 67зв.-68; ф. Р-309, оп. 1,
спр. 24, арк. 10зв.-11, 18зв.-19; ф. Р-314, оп. 1, спр. 35, арк. 21; спр. 62, арк. 7зв.-8;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 3зв.-4; ф. Р-899, оп. 1, спр. 76, арк. 78;
ф. Р-900, оп. 1, спр. 92, арк. 90; ф. Р-902, оп. 1, спр. 52, арк. 284зв.-285, спр. 56, арк. 41;
ф. Р-907, оп. 1, спр. 44, арк. 43-43а; ф. Р-908, оп. 1, спр. 134, арк. 76; ф. Р-909, оп. 1,
спр. 97, арк. 36зв.-37; ф. Р-948, оп. 2, спр. 16, арк. 8; ф. Р-991, оп. 1, спр. 18, арк. 10.
Січня 31. – Про зміну та доповнення § 7 розподілу 2-го ОП № 43–1927 р. та ОП № 4
1928 року “Про встановлення платні та розміру ставок на меливо селянського зерна на
1927–1928 р.” – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 11; спр. 492, арк. 147, 148; ф. Р-169, оп. 1,
спр. 89, арк. 74; спр. 140, арк. 86; ф. Р-170, оп. 1, спр. 40, арк. 14; Р-171, оп. 1, спр. 40,
арк. 33; оп. 1, спр. 41, арк. 24; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 34; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89,
арк. 81; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 39;ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 69, 72; ф. Р-309,
оп. 1, спр. 24, арк. 12; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 9; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 5;
ф. Р-907, оп. 1, спр. 44, арк. 52, 56; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк. 38; ф. Р-914, оп. 1,
спр. 127, арк. 5; ф. Р-992, оп. 1, спр. 10, арк. 53.
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Лютого 07. – Про реєстрацію заготовачів сировини, сільськогосподарських продуктів,
риби тощо. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 11-11зв.; спр. 492, арк. 144-145; ф. Р-169, оп. 1,
спр. 89, арк. 74-74зв.; ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 33-33зв.; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27,
арк. 34-34зв.; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 81-81зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 39-39зв.;
ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 69-69зв., 72-72зв.; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 12-12зв.;
ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 9-9зв; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 5-5зв.;ф. Р-907, оп. 1,
спр. 44, арк. 52-52зв., 56; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк. 38-38зв.; ф. .Р-914, оп. 1, спр. 127,
арк. 5-5зв.; ф. Р-992, оп. 1, спр. 10, арк. 53-53зв.
Лютого 07. – Про цільовий квартирний податок на 1927–[19]28 рік. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 76, арк. 11зв.-12; спр. 492, арк. 139-139зв.; ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 74зв.-75;
ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 33зв.-34; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 34зв.-34а; ф. Р-300,
оп. 1, спр. 89, арк. 80, 81зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 39зв-40; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50,
арк. 69зв.-69а, 72зв.-72а; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 12зв.-13; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62,
арк. 9зв.-10; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 5зв.-6; ф. Р-907, оп. 1, спр. 44, арк. 52зв.-53,
56; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк. 338зв.-338а; ф. Р-914, оп. 1, спр. 127, арк. 5зв.-6;
ф. Р-992, оп. 1, спр. 10, арк. 53зв.-53а.
Лютого 07. – Про місця продажу риби. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76, арк. 12-12зв.; спр. 492,
арк. 132, 136; ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 75-75зв.; ф. Р-171, оп. 1, спр. 40, арк. 34-34зв;
ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 34а-34азв; ф Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 80-80зв.; ф. Р-303,
оп. 1, спр. 97, арк. 40-40зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 69а-69зв., 72а-72зв., 56-56зв.;
ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 13-13зв.; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 10-10зв.; ф. Р-445,
оп. 1, спр. 347, арк. 6-6зв.; ф. Р-907, оп. 1, спр. 53-53зв.; ф. Р-909, оп. 1, спр. 97, арк38а38зв.; ф. Р-914, оп. 1, спр. 127, арк.6-6зв.; ф. Р-992, оп. 1, спр. 10, арк. 53а-53зв.
Лютого 07. – Про порядок переробки, стягнення та розмір ставок за переробку
селянського споживчого олійнасіння на 1927–1928 рік. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 76,
арк. 12зв.-13; спр. 492, арк. 129-131; ф. Р-169, оп. 1, спр. 89, арк. 75зв.-76; ф. Р-171,
оп. 1, спр. 40, арк. 34зв.-35; ф. Р-176, оп. 1, спр. 27, арк. 34зв.-35; ф. Р-300, оп. 1, спр. 89,
арк. 79, 80зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 40зв.-41; ф. Р-304, оп. 1, спр. 50, арк. 69зв.-70,
72зв.-73; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 13зв.-14; ф. Р-314, оп. 1, спр. 62, арк. 10зв.-11;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 6зв., 8; ф. Р-907, оп. 1, спр. 53зв.-54, 56зв.; ф. Р-909, оп. 1,
спр. 97, арк. 38зв.-39; ф. Р-914, оп. 1, спр. 127, арк. 6зв.-7; ф. Р-992, оп. 1, спр. 10,
арк. 53зв.-54.
Березня 27. – Про зміну кари за порушення ОП № 6 1928 року “Про облік заготувачів
сировини, сільгосппродуктів, риби тощо”. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 10.
Лютого 28. – Про обов’язкову передплату часопису “Наддніпрянська правда”. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 11.
Лютого 27. – Про час торгівлі горілкою. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 12.
Березня 09. – Про порядок устрою хресних ходів і чинення релігійних обрядів під
відкритим небом. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 13.
Березня 09. – Про викидання прапорів в дні революційних свят та урочисті дні. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 14.
Березня 10. – Про порядок переведення тимчасової трудової повинності для перевозу
посівнасіння до місця призначення. – ф .Р-170, оп. 1, спр. 34, арк. 22-22а; ф. Р-171, оп. 1,
спр. 40, арк. 1-2; ф. Р-175, оп. 1, спр. 87, арк. 5зв.-6; ф. Р-176, оп. 1, спр. 59, арк. 47-48;
ф. Р-179, оп. 1, спр. 16, арк. 181-182; ф. Р-180, оп. 1, спр. 86, арк. 52-53; ф. Р-192, оп. 1,
спр. 68, арк. 37-38; ф. Р-240, оп. 1, спр. 58, арк. 14-15; ф. Р-241, оп. 1, спр. 46, арк. 5;
ф. Р-300, оп. 1, спр. 89, арк. 127; ф. Р-303, оп. 1, спр. 97, арк. 61-64, 78; ф. Р-304, оп. 1,
спр. 50, арк. 93-93зв.; ф. Р-307, оп. 1, спр. 25, арк. 2-3; ф. Р-309, оп. 1, спр. 24, арк. 20-21;
ф. Р-312, оп. 1, спр. 39, арк. 21-22; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 15; ф. Р-906, оп. 1,
спр. 17, арк. 32-33; ф. Р-908, оп. 2, спр. 9, арк. 54-55; ф. Р-914, оп. 1, спр. 34, арк. 21-22;
ф. Р-963, оп. 1, спр. 22, арк. 111-112; ф. Р-948, оп. 2, спр. 15, арк. 51-52.
