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SEKCJA 1. ArChItEKturA. BudowNICtwo.
(архитеКтУра. СтроительСтво.)

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Архитектура зданий и сооружений.
Котик Юрій васильович

 старший викладач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності

 Вінницького національного
 аграрного університету.

КаДрове заБезпечення поДатКових органів нарКомпроДУ УСрр 
У 1921-1922 роКах

Рішення Х з’їзду РКП(б) про заміну продрозкладки продподатком стало 
слабким каталізатором до відновлення податкових органів, що пояснюється 
повільною «перебудовою» мислення більшовиків від політики «воєнного комунізму» 
до непу, українських особливо.

Необхідно зауважити, що до середини 1921 року тривала суперечка про те, чи 
потрібно відновлювати всі податки загалом. Справа у тому, що за умов панування 
гіперінфляції грошові податкові не могли відігравали суттєвої ролі у наповненні 
бюджету, увага радянської влади до осені 1921 року була прикута до продподатку 
та створення органів його стягнення. В Україні його збір розпочали відразу після 
проголошення декрету у 4 губерніях з 12, які виконали найбільший відсоток  
продрозкладки. Населені пункти інших восьми губерній переходили поступово за 
умови виконання розкладки. Щоб контролювати порядок надходження податку, 
19 травня 1921 року було видано декрет РНК УСРР, яким проголошено утворення 
податкової інспекції Наркомату продовольства УСРР (надалі Наркомпроду УСРР) 
[1,с.42]. Органи цієї інспекції формувалися на основі продовольчого апарату, що 
раніше займався стягненням продрозверстки. Однак його лави на початок 1921 року 
були “деморалізовані, дезорганізовані та винищені”, як результат спротиву, що його 
чинило селянство попередній хлібозаготівельній політиці. Лише на українському 
продовольчому фронті у 1920 році загинуло близько 1700 заготівельників [2,с.422]. 
Оскільки професійно підготовлених кадрів було обмаль, до стягнення продподатку 
1921 року були залучені комнезами, партійні та профспілкові органи, працівники 
радянських установ та, як і у минулому, військові формування. У телеграмі В. Леніна 
до Народного комісара продовольства М. Владимирова від 6 серпня 1921 року 
наголошувалось, що “для успішного стягнення податку потрібні військові частини” 
[3,с.540]. 

Для ефективного збору продподатку радянська влада мобілізовувала кращих 
фахівців з усіх державних установ. Відповідно до постанови РНК України від 8 липня 
1921 р., «рахівничий та канцелярський персонал» через уповноваженого наркомату 
праці надходив у відання наркомпроду [4,с.438]. Таким чином, до роботи було 
залучено близько 50% працівників радянських органів, у тому числі, не зважаючи 
на заборону, з фінвідділів. Так, попри протести Кам’янець-Подільського повітового 
фінансового відділу Подільської губернії, до роботи у продорганах було залучено у 
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вересні 13 службовців, у грудні ще 10 працівників. Всього за 1921 рік у роботі згаданих 
органів було задіяно 60 фінансових і канцелярських працівників повіту [5,с.42]. 
Кременчуцький губком КП(б)У для забезпечення кадрами податкової продінспектури 
на посаді волосних інспекторів мобілізував 9 членів більшовицької партії та 50 членів 
профспілки м. Кременчук [6,с.30]. Катеринославський губкомом КП(б)У для збору 
продподатку відрядив 8 членів губкому, 70% працівників губвиконкому, від 50 до 70% 
працівників повітвиконкомів [7,с.9].

У Звенигородському повіті Київської губернії на продроботу виїхали 22 
партпрацівники [8,с.82]. До продроботи активно залучали працівників освіти. У 
Ямпільському повіті Подільської губернії до податкової компанії восени 1921 р. було 
залучено близько 500 вчителів [9,с.286].

З метою сприяння податковим органам наркомпроду з вересня 1921 року 
постійно організовувались продтижні та десятиденки. На початку жовтня у м. Гайсин 
для вилучення продподатку було залучено 92 працівники радянських установ, 50% з 
яких були членами більшовицької партії [10,с.2].

