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Досліджено кадрову політику більшовиків та становище 

персоналу у в’язничній системі в нормативній та реальній пло-
щинах виміру в УСРР в цілому та в окремих її регіонах в 1919 р. 
як прояв тоталітарної природи радянської влади. Наведено ра-
ніше невідомі важливі факти з досліджуваного питання. 
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Studied the personnel policy of the Bolsheviks and the position 
of the personnel in the prison system in the normative and the actual 
measurement planes in the USSR as a whole and in its individual 
regions in 1919, as a manifestation of the totalitarian nature of the 
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Soviet regime. The article gives earlier unknown important facts 
about the researched question. 

Keywords: staff, prison systemUSSR, personnel policy Bolshe-
viks, organizational and staff structure, monthly salary, real pur-
chasing power, material and financial staff to ensure. 

 
 
«Ми ніколи не навчимось по-
важати права ув’язнених, якщо 
ми не почнемо по справжньому 
поважати права в’язничного 
персоналу»1 

Д. Мак-Манус 
 
В’язниця була, є і буде невід’ємною і важливою інституцій-

ною складовою державного апарату примусу. Особливо її роль 
зросла в ХХ ст. (поки що найбільш кривавому в історії людства) 
і в подальшому вона буде тільки набувати більшої ваги. В епохи 
соціально-політичних катаклізмів і потрясінь пенітенціарна сис-
тема набуває особливого значення в реалізації владних повно-
важень. Не стало виключенням і українське суспільство одного 
з найепохальніших періодів в його історії – Української рево-
люції 1917-1921 років. 

В 1919 р. російські більшовики вдалися до другої спроби 
підкорення України. Не остання роль в цьому непростому про-
цесі відводилась і в’язничній системі. І вже на початковому ета-
пі свого становлення в Україні радянська система чітко прояви-
ла свій тоталітарний характер попри зовнішню облудність псев-
додемократичності. Звичайно, в умовах хаосу громадянської 
війни, невизначеності та слабкої соціально-економічної, війсь-
ково-політичної бази більшовики як «вовк в овечій шкурі» не 
відразу показали українському народу своє справжнє обличчя 
(що в повній мірі було зроблено в 1930-1940-і роки), широко 
                                                           

1Джеймс Мак-Манус. Роль персоналу у забезпеченні прав людини у 
в’язниці (С.5) / Джеймс Мак-Манус // Аспект: інформаційний бюлетень. – 
2003. – № 2(10). – С.5-9. 



Кадрова політика та становище персоналу у в’язничній системі УСРР 

Павло Ісаков 

 239 

використовуючи популістську демагогію, лицемірство, присто-
совництво і звичайний обман. Мали також місце і «революцій-
ний романтизм та експериментування». Вся ця дуалістичність 
знайшла своє яскраве відображення і в кадровій політиці в но-
востворюваній «виправно-трудовій системі». З одного боку, 
«кадри вирішують все»; мілітаризація; в’язниця як важливий 
інструмент «непримиренної класової боротьби з ворогами рево-
люційного народу». Значна підтримка з боку тоталітарної дер-
жави на фоні масового зубожіння значної частини населення 
(вивчення ж справжньої купівельної спроможності звичайного 
радянського громадянина (особливо в порівнянні з розвиненими 
країнами західної демократії) не було пріоритетним в радянсь-
кій історіографії, оскільки реальна картина в цьому питанні в 
переважній більшості свідчила якраз про антинародний харак-
тер радянської влади), гіперінфляції та економічного колапсу 
робила привабливою службу та роботу у в’язничній системі 
Української Соціалістичної Радянської Республіки (далі – 
УСРР). З іншого боку, значне хронічне недофінансування пер-
шочергових потреб в’язниць та їхня руїна (до чого доклали зна-
чних зусиль не тільки селянські повстанські загони та армії, але 
чи не найбільше самі більшовики з їхньою популістською полі-
тикою «зруйнуємо дощенту, в першу чергу, тюрми як оплот ца-
ризму», яка потім так боляче вдарила по них самих, коли вони 
самі прийшли до влади); крайня політизація (коли замість фахі-
вців своєї справи приходили випадкові люди для задоволення 
своїх вузькоегоїстичних далеко не завжди законних інтересів); 
хаос громадянської війни; кадровий голод; дещо зневажливе 
ставлення до в’язничної системи з боку державних органів і су-
спільства (особливо на фоні підтримки регулярних збройних 
сил), яке сягає своїм корінням ще царських часів. Все це дуже 
негативно позначалось на становищі в’язничного персоналу в 
УСРР в 1919 р., який фактично став заручником волюнтаристсь-
кої політики більшовиків. В кінцевому підсумку склалась ситу-
ація, яку влучно характеризують слова М.М.Ядринцева, відомо-
го російського публіциста, пенітенціариста, письменника, гро-
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мадського діяча ХІХ ст.: «Для неосвічених співробітників, не 
розуміючих високого сучасного призначення тюрми, непомірне 
користування владою над засудженими, яка їм надана, складає 
велику небезпеку. Найбільш грубі з них перетворюють тюрму 
на місце постійних тортур і душевних мук, попри всім вимогам 
законодавця й уряду, і висока місія пенітенціарного служителя в 
їхніх руках замінюється діяльністю катів, найбільш жорстких і 
заслуговуючих найбільшого презирства, тому що вони прикри-
ваються егідою сучасної цивілізації і перекручують одну з най-
благородніших її справ»2. 