Березня 09. – Про земельну ренту. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 16.
Квітня 12. – Про обов’язкове клеймування те перевірку манометрів. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 347, арк. 17.
Квітня 12. – Про охорону межових знаків рибальського заповідника та про правила
переїзду його. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 18.
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Квітня 07. – Про внесення змін у ОП у зв’язку з виданням адміністративного кодексу.
– ф. Р-2, оп. 1, спр. 243, арк. 20; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 19.
Травня 12. –Про крайні продажні ціни на корми. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 20.
Травня 28. – Про порядок переведення єдиного сільськогосподарського податку в
1928–[19]29 податковому році. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 621, арк. 46-46зв.; ф. Р-171, оп. 1,
спр. 203, арк. 1-2зв.; ф. Р-192, оп. 1, спр. 69, арк. 89-90зв.; ф. Р-301, оп. 1, спр. 35,
арк. 163-163а зв.; ф. Р.-304, оп. 1, спр. 66, арк. 253-253азв; ф. Р-822, оп. 1, спр. 718,
арк. 1-2зв.; ф. Р-889, оп. 1, спр. 79, арк. 292-293зв.; ф. Р-906, оп. 1, спр.24, арк. 89-90зв.;
ф. Р-948, оп. 1, спр. 17, арк. 145-145зв.
Червня 09. – Про переоблік усіх первісних кооперативних організацій Херсонської
округи. – ф. Р-455, оп. 1, спр. 347, арк. 23-23зв.
Червня 09. – Про влаштування та реєстрацію прийомних та передаючих радіостанцій. –
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 24-26.
Червня 30. – Про боротьбу з коморними шкідниками. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347,
арк. 27зв.-28.
Червня 30. – Про допомічну найману працю в селянських господарствах. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 492, арк. 60-60зв.; ф. Р-312, оп. 1, спр. 81, арк. 1; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 28, 29.
Червня 30. – Про пільги групам чужоземних туристів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 61;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 30.
Червня 30. – Про пільги з госпподатку для переселенців. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347,
арк. 30а.
Липня 11. – Про тиждень оборони. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 31.
Липня 26. – Про такси за масовий перевіз вантажу гужом. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492,
арк. 110-111; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 33-34.
Серпня 14. – Про порядок закупівлі зерна. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 82-83; ф. Р-170,
оп. 1, спр. 40, арк. 36; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 36-37.
Серпня 14. – Про порядок переведення тимчасової трудової повинності при перевозу
посівнасіння до місця призначення. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 80-81; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 347, арк. 39-40.
Серпня 23. – Про проведення місячника лікнепу. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 42;
Вересня 03. – Про боротьбу з пачкарством. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 45, 46.
Вересня 03. – Про переведення місячника допомоги лікнепу. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347,
арк. 44, 46.
Вересня 03. – Про такси за перероблення селянського споживчого зерна. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 492, арк. 89-93; ф. Р-240, оп. 1, спр. 53, арк. 149-151; ф. Р-445, оп. 1, спр. 347,
арк.48; ф. Р-899, оп. 1, спр. 89, арк. 207-209; ф. Р-908, оп. 1, спр. 145, арк. 107-109;
ф. Р-909, оп. 1, спр. 93.
Вересня 13. – Про заборону продажу спиртових напоїв на час заклику до лав Червоної
армії. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк.48.
Вересня 13. – Про організацію обліку кваліфікованих працівників народного
господарства. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 51-52.
Вересня 13. – Про проведення обовязковго окладного страхування. – ф. Р-445, оп. 1,
спр. 347, арк. 53-56.
Жовтня 01. – Про місячник допомоги безпритульним дітям. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347,
арк. 59.
Жовтня 15. – Про порядок відкриття нових та експлуатацію, переустаткування й
доустаткування функціонуючих приватних, державних та кооперативних млинарськокрупорушних підприємств. –ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 102-104; ф. Р-445, оп. 1,
спр. 347, арк. 60-62.
Жовтня 24. – Про норми виходу та розміру ставок на переробку селянського
споживчого насіння на 1928–[19]29 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 75-76.
Листопада 01. – Про зміну та доповнення § 13 ОП № 36 за 1928 р. “Про такси за
перероблення селянського споживчого зерна” та про зміну та доповнення § 12 ОП
№ 44 за 1928 р. “Про норми виходу та розмір ставок за переробку селянського
споживчого олійного насіння на 1928–1929 р.”. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 73;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 64.
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Листопада 01. – Про облік об’єктів оподаткування місцевим податком на 1928–1929
бюджетний рік. – ф. Р-445, оп. 1, спр. 347, арк. 66-67.
Грудня 05. – Про зміну ОП “Про реєстрацію заготовачів сировини
сільськогосподарських продуктів, риби тощо”. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 34.
1929 рік
Січня 18. – Про торг макулатурним папером. – Наддніпрянська правда, – 1929. –
06 лютого, № 30.
Лютий. – Про тимчасову трудо-тяглову повинність для перевозу посів зерна. –
ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк. 11; ф. Р-907, оп. 1, спр. 84, арк. 5; Наддніпрянська правда. –
1929. – 13 лютого, № 36.
Лютого 14. – Про скасування ОП про мірчук та про встановлення відповідальності за
порушення стандартів на борошно. – ф. Р-298, оп. 1, спр. 52, арк. 128; Наддніпрянська
правда. – 1929. – 15 лютого, № 38.
Лютого 19. – Про порядок відкриття приватних промислових підприємств –
Наддніпрянська правда. – 1929. – 13 квітня № 85.
Лютого 19. – Про боротьбу з ховрашками. – ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, ар. 20зв.; ф. Р-303,
оп. 1, спр. 28, арк. 23; ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк. 16; ф. Р-899, оп. 1, спр. 81, арк. 15;
ф. Р-902, оп. 1, спр. 81, арк. 54; ф. Р-905, оп. 1, спр. 111, арк. 14; ф. Р-908, оп. 1,
спр. 146, арк. 17; Наддніпрянська правда. – 1929. – 03 березня, № 52.
Лютого 19. – Про ліквідацію неписемності допризовників та осіб змінного складу
терчастин РСЧА. – ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк. 15; ф. Р-899, оп. 1, спр. 47, арк. 74;
ф. Р-906, оп. 1, спр. 40, арк. 67; Наддніпрянська правда. – 1929. – 05 березня, № 53.
Березня 28. – Про боротьбу з браконьєрством. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 492, арк. 168, 169,
202-203; ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк. 19; Наддніпрянська правда. – 1929. – 24 квітня
№ 94.