Однак діяльність мобілізованих працівників партійних та профспілкових 
органів виявилась малоефективною: бракувало чіткого плану їхньої професійної 
діяльності, провадилася практика створення посад без особливої на те потреби. 
У Вознесенську до кожного зсипного пункту були прикріплені політкомісари: 
«переважно жінки, що не мали поняття про якість та класифікацію зерна» [11,с.7]. Крім 
того, стягнення продподатку на відміну від продрозкладки передбачало наявність 
у податківців спеціальних знань та освіти, що створювало проблеми у кадровому 
забезпеченні. Саме через відсутність фахівців з податкової справи у деяких повітових 
продовольчих комітетах і заготівельних конторах Одеської губернії на вересень 1921 
року податкові відділи не були організовані взагалі [12,с.9]. Станом на 1 вересня 
1921 р. у Подільській губернії у повному складі було набрано лише губернський 
продподатковий апарат, вкрай бракувало працівників у повітових органах. 

За тих обставин влада організовувала при губернських продовольчих комітетах 
податкові курси для підготовки фахівців. Так, у Києві для підготовки продподаткових 
працівників Київської губернії з 10 січня по 28 листопада 1921 року відкрито два 
двомісячні цикли продподаткових курсів та шість короткотривалих – двотижневих. 
На першому двомісячному циклі курсів був 31 слухач, з них 28 осіб склали іспити 
успішно, 3 чоловіки залишено на повторне слухання. Із 34 слухачів другого циклу 
– 8 вивчали навчальну програму повторно. Слухачами короткотривалих курсів 
за липень – серпень 1921 року стало 426 чоловік, з них 44 виявили низький рівень 
знань, тому проходили перепідготовку [13,с.23]. Під контролем Катеринославського 
губкому КП(б)У восени 1921 року слухачами спецкурсу з підготовки продінспекторів 
були 317 службовців. Підготовлено 2 губінспектори, 5 повітових, 89 волосних [14,с.9].

Однак поспіхом організоване навчання було малоефективним. В Одеському 
губпродкомі за вересень – жовтень 1921 року з 238 податківців, що закінчили курси, 
«ще на екзамені виявили свою непридатність», а саме неграмотність та брак знань з 
математики [15,с.7]. Навіть враховуючи організацію у серпні 1921 року курсів для 
підготовки продінспекторів Кременчуцької губернії, губернський комітет КП(б)У 
вказував на «недостатню кількість досвідчених податкових інспекторів та технічного 
апарату» [16,с.37]. Працівниками продовольчої податкової інспекції Полтавщини на 
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місцях складалася переважно з робітників та селян, які будучи безграмотними, не 
отримуючи преси та не маючи зв’язку з центром, як правило не знали законодавства, 
неправильно нараховували податок а досить часто не розуміли змісту непу загалом 
[17,с.8]. 

У доповіді від 6 листопада 1921 року про підсумки та перспективи 
хлібозаготівельної кампанії 1921-1922 року начальник Управління заготівель 
Наркомпроду УСРР був змушений констатувати: «Податковий апарат у тому 
вигляді, що існує, вкрай недосконалий, організований поспіхом та складається із 
«різнорідних» та випадкових елементів» [18,с.2].

Наркомпрод УСРР не забарився з висновками: у грудні 1921 року у всіх 
губернських та великих містах (крім Житомира та Запоріжжя) було організовано 
чергове двомісячне навчання інспекторів.

Усвідомлення важливості професійної підготовки інспектури для успішного 
виконання продовольчих завдань та забезпечення органів особовим складом, 
відданим більшовицькій партії, спонукало владу до дій, і вже 18 січня 1922 року 
було прийнято Постанову ВУЦВК «Про податкову інспектуру». «Взявши до уваги 
особливе політичне значення освіченої та підготовленої податкової інспектури», 
влада поставила такі завдання:

- наркомпроду негайно розпочати підбір та підготовку досвідчених податкових 
кадрів: здійснити перегляд усієї інспектури, демобілізувати неосвічених та політично 
неблагонадійних, докласти всіх зусиль щодо своєчасної організації курсів підготовки 
податкових інспекторів та рахівництва, зобов’язавши весь особовий склад пройти їх;