В’язниця – дзеркальне відображення держави і суспільства 
в їхньому ставленні до людини, яке безпомилково розкриває їхню 
глибинну сутність. І реалізується це ставлення, в першу чергу, 
через в’язничний персонал. Особливої актуальності досліджен-
ня в цьому напрямку набули в зв’язку з кардинальним реформу-
ванням пенітенціарної системи України на сучасному етапі, 
розпочатому 18.05.2016 р. постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних 
органів виконавчої влади системи юстиції"3, яка ліквідувала 
Державну пенітенціарну службу України (далі – ДПтС України) 
та передала всі відповідні повноваження Міністерству юстиції 
України як правонаступнику ДПтС України. Вітчизняний істо-
ричний досвід в цій сфері є дуже повчальним і корисним. Тому 
метою цієї статті є дослідження кадрової політики більшовиків 
та становища персоналу у в’язничній системі в нормативній 
та реальній площинах виміру в УСРР в цілому та в окремих її 
регіонах в 1919 р., що дозволяє краще зрозуміти тоталітарну 
сутність режиму більшовиків та тогочасних процесів. Вивчення 
цієї історичної проблематики у вітчизняній історичній науці все 
ще знаходиться на недостатньому рівні (окремі аспекти в різний 

                                                           
2Радов Г.О. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. – К.: МП «Леся», 1997.-

288 с. – С.177-178. 
3http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249066305 
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час досліджували Ю. Фролов, І. Іваньков, А. Чайковський, 
М. Яцишин, В. Россіхін). 

Вже 17.03.1919 р. Рада народних комісарів (далі – РНК) 
УСРР прийняла декрет №38 «Про звільнення від призову по ро-
ду служби деяких категорій службовців по Народному комісарі-
ату юстиції»4. Оголошувались мобілізованими по роду служби 
із залишенням в займаних посадах наступні категорії: члени ре-
втрибуналів, особливі народні слідчі, народні судді, народні слі-
дчі; начальники тюрем, їх помічники, тюремні наглядачі, особо-
вий склад конвойної варти. Названі категорії звільнялись від 
явки за призовом і вважались військовозобов’язаними за родом 
служби. Внутрішній фронт для тоталітарних режимів завжди 
був не менш важливим, ніж зовнішній: власний народ розгляда-
вся як потенційно небезпечний. У квітні 1919 року Народний 
комісаріат юстиції (далі – НКЮ) УСРР прийняв постанову «Про 
ліквідацію всіх відділів колишнього Міністерства юстиції»5, яка 
юридично оформила фактичну ліквідацію не тільки органів 
управління тюрмами, а також і царської тюремної системи зага-
лом6. На початку травня 1919 р. у своїй доповіді «Про основні 
принципи розробки Статуту про осіб, що утримуються під вар-
тою, та Тюремної інструкції» начальник Центрального тюрем-
но-карального відділу (далі – ЦТКВ) НКЮ УСРР Брольницький 
зауважив, що «необхідно звернутись до всіх сторін нового жит-
тя, піддати корінній реформі увесь старий тюремний лад»7. На 
практиці це означало, зокрема,масове звільнення всього персо-

                                                           
4Центральний державний архів вищих органів влади і управління України 

(далі – ЦДАВОВУ України).-Ф.8.-Оп.1.-Спр.23.-Арк.1. 
5І. Іваньков, А. Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності органів 

і установ виконання покарань на території України (кінець 19 – середина 20 
сторіччя). – Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010.-208 с. – С.97. 