Березня 28. – Про порядок переведення єдиного сільськогосподарського податку в
1929–1930 податковому році. – ф. Р-175, оп. 1, спр. 108, арк. 11-11а; ф. Р-240, оп. 1,
спр. 69, арк. 46-47зв.; ф. Р-303, оп. 1, спр. 153, арк. 2-2зв.; ф. Р-304, оп. 1, спр. 46,
арк. 104-105зв., 317-318зв.; ф. Р-314, оп. 1, спр. 32, арк. 7-7зв.; ф. Р-822, оп. 1, спр. 771,
арк. 1-2зв.; спр. 772, арк. 17-17зв.; ф. Р-875, оп. 1, спр. 14, арк. 43, арк 61-62зв.;
ф. Р-899, оп. 1, спр. 47, арк. 76-77зв.; ф. Р-902, оп. 1, спр. 80, арк. 18-18зв.; ф. Р-903,
оп. 1, спр. 45, арк. 69-70зв.; ф. Р-905, оп. 1, спр. 112, арк. 43-44зв.; ф. Р-906, оп. 1,
спр. 37, арк. 48-49зв.; ф. Р-908, оп. 1, спр. 143, арк. 165-166зв.
Квітня 12. – Про захист тварин. – ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк 24.
Квітня. – Про скасування ОП № 34–1928 р. “Про відповідальність в адмінпорядку за
несвоєчасну виплату штрапу за пачкарство”. – ф. Р-891, оп. 1, спр. 38, арк 23;
Наддніпрянська правда. – 1929. – 28 травня, № 120.
Квітня 14. – Про облік авто-мото-вело транспорту, порядок та регулювання руху,
обслуговування та крайні норми навантаження авто-мото-вело машин. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 492, арк. 188-194; Наддніпрянська правда. – 1929. – 29 травня, № 121; 30 травня,
№ 122.
Квітня 29. – Про ознаки господарств, що підлягають оподаткуванню єдиним
сільськогосподарчим податком в індивідуальному порядку. – ф. Р-2, оп. 4, спр. 112,
арк. 2, спр. 492, арк. 172-173, 174, 175; ф. Р-175, оп. 1, спр. 108, арк. 55; ф. Р-180, оп. 1,
спр. 111, арк. 27, 65; ф. Р-303, оп. 1, спр. 5, арк. 72; ф. Р-304, оп. 1, спр. 46, арк. 106,
119, 319; ф. Р-307, оп. 1, спр. 51, арк. 260; ф. Р-318, оп. 1, спр. 33, арк. 146; ф. Р-822,
оп. 1, спр. 771, арк. 3, спр. 772, арк. 18; ф. Р-875, оп. 1, спр. 14, арк. 60; ф. Р-899, оп. 1,
спр. 47, арк. 75; ф. Р-902, оп. 1, спр. 80, арк. 19; ф. Р-903, оп. 1, спр. 45, арк. 65, 68;
ф. Р-906, оп. 1, спр. 37, арк. 113; ф. Р-908, оп. 1, спр. 143, арк. 162.
Квітня 29. – Про заходи боротьби з падіжом коней. – ф. Р-875, оп. 1. спр. 33, арк. 1.
Червня 04. – Про боротьбу з лучним метеликом. – ф. Р-171, оп. 1, спр. 171, арк. 46;
ф. Р-174, оп. 1, спр. 48, арк. 155; ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, арк. 72; ф. Р-232, оп. 1, спр. 23,
арк. 51; ф. Р-298, оп. 1, спр. 52, арк. 268; ф. Р-302, оп. 1, спр. 25, арк. 66; ф. Р-303, оп. 1,
спр. 98, арк. 146; ф. Р-875, оп. 1, спр. 25, арк. 43; ф. Р-914, оп. 1, спр. 64, арк. 73;
ф. Р-948, оп. 2, спр. 25, арк. 132; Наддніпрянська правда. – 1929. – 05 червня, № 127.
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Червня 04. – Про надання права районним податковим комісіям обклададати
сільськогосподарським податком господарства, що мають ознаки нетрудових доходів.
– ф. Р-948, оп. 2, спр. 24, арк. 68.
Липня 23. – Про заохочення до поштового голубівництва та псарництва для потреб
оборони країни. – Наддніпрянська правда. – 1929. – 01 серпня, № 175.
С. 281
Липня 25. – Про захист дерев і рослин. – ф. Р-180, оп. 1, спр. 73, арк. 148;
С. 282
Наддніпрянська правда. – 1929. – 01 серпня, № 175.
Липня 23. – Про мірчук (гарнцеву оплату) з молотарок. – Наддніпрянська правда. –
С. 282
1929. – 25 липня, № 169.
Липня 25. – Про врегулювання хлібозаготовчого ринку. – Наддніпрянська правда. –
С. 285
1929. – 26 липня, № 170.
Серпня 26. – Про ліквідацію неписьменності серед дорослої трудящої людності округи.
– ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, арк. 206зв.; ф. Р-899, оп. 1, спр. 109, арк. 33-34; ф. Р-902, оп. 1,
спр. 76, арк. 36; ф. Р-906, оп. 1, спр. 35, арк. 7-8; Наддніпрянська правда. – 1929. –
С. 286
14 серпня, № 186.
Вересня 02. – Про місця продажу риби. – Наддніпрянська правда. – 1929. – 10 вересня,
№ 209.
Вересня 27. – Про двохтижневик чистоти. – Наддніпрянська правда. – 1929. –
С. 287
28 вересня, № 225.
Вересня 17. – Про тяглову повинність для підвозу зерна. – ф. Р-301, оп. 1, спр. 37,
С. 288
арк. 305.
Вересня 17. – Про зміну ОП Херсонського окрвиконкому № 5 та № 24 за 1929 р. –
Наддніпрянська правда. – 1929. – 24 вересня, № 221.
Жовтня 03. – Про реєстрацію колишніх дідичів. – Наддніпрянська правда. – 1929. –
С. 289
15 жовтня, № 239.
Жовтня 03. – Про охорону пам’яток культури та про археологічні розкопки. –
Наддніпрянська правда. – 1929. – 11 листопада, № 260.
Жовтня 19. – Про місячник допомоги лікнепу. – ф. Р-169, оп. 1, спр. 749, арк. 110;
Наддніпрянська правда. – 1929. – 22 жовтня, № 245.
Жовтня 22. – Про реєстрацію тари. – ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, арк. 230; Наддніпрянська
правда. – 1929. –25 жовтня, № 248.
С. 290
Листопада 08. – Про зміну карної частини та реченця чинних ОП Херсонського
окрвиконкому. – Наддніпрянська правда, – 1929. – 03 січня, № 2.
С. 290
Грудня 09. – Про влаштування карантинно-просільних пунктів та про порядок купівліпродажу шкірсировини. – ф. Р-180, оп. 2, спр. 7, арк. 212; ф. Р-298, оп. 1, спр. 52,
арк. 463; Наддніпрянська правда. – 1929. – 13 грудня, № 288.
Грудня 06. – Про здіймання свинячих шкур. – ф. Р-298, оп. 1, спр. 52, арк. 463;
С. 291
ф. Р-302, оп. 1, спр. 37, арк. 5; ф. Р-304, оп. 1, спр. 79, арк. 7.