- губвиконкомам та всім місцевим органам забезпечити продоргани 
приміщенням для курсів, а також обладнанням та паливом;

- органам освіти звернути особливу увагу на відповідний рівень проведення 
занять на курсах податкових інспекторів і рахівників, а також на склад лекторів, 
поклавши всю відповідальність на губернські відділи професійної освіти;

- профспілкам та комнезамам вжити заходів щодо своєчасного забезпечення 
заявок наркомпроду для поповнення слухачами курсів за рахунок профспілкових 
працівників та селян – членів комнезамів [19,с.42].

На виконання постанови Подільський губпродком у травні – червні 1922 року 
організував курси окладного рахівництва, що дало змогу підготувати 56 технічних 
працівників. У квітні 1922 року було організовано курси підготовки продовольчих 
інспекторів. Іспити з 220 слухачів склали 104 інспектори, решту було звільнено з 
роботи як професійно непридатних [20,с.15]. Навчальний процес мав практичне 
спрямування. На продподаткових курсах Одеського губпродкому аудиторні години 
розподілялись між такими дисциплінами: рахівництво та звітність із сільгоспподатку 
– 10 годин, вивчення процедури складання списків – 10 годин, а на теорію єдиного 
сільгоспподатку відведено лише 2 години [21,с.30] 

Оскільки податкове законодавство з кожним роком ускладнювалось, 
радянська влада невпинно  висувала нові вимоги до підготовки фінансових 
працівників. Обсяг навчальних програм навіть двотижневих курсів збільшувався 
за рахунок нових дисциплін. Тепер вони передбачали вивчення Конституції СРСР, 
сутності та формування бюджету, огляд економічного становища республіки, та 
окремо економічного огляду Волині, основ статистики, окладного рахівництва, 
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сільськогосподарського податку і механізм його стягнення, порівняння основ 
сільгоспподатку РСФРР та УСРР [22,с.18]. 

Однак, підсумовуючи досвід та ефективність організації навчання працівників 
продподаткових органів у 1921-1922 роках, колегія Наркомпроду УСРР змушена була 
констатувати значні недоліки: десятиденні та двотижневі курси 1921 року читали 
здебільшого некваліфіковані лектори, загальний рівень грамотних слухачів був 
низьким, відзначено недолугість організаторів. Результати двомісячного навчання 
податківців у 1922 році наводили на думку про ліпшу організацію роботи. Однак 
слухачі, як правило, мали низький початковий рівень знань, що поставало на 
заваді під час засвоєння обов’язкової програми. Доводилось половину навчальних 
годин відводити на вивчення арифметики та мови. Виявилося, що і цього терміну 
для підготовки фахівця з продподаткової справи недостатньо. Курси були не в 
змозі охопити необхідну кількість курсантів. До того ж, матеріальне забезпечення 
навчального процесу було вкрай незадовільним: непридатні для занять старі 
приміщення, неповноцінне харчування, антисанітарія у гуртожитках, обмаль 
посібників для навчання та циклу практичних занять [23,с.1-2]. 

Вирішити ефективно та швидко проблеми професійної підготовки заважали 
важкі матеріальні умови та побутові труднощі службовців. Незважаючи на розуміння 
радянського керівництва «виключного значення для успішного проведення 
продподаткової кампанії постійного та кваліфікованого складу продподаткової 
інспектури» [24,с.318], заходи щодо соціального забезпечення службовців були 
малоефективними. Постанова уряду УСРР від 9 травня 1922 року про відповідальність, 
що покладалась на центральні та губернські органи наркомпроду УСРР, щодо 
забезпечення податківців продовольством та обмундируванням вирішила проблеми 
матеріального забезпечення працівників лише частково. Заробітна плата в умовах 
гіперінфляції була позбавлена економічного змісту, а єдиний засіб для існування 
податківців – продовольчий пайок, був невеликий, а до того ж видавали його 
нерегулярно. 