6 Ю.А. Фролов. Организационно-правовые преобразования системы уч-
реждений и органов, исполняющих наказание, в Украинской ССР. – К., 1984. – 
100 с. – С.6. 

7Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / Упор. Г.О.Радов, 
І.І.Резнік. - К.: ВД «Говард Пресс», 1999.-Т.2.-Ч.1.-456 с. – С.68. 
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налу, яка служив за попередніх влад (виняток міг робитися для 
спеціалістів інженерного, архітектурно-будівельного, медичного 
спрямування). Більшовики невдовзі за відсутності фахівців на-
лежного рівня в умовах гострого дефіциту відповідних кадрів 
були змушені в якості тимчасової поступки дозволити працюва-
ти (під пильним політичним контролем) «старим» співробітни-
кам на низових рівнях. Зокрема, в циркулярі ЦТКВ НКЮ УСРР 
№60 від 07.05.1919 р. зазначалось, що під час формування кор-
пусу конвойної варти під час відбору добровольців-конвоїрів 
«звернути головним чином увагу, хоча б по зовнішньому вигля-
ду, на дисциплінованість, що залишилася, як колишнього солда-
та, а особливо видатних, які служили в конвойних командах, 
прийняти негайно з тимчасовим зарахуванням в наглядачі 
в’язниці зверх штату на оклад наглядача до зарахування в ко-
манду. Приймати по рекомендаціям партійних організацій та 
інших демократичних установ, союзів тощо з колишніх солдат, 
здебільшого старших призовів, грамотних, фізично міцних»8. 

Потреба у фахівцях пенітенціарної справи була значною: в 
доповіді завідуючого ЦТКВ Брольницького в червні1919 р. го-
ворилосьпро наявність в Україні 116 місць ув’язнення дляутри-
мання 30 тис. осіб9. На засіданні завідуючих підвідділами ЦТКВ 
від 17.06.1919 р. зазначалось, що штатних місць для тримання у 
в’язницях України існує 23000, реальна кількість - невідома, а 
«треба відштовхуватись від 30000»10.З метою збільшення пре-
стижу служби у в’язничній системі в циркулярі ЦТКВ №96 від 
22.06.1919 р. йшла мова про те, що «хоча співробітники мають 
8-годинний робочий день, при надзвичайних подіях повинні бу-
ти на службі. Для цього житло повинне бути поряд, для чого 
реквізувати житло в приватних будинках, якщо нема житла в 
тюрмах»11. Під час засідання завідуючих підвідділами ЦТКВ 

                                                           
8ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.54.-Арк.69. 
9ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.38.-Арк.11. 
10ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.35.-Арк.42. 
11ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.54.-Арк.134. 



Кадрова політика та становище персоналу у в’язничній системі УСРР 

Павло Ісаков 

 243 

28.06.1919 р. під головуванням Карпадля 1-го півріччя 1919 р. 
основна цифра утримуваних осіб визначалась на рівні 28 тис., 
для 2-го півріччя - 35 тис. Також було підтверджено вже раніше 
прийняте рішення надавати квартири адміністрації в’язниць в 
будівлях самих в’язниць, а у випадку відсутності відповідних 
можливостей - реквізувати для цієї мети поблизу будинки «яво-
чним порядком без декрету»12. 

Намагаючись взяти під всеосяжний контроль персонал 
в’язничної системи, ЦТКВ 19.07.1919 р. розіслало на місця цир-
куляр за №94, який встановлював зразок формуляру на кожного 
співробітника13. До 10.01.1920 р. до ЦТКВ необхідно було наді-
слати копії формулярів на всіх, хто буде служити станом на 
01.01.1920 р. Формуляр передбачав збирання докладної інфор-
мації на кожного співробітника кожної установи за наступними 
напрямками: 

І. Загальні відомості: 1. Займана посада; 2. Прізвище, ім’я, 
по-батькові; 3. Дата народження; 4. Національність; 5. Грома-
дянство; 6. Освітній ценз; 7. Коли і як поступив на службу (че-
рез Біржу Праці, рекомендацію(із зазначенням конкретної осо-
би), внаслідок ліквідації попередньої установи); 8. Де працював 
чи служив до війни 1914 р.; 9. В якій установі чи підприємстві 
працював станом на 01.01.1917 р., 01.07.1917 р., 01.01.1918 р., 
01.07.1918 р., 01.01.1919 р.; 10. З якого часу на службі в тюрем-
ному відомстві взагалі; 11. Коли був призначений на останню 
посаду, переводи тощо; 12. Який останній чин на попередній 
службі; 13. З якого року знаходиться на службі в даному місці 
ув’язнення чи губернському тюремно-каральному підвідділі. 