Грудня 09. – Про заборону забою молодняка, великої рогатої худоби, поросят та свиней
і овець маточного складу. – ф. Р-180, оп. 1, спр. 87, арк. 230зв.; ф. Р-298, оп. 1, спр. 52,
арк. 464; ф. Р-307, оп. 1, спр. 50, арк. 331; ф. Р-899, оп. 1, спр. 77, арк. 51; ф. Р-900,
оп. 1, спр. 30, арк. 30; ф. Р-902, оп. 1, спр. 82, арк. 63; ф. Р-905, оп. 1, спр. 111, арк. 52;
С. 292
ф. Р-907, оп. 1, спр. 86, арк. 3.
Грудня 26. – Про обмежені норми переробки соняшнику. – Наддніпрянська правда. –
С. 293
1929. –30 грудня, № 302.
Грудня 26. – Про здачу паперового браку. – Наддніпрянська правда. – 1929. – 31 грудня,
№ 303.
1930 рік
Січня 14. – Про облік будівництва. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 3-3зв.
С. 293
Січня 16. – Про внески до фонду лікнепу. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 1-2.
Січня 19. – Про заборону різати худобу. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 4; Наддніпрянська
правда. – 1930. – 21 січня, № 17.
Січня 21. – Про заборону перемолу ярої пшениці. – ф. Р-227, оп. 1, спр. 4, арк. 26.
С. 294
Березня 13. – Про місцеві податки та оплати на 1929–1930 бюджетний рік. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 658, арк. 14-34; ф. Р-307, оп. 1, спр. 60, арк. 23-34зв.; ф. Р-992, оп. 1, спр. 31, арк. 32С. 295
39зв.; ф. Р-993, оп. 1, спр. 11, арк. 3-10зв.
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Березня 18. – Про нумерні знаки для транспортних засобів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658,
арк. 51.
Березня 18. – Про облік транспортових засобів та худоби. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658,
арк. 50.
Березня 22. – Про боротьбу з ховрахами. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 53-55; ф. Р-180,
оп. 1, спр. 92, арк. 192; ф. Р-992, оп. 1, спр. 37, арк. 221.
Березня 22. – Про будівельні роботи в сезоні 1929–[19]30 р. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 568,
С. 316
арк. 57-58.
Березня 27. – Про перепис установ охорони здоров’я та всього медичного персоналу. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 568, арк. 59-60.
С. 317
Березня 30. – Про збори під час двохмісячника дошкільного походу та дитячої
оздоровчої кампанії. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 63-64; ф. Р-907, оп. 1, спр. 103, арк. 11. С. 318
Квітня 07. – Про відрядження спеціалістів лісосплаву на сплавну кампанію в навігацію
1930 року. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 66.
С. 319
Квітня 07. Про боротьбу з гризунами-пацюками та мишами в зерносховищах,
продовольчих склепах та в житлових будинках. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 67-68.
С. 320
Квітня 06. – Про порядок переведення єдиного сільгоспподатку в 1930–1931 р. –
С. 321
ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 69-77.
Квітня 21. – Про боротьбу з браконьєрством. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 79-80;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 18.
Квітня 22. – Про боротьбу з луковим метеликом. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 82-83;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 19-20.
Травня 14. – Про проведення єдиного сільськогосподарського податку. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 658, арк. 84-96.
Травня 26. – Про боротьбу з коморними шкідниками. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 97-98;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 43-44.
Травня 10. – Про перереєстрацію релігійними громадами статутів та перескладання угод
на користування молитовними будинками та культовим майном. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658,
арк. 99-99зв.; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 45.
Травня 26. – Про обов’язкове щеплення проти черевного тифу та віспи. – ф. Р-2, оп. 1,
спр. 658, арк. 100-101; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 47-48.
Травня 26. – Про стягнення податку з вантажів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 102;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 49.
Червня 07. – Про реєстрацію склепових приміщень, вагів і тари. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658,
арк. 104-105.
Червня 08. – Про охорону засівів та скошених хлібів. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 106;
ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 51.
С. 325
Червня 17. – Про реєстрацію матеріалів, необхідних для збиральної кампанії. – ф. Р-2,
С. 326
оп. 1, спр. 658, арк. 107; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 52.
Червня 17. – Про пільги рентного оподаткування та про збір в цілючих місцевостях. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 108; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 53.
Липня 27. – Про місячник збору брухту чорного й кольорових металів. – ф. Р-2, оп. 1,
С. 327
спр. 658, арк. 115; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 54.
Липня 07. – Про тягловий відбуток в справі підвозу зерна. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658,
арк. 116; ф. Р-445, оп. 1, спр. 647, арк. 55.
Липня 27. – Про забезпечення збиральної кампанії кращим телеграфно-телефонним
зв’язком. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 117-117.
С. 327
Липня 26. – Про поширення ОП Ч. 27 “Про тяглову повинність для підвозу зерна” на
м. Херсон. – ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 119.
Серпня 05. – Про переоблік автомашин, мотоциклів та реєстрацію шоферів. –
ф. Р-2, оп. 1, спр. 658, арк. 120.
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Грецька, вул. – 127, 201, 307
Гречанівка, с. – 110
Григор’ївська, с/р – 55, 108, 110
Грузинська демократична республіка – 18
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—Д—
Давидів Брід, с. – 85
Давидобродська, вол. – 13
Давидобродська, с/р – 55, 109
Дар’ївка, с. – 85, 304
Дар’ївський, міст – 166,
Дармоліївка, р. – 237
Дворянська, вул. – 145
Декабристів, вул. – 307
Дитмістечко ім. Петровського – 199
Дмитрівка, с. – 200
Дмитрівська, с/р – 55, 109
Дніпро, р. – 29, 63, 167, 198, 202, 237, 266, 299
Дніпро-Бузький, лиман – 167, 267
Дніпровська, вул. – 307
Дніпровський, пов. – 13, 63, 79
Долматівська, с/р – 55, 109
Домаха, р. – 267
Донецька, губ. – 93
Дрімайлівка, с. – 108
Дрімайлівська, с/р – 108
Другоолександрівська, с/р – 110
Другоприморське – див. Красне
Дудчанська, вол. – 13
Дудчанська, с/р – 55, 109
Дурилівське, с-ще – 110
—Е—
Ерделівська, вул. – 40
—Є—
Євгенівська, с. – 110
Єврейський, пров. – 307
Єлизавето-Іванівка, с. – 109
Єлисаветівська, с/р – 55, 110
Єлисаветрагдська, окр. – 93
—Ж—