Варто зауважити, що і в таких складних умовах більшовицьке керівництво 
«пам’ятало» про необхідність максимального зростання партійних лав у державних 
та господарських органах. Так, серед абітурієнтів продподаткових курсів 1921 
року у Києві переважали члени КП(б)У – 37 із 65 осіб [25,с.24]. Серед службовців 
сільськогосподарської інспектури шести губерній України (Волинської, Київської, 
Кременчуцької, Миколаївської, Одеської та Подільської) нараховувалось 1015 
комуністів, 1916 безпартійних [26,с.5].

Для обліку та характеристики особового складу «відповідальних» (членів 
партії) у продподаткових органах на селі було створено картотеку на підставі даних 
за формою №1, де про кожного працівника містилась така інформація: прізвище, 
ім’я, по батькові; місце роботи; час призначення на посаду. Далі йшлося про вік, 
освіту, партійність, соціальне походження, національність, знання української мови, 
наявність організаторських здібностей та рівень «авторитетності» у селян [27,с.14].

Однак, попри значні зусилля з боку радянської влади у становленні та розбудові 
продподаткових органів, наркомпрод УСРР у листі до Й.Сталіна 9 січня 1923 року 
був змушений констатувати, що, незважаючи на скорочення штатів продорганів з 
5400 осіб до 3000 та проходження всіма податківцями продовольчих курсів, рівень 
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кваліфікації працівників залишався низьким [28,с.3].

Джерела та літеретура

1. ДАВО. – Ф. Р27. – Оп. 2. – Спр. 64. – Арк.42.
2. Десятый съезд РКП(б). Март. 1921 год. Стенографический отчет. – М., 1963. –             

С. 422.
3. Ленін В.І. Про Україну. – К., 1969. – Ч.2. – С. 590.
4. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

Украины. 1921. – № 14. – 438.
5. ДАХмО. – Ф. Р1350. – Оп. 2. – Спр.2. – Арк.42.  
6. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – СПР. 506. – Арк.30.  
7. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 480. – Арк.9
8.  ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – СПР. 494. – Арк.82. 
9.  ДАВО. – Ф. Р27. – Оп. 2. – Спр.53. – Арк.286.
10. Вісті / Известия – 1921. – 8 жовтня. – С. 2.
11. ЦДАВОВУ. – Ф. 539. – Оп.1. – Спр.511 – Арк.7.
12. ЦДАВОВУ. – Ф. 539. – Оп.1. – Спр.511 – Арк.9.
13. ЦДАВОВУ. – Ф. 539. – Оп.1. – Спр.486. – Арк.23.
14. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 480. – Арк.9
15. ЦДАВОВУ. – Ф. 539. – Оп.1. – Спр.511 – Арк.7.
16. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – СПР. 506. – Арк.37,45.
17. ЦДАВОВУ. – Ф. 30. – Оп.1. – Спр.620 – Арк.8.
18. ЦДАВОВУ. – Ф. 3040. – Оп.1. – Спр.60 – Арк.2.
19. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

Украины. 1922.- Х.: Издание народного комиссариата юстиции УССР, 1922. –                
№ 14. – С. 42.

20. ДАВО. – Ф.П.1. -  Оп. 1. – Спр. 470. – Арк.15.
21. ЦДАВОВУ. – Ф. 30. – Оп.1. – Спр.620 – Арк.30.
22. ЦДАВОВУ. – Ф. 30. – Оп.1. – Спр.620 – Арк.18.
23. ЦДАВОВУ. – Ф. 30. – Оп.1. – Спр.620 – Арк.1-2.
24. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

Украины. 1922. – Х.: Издание народного комиссариата юстиции УССР, 1922. –            
№ 14. – С.318.

25.  ЦДАВОВУ. – Ф. 539. – Оп.1. – Спр.486. – Арк.24.
26. ЦДАВОВУ. – Ф. 3040. – Оп.1. – Спр.60 – Арк.5.
27. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – СПР. 847. – Арк.14.
28. ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 20. – СПР. 1739. – Арк.3.


	SPIS /Содержание
	Котик Юрій Васильович