Жовтневої Революції, вул. – 145, 198, 202, 243,
261, 285
—З—
Забалка, мкр-н – 84, 102, 141, 198, 202, 268, 307
Забарине, х. – 167, 267
Завадівська, с/р – 56, 109
Завітна яма, оз. – 237
Загорянівка, с. – 110
Заградівка, с. – 252
Заградівська, с/р – 55, 108
Запорізькі, хх. – 109
Західнокаїрська, с/р – 56, 109

Збур’ївка, с. – 200, 249, 259
Збур’їво-Келегейські, хх. – 109
Збур’ївська, вол. – 13
Зелений Дуб, с. – 110
Зеленобалківська, с/р – 109
Зелено-Рубанівські, хх. – 109
Зелено-Тропіне, с. – 109
Зміївка, с. – 108
Золотобалківська, вол. – 13
—І—
Іванівка, с. – 258
Іванівська, с/р – 55, 109
Іванівський, відруб – 109
Інгулець, р. – 85, 166
Іщенські, хх. – 109
—К—
Каїри, с. – 200
Каланчак, с. – 200, 252, 258
Каланчацька, вол. – 13
Каланчацька, с/р – 111,
Калинівка, с. – 108
Калузька, вол. – 13
Калузька, с/р – 55, 109
Калузьке, с. – 258
Кам’яний забор – 237
Кам’яний, с. – 109
Кам’янська, с/р – 55, 109
Канатна, пл. – 69, 198, 307
Карантинний, о. – 102, 198, 202, 249, 307
Карга, с. – 110
Каргинська, с/р – 110
Кардашинська, с/р – 55, 109, 180, 217
Касперівські, маяки – 167, 267
Касперове, с. – 29
Катеринівка, с-ще – 109
Католицький, пров. – 307
Каховка, м. – 28, 29, 47, 65, 83, 86, 100, 109, 123,
138, 162, 185, 188, 190, 193, 200, 230, 232, 233,
236, 240, 242, 252, 258, 268, 293, 295, 298, 302,
307, 322
Каховська, вол. – 13
Каховський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 97, 108, 109,
164, 180, 181, 193, 200, 217, 258
Качкарівка, с. – 47, 65, 199, 252, 259
Качкарівська, вол. – 13
Качкарівська, с/р – 55, 109
Качкарівський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 97, 108,
109, 180, 193, 199, 217, 237, 259
Келегеї, с. – 200

Келегеївська, с/р – 109
Київ, м. – 93
Киселівська, с/р – 55, 110
Кізій Мис – див. Кізомис
Кізомис, с. – 29
Кізомиська, с/р – 110
Кіндійська, с/р – 55, 110
Клин, с. – 180, 181
Ключове, с. – 109, 180, 217
Князе-Григорівка, с. – 200
Кованька, с-ще – 110
Козак, р. – 167
Козацька, вол. – 13
Козацька, с/р – 108
Козацьке, с. – 29
Козачелагерська, с/р – 108, 181
Козачі Лагері, с. – 181, 200, 217
Кокань, о. – 167
Коловорот, р. – 237
Колодязна, вул. – 202
Комунарів, вул. – 201, 307
Копані, с. – 252
Копанська вол. – 13
Корсунка, с. – 109
Космаха, р. – 167
Костирка, с. – 109
Костогризівська, с/р – 55, 98, 99, 108, 180, 181
Костомарівська, с/р – 55
Костромка, с. – 110
Костянтинівка Перша, с. – 252
Костянтинівська Друга, с/р – 55
Костянтинівська, с/р – 56, 109
Кочубеївка, с. – 199
Кочубеївська, вол. – 13
Кочубеївська, с/р – 55, 109
Кошара, с. – 110
Кошова р. – 198, 202
Красне (Другоприморське), с. – 29
Красне, с-ще – 109
Краснознам’янська, с/р – 55, 109
Краснополянська, с/р – 110
Красносільська, с/р – 55, 108
Красносільські, хх. – 108
Краснянська, вол. –13
Краснянська, с/р – 110
Крива, вул. – 198
Криворізька, окр. – 252
Крим, п.-о. – 252
Круглянські, хх. – 258
Крупиці, х. – 110
Крутий Яр, с. – 110
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Кузнечна, вул. – 79, 163, 198, 307
Кустарна, вул. – 145, 198, 307
—Л—
Лагері, с. – 181
Леніна, вул. – 307
Леонтіївська, с/р – 55, 109
Лепетиха, с. – 108
Лугове, с-ще –180
Луговий, х. – 109
Любимівська, с/р – 55
Любимопавлівська, с/р – 55, 109
Любомирівська, вол. – 13
Любомирівська, с/р – 108
Любомирська, с/р – 109
Лютеранська, вул. – 307
Львове, с. – 29, 108, 199
Львовська, переправа – 167
Львовські, хх. – 108
—М—
Максимівка, с. – 110
Мала Каховка, с. – 109
Малі Гирли, с. – 199
Малі Копані, с. – 252
Малокаховська, с/р – 55, 109, 180
Малокопанівська, с/р – 109
Малоолександрівська, с/р – 108
Мар’ївський, х. – 109
Мар’їне, с. – 108
Мар’їнська, с/р – 56, 109
Мар’янівська, с/р – 108
Маркса Карла, вул. – 202, 246
Маячка, с. – 258
Маячківська, вол. – 13
Мелітопольська, окр. – 252
Микільська, с/р – 55, 110
Микільське, с. – 29
Миколаїв, м. – 93, 252
Миколаївка, с. – 29
Миколаївська, окр. – 93, 252
Миколаївська, пл. – 145
Милівська, с/р – 109
Михайлівка, с. – 110, 252
Михайлівська, вул. – 151
Михайлівська, с/р – 55, 110
Міщанська, вул. – 145, 151, 198, 307
Млини (Мельниці), мкр-н – 102, 141, 198, 202,
307
Монастирська слобідка, мкр-н – 141
Музиківка, с. – 199
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Музиківська, вол. – 13
Музиківська, с/р – 55, 110
Мурахівка, с. – 199
Мурахівська, с/р – 55
М'ясницька, вул. – 151
—Н—
Нагартав, с. – 199
Нагартавська, с/р – 108
Насипна, вул. – 307
Наталівська, с/р – 56, 108, 109
Натальїнська, с/р – 55
Нечаївськ, с. – 180
Нечаяне, с.– 109
Нива, нп – 109
Нижня, вул. – 198, 202, 307
Німеччина – 18
Нова Збур’ївка, с. – 109, 252
Нова Маячка, с. – 200, 252
Новий Буг, с. – 252
Нові Каїри, с. – 110
Нові Лагері, с. – 181
Нові Плани, с. – 109
Нові Судаки, с. – 180
Новоархангельська, вол. – 13
Новоархангельська, с/р – 55, 109
Новоархангельське, с. – 199
Новоберислав, с. – 108
Новоблаговіщенська, с/р – 109
Новоблаговіщенська, с/р – 56, 109
Новоборозенська, с/р – 109
Нововознесенська, с/р – 109
Нововоронцовка, с. – 47, 199, 252, 259
Нововоронцовська, вол. – 13
Нововоронцовська, с/р – 55, 109
Новогреднівська, с/р – 110
Новогригоріївська, с/р – 109
Новодмитрівська, с/р – 108
Новозбур’ївська, с/р – 109
Новокаїрська, с/р – 55, 110
Новокалузьке Друге, с. – 109
Новокам’янка, с. – 109
Новокам’янська, вол. – 13
Новокам’янська, с/р – 109
Новокиївська, с/р – 111
Новокиївська, с/р – 56
Новомаячківська, с/р – 55, 109
Новомиколаївка, с. – 108
Новомиколаївська, с/р – 55, 109, 110
Новонаталівська, с/р – 110
Новоолександрівка, с. – 110

Новоолександрівська, с/р – 56, 110
Новопавлівська, с/р – 55, 108
Новопетрівська, с/р – 55, 109, 110
Новорайськ, с. – 110
Новосевастополь, с.– 109
Новосевастопольська, вол. – 13
Новоселівка, с. – 29
Новософіївка, с. – 200
Новотроїцьке, с. – 252
Новотягинська, с/р – 55, 108
Новофедорівка, с. – 109
—О—
Облої, с. – 109
Одеса, м. – 92, 93, 252, 266
Одеська, губ. – 94
Одеська, окр. – 93
Одеська, пл. – 79, 307
Одрадокам’янка, с. – 108
Одрадокам’янська, с/р – 55
Озерівська, с/р – 55
Озерянська, с/р – 108
Олександрівка, с. – 259
Олександрівка-Штихове, с. – 29
Олександрівська, вул. – 202
Олександрівський, парк – 202
Олексіївська, с/р – 109
Олексіївська, с/р – 55
Олешки, м. – 28, 29, 47, 83, 86, 98, 99, 100, 138,
162, 193, 200, 217, 236, 249, 252
Олешківська, вол. – 13
Олешківська, вул. – 307
Олешківська, с/р – 108, 181
Олешківський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 97, 98, 99,
108, 164, 180, 181, 193, 200, 217
Ольгине, с. – 258
Ольгівка, с. – 29
Оріандівська, с/р – 108
Орлове, с. – 110
Орловоблагодатне, с. – 108
Основа, с. – 109, 180, 217
Основські, хх. – 109, 180
Осокорівська, с/р – 55, 109
Острів – див. Карантинний о.
Отбідовасилівка, с. – 304
Отбідовасилівська, вол. – 13
Отбідовасилівська, с/р – 110
Офіцерська, вул. – 202
Очаків, м. – 252

—П—
Павлівка, с. – 110
Павлівська, с/р – 110
Павло-Мар’янівська, с/р – 55
Паризької Комуни, вул. – 307
Парк, урочище – 237
Перекоп – 252
Переселенський пункт, с. – 200
Першокостянтинівська, вол. – 13
Першокостянтинівська, с/р – 111
Петра Великого, вул. – 79, 163
Петропавлівська, с/р – 55, 109
Північний форштадт (Північне), мкр-н – 84, 141,
198
Північнокаїрська, с/р – 56, 109
Підпільна, вул. – 307
Підпільна, р. – 237
Підстепненська, с/р – 55, 98, 99, 108, 181
Подільська, губ. – 93
Покровська, вол. – 13
Покровські, хх. – 252
Польща – 18
Понятівка, с. – 29
Понятівська, с/р – 55, 110
Портова, вул. – 145
Посадпокровська, вол. – 13
Посадпокровська, с/р – 55, 110
Посадпокровське, с. – 110, 199
Потьомкінська, вул. – 19, 29
Преображенка, с. – 29, 258
Преображенська, вул. – 23, 307
Преображенська, с/р – 56, 110
Привізна, вул. – 145
Привізна, пл. – 69
Пришиб, с. – 258
Пришибська, с/р – 108
Прогнойська, с/р – 55, 109
Прогної (Прогнойськ), с. – 200, 252
Птахівська, с/р – 55
—Р—
Раденська, с/р – 55, 98, 99, 108, 181
Радісне, с. – 110
Радянська, вул. – 145, 197, 243
Рахманівські, хх. – 110
Рвач, р. –167, 267
Регуля, с. – 110
Рекрутська, вул. – 307
Республіка – 19, 24, 35, 73
Рибальче (В’яземка), с. – 29, 167, 267
Рибальченська, с/р – 55, 109, 180
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Рибна, пл. – 69, 128
Рідна Україна, с. – 109
Рішельєвська, вул. – 23, 84, 145, 198
Робоча, вул. – 243
Роздільна, вул. – 145
Роксандрівська, с/р – 55, 110
Романівка, с. – 199
Романівська, с/р – 55, 108
Росія – 37
РРФСР – 18, 37
Рум’янцівська, вул. – 145

Старошведська, с/р – 108
Старошведське, с. – 108
Степова, вул. – 198, 202
Стрільбищне поле, пл. – 198
Строганівка, с. – 200
Строганівська, с/р – 110
Суворовська, вул. – 33
Судаки, х. – 109
Сухарне, мкр-н – 84, 102, 141, 198, 202, 307
Сухий Ставок, с. – 110
Східно-Китайська, залізниця – 248

—С—
Саги, с. – 108
Садова, вул. – 198, 202
Свинячка, р. – 267
Світла Дача, с. – 110
Свободи, майдан – 202
Сейдеминуська, вол. – 13
Сейдеминуська, с/р – 55
Селянська, пл. – 198
Семенівська, с/р – 55, 108
Сергіївські, хх. – 109
Скадовськ, м. – 29, 47, 65, 83, 86, 100, 110, 123,
138, 185, 188, 190, 193, 200, 230, 232, 233, 236,
240, 242, 252, 258, 268, 293, 295, 298, 302, 307,
322
Скадовська, вол. – 13
Скадовська, с/р – 110
Скадовський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 98, 108, 110,
180, 193, 200, 217, 258, 289
Снігурівка, с. – 47, 85, 200, 252, 258
Снігурівська, вол. – 13
Снігурівська, с/р – 110
Снігурівський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 98, 108,
110, 164, 180, 193, 200, 217, 258
Соборна, вул. – 84, 307
Соляний спуск, вул. – 79, 198
Софіївка, с. – 29, 110, 167, 267
Софіївська, с/р – 55, 109, 110
Спартаківський, пров. – 199
Станіслав, с. – 29, 199
Станіславська, вол. – 13
Станіславська, с/р – 55, 110
Старобільська, окр. – 93
Старозбур’ївська, с/р – 55, 109, 180
Старокладбищенська, вул. – 198
Староколодязна, вул. – 79
Старомаячківська, с/р – 98, 108, 180
Староолександрівська, с/р – 56
Старофеїнська, с/р – 55, 108
Старошведська, вол. – 13

—Т—
Тарасівська, с/р – 55, 110
Тарасо-Шевченківська, с/р – 55, 108
Тарнавата, бал. – 85
Театральна, вул. – 198
Тернові Поди, с. – 110
Тіге, с. – 258
Токарівка, с. – 29
Токарівська, бал. – 85
Токарівська, с/р – 55, 108
Торговий, пров. – 145, 202
Трифонівська, вол. – 13
Трифонівська, с/р – 109
Тягинка, р. – 85
Тягинка, с. – 29, 110, 199, 252
Тягинська, вол. – 13
Тягинська, вул. – 198
Тягинська, с/р – 55, 109
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—У—
Україна – 16, 68, 73, 194, 210, 237
Українка, с. – 110
Українська, с/р – 55, 109
Урочище Поди, с. – 180, 181
Успенський, пров. – 199
—Ф—
Фальц-Фейнове, урочище – 237
Федорівка, с. – 199
Федорівська, с/р – 55, 109, 110
Фирсівська, с/р – 55, 109
Фортеця (Кріпость), мкр-н – 17, 89, 198
Форштадтська, вул. – 163
Фраса, х. – 259
Фрунзе ім., вул. – 198
—Х—
Херсон, м. – 13, 16, 17-20, 23, 24, 26, 28, 29, 34,
36, 37, 39-41, 43, 47, 49, 50, 54, 55, 58, 63, 65,

66, 72, 76, 78, 83-93, 95, 99-101, 104, 106, 110,
115, 117, 118, 123, 126-128, 133, 138, 140, 142,
147-150, 160, 162-166, 171, 174-176, 183, 185,
188, 190, 193-205, 207, 210-213, 216, 219, 220,
222, 224, 225, 229-234, 236, 238, 240, 242, 243,
246-250, 252, 254-256, 258-262, 264-266, 268,
269, 271, 272, 274, 275, 277, 281, 282, 284, 285,
287-296, 298, 301, 302, 307, 309, 310, 313, 316322, 326-328
Херсонська, окр. – 18, 20, 21, 24, 29, 37-40, 42,
48, 52, 55, 58, 65, 66, 68, 70, 73, 76, 85, 88, 91,
93, 97, 105, 106, 108, 115-120, 123, 125, 127,
128, 133, 136, 140, 142, 144, 147, 163-166, 174176, 178, 179, 182-184, 188, 191, 194, 199, 201203, 205, 209, 211-216, 220, 222-226, 231, 238,
242, 243, 246-248, 250, 254-262, 264-266, 269272, 274, 275, 277, 281, 282, 284, 285, 287-295,
311, 317-321, 326-328
Херсонський р-н – 13, 19, 20, 55, 56, 65, 98, 108,
110, 123, 180, 193, 199, 217, 260, 289, 322
Херсонський, пов. – 13, 16, 28
Херсонщина – 163, 282, 289, 292, 318, 327
Хорли, с. – 29, 47, 200, 236, 252, 293, 298
Хорлівська, с/р – 56, 110
Хрестівська, с/р – 56, 110
Хрестовоздвиженка, с. – 110
Хрестовоздвиженська, с/р – 110
—Ц—
Цареводарська, с/р – 55, 110
Царицин, х – 109
Центр (Центральний), мкр-н – 17, 102, 125, 141,
163, 202
Циганська слобідка, мкр-н – 141, 202
Цюрупинськ, м. – 293, 298
Цюрупинський р-н – 322
—Ч—
Чалбаси (Челбаси), с. – 200, 252
Чалбаська (Челбаська), с/р – 110
Чалбаська, вол. – 13
Чаплинка, с. – 110, 200, 252
Чаплинська, вол. – 13

Чаплинський, р-н – 13, 19, 55, 56, 65, 97, 108,
110, 164, 180, 193, 200, 217, 258, 289
Часний, пров. – 307
Червона Хатка, с. – 109, 167
Червоне, с. – 109
Червоний Бургун, с. – 108
Червоний Рогачик, с. – 110
Червоноармійська, вул. – 145, 202, 268, 307
Червоноблагодатна, с/р – 109
Червонодолинська, с/р – 108
Червонолагерська, с/р – 98, 99
Червоностудентська, вул. – 307
Червонофлотська, вул. – 202
Чорна Долина, с. – 85
Чорнобаївська, с/р – 55, 110
Чорноморське, узбережжя – 29
Чорнянська (Чорненська), с/р – 109
Чулаківська, с/р – 109
Чумаківські, хх. – 110
—Ш—
Шевченко, х. – 110
Шестерня, с. – 252
Шиманівка, с. – 109
Широка Балка, с. – 29
Широке, с-ще – 110
Широкобалківська, с/р – 110
Шкуринівська, с/р – 110
Шкурино-Загорянівська, с/р – 55
Шолом-Алейхема, вул. – 307
—Щ—
Щемилівка, с. – 109
—Ю—
Юріївка, с. – 110
—Я—
Якимівка, с. – 110
Яковлєва, садиба – 167, 267
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР
адмхозсостав (рос.)
б. р.
АРА (англ.)
ветвідкомгосп
ВУЗ
волволсемучастки (рос.)
врид
ВСНХ (рос.)
ВРНГ
ВРФК
Вукоопспілка
ВУСОР (рос.)
ВУЦВК
ВУЦИК (рос.)
ВУЭИК (рос.)
г. (рос.)
гор- (рос.)
гос- (рос.)
Госстрах (рос.)
ГПУ (рос.)
ГСНХ (рос.)
губгубсовнархоз (рос.)
губ.
губкооперком
губоттруда (рос.)
губугзем (рос.)
губтранс
губфинотдел (рос.)
гужналог (рос.)
держДержстрах
дет- (рос.)
ДОПР (рос.)
ДПУ
жил- (рос.)
ЗАГС
зам. (рос.)
земинстол (рос.)
исполком (рос.)
КВД
КЗОНП (рос.)
КИМ (рос.)
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– адміністративно-господарський склад
– біжучого року
– Американська адміністрація допомоги (ARA, American Relief Administration)
– ветеринирний
– відділ комунального господарства
– вищий учбовий заклад
– волосний
– волосні насіннєві ділянки (волостные семенные участки)
– тимчасово виконуючий обов’язки (временно исполняющий должность)
– Вища Рада Народного Господарства (Высший Совет Народного Хозяйства)
– Вища Рада Народного Господарства
– Всеукраїнська рада фізичної культури
– Всеукраїнська республіканська спілка споживчих товариств
– Всеукраїнське товариство мисливців та рибалок (Всеукраинское общество
охотников и рыболовов)
– Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
– Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (Всеукраинский
Центральный Исполнительный Комитет)
– Всеукраїнський Економічний Виконавчий Комітет (Всеукраинский
Экономический Исполнительный Комитет)
– місто (город)
– міський (городской)
– державний (государственный)
– Головне управління державного страхування (Главное управление
государственного страхования)
– Державне політичне управління (Главное политическое управление)
– губернська рада народного господарства (губернский совет народного
хозяйства)
– губернський
– губернська рада народного господарства (губернский совет народного
хозяйства)
– губернія
– губернський кооперативний комітет
– губернський відділ праці (губернський отдел труда)
– губернське управління державними землями і майном (губернское управление
государственными землями и имуществом)
– губернський транспортний відділ
– губернський фінансовий відділ (губернский финансовый отдел)
– гужовий податок (гужевый налог)
– державний
– Головне управління державного страхування
– дитячий (детский)
– Будинок примусової праці (Дом принудительных работ)
– Державне політичне управління
– житловий (жилой)
– записи актів громадянського стану (записи актов гражданского состояния)
– заступник (заместитель)
– земельний
– іноземне відділення адміністративного підвідділу адміністративного відділу
окрвиконкому (иностранный отдел)
– виконавчий комітет (исполнительный комитет)
– комітет взаємодопомоги
– Кодекс законів про народну освіту (Кодекс законов о народном просвещении)
– Комуністичний інтернаціонал молоді (Коммунистический интернационал
молодежи)

КК
КНС
ком.
комвійськ УВО
комвнудел (рос.)
комнезам
конодень
КПУ
лекпом (рос.)
Местранс (рос.)

– Кримінальний кодекс
– комітет незаможних селян
– командний
– командуючий військами Українського військового округу
– комітет внутрішніх справ (комитет внутренних дел)
– комітет незаможних селян
– одиниця обліку використання коней у роботі
– Комуністична партія України
– лікарський помічник (лекарский помощник)
– профспілка працівників місцевого транспорту (профсоюз работников местного
транспорта)
МОДР
– Міжнародна організація допомоги борцям революції
Наркомвнешторг (рос.) – Народний комісаріат зовнішньої торгівлі (Наркомат внешней торговли)
Наркомвнудел (рос.)
– Народний Комісаріат внутрішніх справ (Наркомат внутренних дел)
Наркомзем (рос.)
– Народний комісаріат земельних справ (Наркомат земельных дел)
Наркомсобес (рос.)
– Народний комісаріат соціального забезпечення (Наркомат социального
обеспечения)
Наркомфин (рос.)
– Народний комісаріат фінансів (Наркомат фмнансов)
Нарпит (рос.)
– профспілка працівників народного харчування (профсоюз работников
народного питания)
начокрмилиции (рос.) – начальник окружної міліції (начальник окружной милиции)
НКВД (рос.)
– Народний комісаріат внутрішніх справ (Наркомат внутренних дел)
НКВТ (рос.)
– Народний комісаріат зовнішньої торгівлі (Наркомат внешней торговли)
НКЗ
– Народний комісаріат землеробства
НКЗС
– Народний комісаріат закордонних справ
НКО
– Народний комісаріат освіти
НКПС (рос.)
– Народний комісаріат шляхів сполучення (Наркомат путей сообщения)
НКТ
– Народний комісаріат торгівлі
НКФ
– Народний комісаріат фінансів
НКЮ
– Народний комісаріат юстиції
ОВК
– окружний (округовий) виконавчий комітет
ОГСНХ (рос.)
– відділ губернської ради народного господарства (отдел губернского совета
народного хозяйства)
ОДТОГПУ
– відділення дорожньо-транспортного відділу Головного політичного
управління
оземуправление (рос.) – окружне (округове) земельне управління (окружное земельное управление)
ОЗУ (рос.)
– відділ земельного управління (отдел земельного управления)
окоттруда (рос.)
– окружний (округовий) відділ праці (окружной отдел труда)
окр– окружний (округовий)
окрадминотдел (рос.)
– окружний (округовий) адміністративний відділ (окружной административный
отдел)
ОКРИК (рос.)
– окружний (округовий) виконавчий комітет (окружной исполнительный
комитет)
окрполітосвіта
– окружний (округовий) відділ політичної освіти
окрнаробраз (рос.)
– окружний (округовий) відділ народної освіти (окружной отдел народного
образования)
окроткомхоз (рос.)
– окружний (округовий) відділ комунального господарства (окружной отдел
комунального хазяйства)
окротуправ (рос.)
– окружний (округовий) відділ управління (окружной отдел управления)
ОкрПП (рос.)
– окружний (округовий) відділ політичної освіти (окружной отдел
политического просвещения)
окрполитпросвет (рос.) – окружний (округовий) відділ політичної освіти (окружной отдел
политического просвещения)
окрпродком
– окружний (округовий) продовольчий комітет (окружной продовольственный
комитет)
Окрпромкредсоюз (рос.) – окружна (округова) спілка кустарних, промислових і кредитних кооперативів
(окружной союз кустарных, промышленных и кпедитных кооперативов )
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окрстатбюро
окрфизкультура (рос.)
Окрэкосо
ОСК
ОНО (рос.)
ОФВ
окрпрофбюро
п.
п/о (рос.)
полпред (рос.)
последгол (рос.)
пред- (рос.)
рабгужсила (рос.)
РВК
РВСР (рос.)
РКИ (рос.)
РКП (б)
РНК
Робос
РПО
РСЧА
санэпид (рос.)
с/г, с. г. (рос.)
собес (рос.)
СНК
СОЗ
соцвос (рос.)
СТО (рос.)
т. г. (рос.)
ТСО Авіяхему
УГНИ (рос.)
уисполком (рос.)
уздрав (рос.)
УИК (рос.)
уликвидком (рос.)
УНМ
уоткомхоза (рос.)
УпНКТ
упол- (рос.)
УЭКОСО (рос.)
УЭС (рос.)
ФЗУ (рос.)
х.
ХОО (рос.)
ХУПОГО (рос.)
Центросоюз (рос.)
ЦИК (рос.)
ЦК ЛКСМ
ЦСУ
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– окружне (округове) статистичне бюро
– окружний (округовий) відділ фізичного виховання (окружной отдел
физической культуры)
– окружна (округова) економічна нарада (окружное экономическое совещание)
– окружний (округовий) статистичний комітет
– відділ народної освіти (отдел народного образования)
– окружний (округовий) фінансовий відділ
– окружне (округове) бюро професійних спілок
– пункт
– за чергою (в порядке очереди)
– уповноважений представник (полномочный представитель)
– комісія з боротьби із наслідками голоду (комиссия по борьбе с последствиями
голода)
– голова (председатель)
– робоча гужова сила. У термін входить змішування роботи людини, робочої
худоби та коня
– районний виконавчий комітет
– Революційна Військова Рада Республіки (Революционный Военный Совет
Республики)
– робітничо-селянська інспекція (рабоче-крестьянская инспекция)
– Російська Комуністична партія (більшовиків)
– Рада Народних Комісарів
– профспілка працівників освіти
– Рада Праці і Оборони
– Робітничо-селянська червона армія
– санітарно-епідеміологічний (санитарно-эпидемиологическая)
– цього року (сего года)
– інспектура соціального забезпечення (инспектура социального обеспечения)
– Рада Народних Комісарів (Совет Народних Комиссаров)
– товариство спільного обробітку землі
– інспектура соціального виховання (инспектура социального воспитания)
– Рада Праці і Оборони (Совет Труда и Обороны)
– поточного року (текущего года)
– Товариство сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву УРСР
– управління міського нерухомого майна (управление городского недвижимого
имущества)
– повітовий виконавчий комітет (уездный исполнительный комитет)
– повітовий відділ охорони здоров’я (уездный отдел охраны здоровья)
– повітовий виконавчий комітет (уездный исполнительный комитет)
– повітова ліквідаційна комісія (уездная ликвидационная комиссия)
– управління нерухомого майна (управление недвижимого имущества)
– уповноважений відділу місцевого господарства (уполномоченный отдела
народного хозяйства)
– уповноважений Наркомату торгівлі
– уповноважений (уполномоченный)
– повітова економічна нарада (уездное экономическое совещание)
– Українська економічна нарада (Украинское Экономическое Совещание)
– фабрично-заводське навчання
– хутір
– херсонський окружний (округовий) відділ (херсонський окружной отдел)
– Херсонське повітове прикордонне відділення Одеського губернського відділу
(Херсонское уездное пограничное отделение Одесского губернского отдела)
– Всесоюзна центральна спілка споживчих товариств (Всесоюзный центральный
союз потребительской кооперации)
– Центральний Виконавчий Комітет (Центральный Исполнительный Комитет)
– Центральний Комітет Ленінської комуністичної спілки молоді
– Центральне статистичне управління
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