ІІ. Сімейний стан: 1. Неодружений, одружений, вдівець, 
розлучений; 2. Діти, їх вік, де навчаються; 3. Інші члени сім’ ї, 
які знаходяться на утриманні службовця і причини їх непраце-
здатності; 4. Члени сім’ ї, які не знаходяться на утриманні служ-

                                                           
12ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.38.-Арк.60. 
13ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.54.-Арк.128-130. 
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бовця; 5. Загальна кількість членів сім’ ї, включаючи і службов-
ця; 6. Зміни в сімейному стані. 

ІІІ. Економічне стан: 1. Яку отримує платню в місяць на за-
йманій посаді; 2. Нерухоме майно: а) до встановлення радянсь-
кої влади в Україні; б) тепер; 3. В чому воно полягає і який при-
носить прибуток; 4. Який капітал має службовець; 5. Чи корис-
тується він казенною квартирою (скільки кімнат, опалення, осві-
тлення за плату (яку саме) чи безкоштовно, чи має платних ква-
ртирантів); 6. Інші джерела доходів; 7. Наступні зміни в окладі 
отримуваної платні. 

ІV. Відношення до військової служби: 1. Відбування війсь-
кової повинності; 2. Зміни у відношенні до неї; 3. Чи призивався 
до армії і коли саме; 4. Проходження військової служби, в якому 
званні її залишив та з яких причин; 5. Останнє військове звання; 
6. Коли був звільнений від військової служби і чому. 

V. Партійність: 1. До яких партій належав; 2. З якого часу 
перебуває в партії. 

VІ. Участь в організаціях: 1. Наукових, культурно-
просвітницьких, профспілкових, благодійних, кооперативних; 2. 
Був чи є членом товариств, союзів тощо, чи займав виборне міс-
це де-небудь. 

VІІ. Судимість: 1. Чи перебував під судом і слідством, коли 
і в чому обвинувачувався, чим завершилась справа; 2. Чи зазна-
вав арештів і стягнень по службі, яким і за що саме; 3. Чи пере-
слідувався: кримінальне переслідування (коли і за що); за участь 
в політичній роботі (коли і де). 

VІІІ. Політична благонадійність: 1. Чи служив в поліції, жа-
ндармерії, охоронному відділенні; 2. Ставлення до Радянської 
Влади; 3. Компрометуючі вчинки в службовому і політичному 
відношеннях. 

ІХ. Відпустки: 1. Коли і скільки часу за всю службу був у 
відпустках: чи в строк з’являвся з них, а якщо ні, то чи з поваж-
ної причини. 
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Х. Просування по службі: 1. Проходження служби, накази 
про призначення, звільнення, переміщення, підвищення, відпус-
тки тощо. 2. З якого часу. 

Всі дані засвідчувались підписами людини, яка повідомляла 
про себе відомості, та посадової особи,відповідальної за цю ро-
боту. За надання неправдивих відомостей в формулярі винна в 
цьому особа звільнялась зі служби без права прийняття протя-
гом року, а в особливих випадках - арештовувалась на строк до 
6 місяців. Відповідальність за правильність, точність, ухиляння, 
своєчасність заповнення формулярів в кожній губернії поклада-
лась на завідуючих тюремно-каральними підвідділами і завіду-
ючих місцями ув’язнення. Заповнення формуляру було 
обов’язкове для всіх посадових осіб (в т.ч. лікарів. вчителів). 

Якою ж була організаційно-штатна структура в’язничної 
системи, яке матеріально-грошове утримання мав персонал та 
якою була його реальна купівельна спроможність на фоні пере-
січного українця? 

В складі НКЮ УСРР існував ЦТКВ, яким завідував Броль-
ницький. Він одночасно був командиром Корпусу конвойної 
варти, мав двох помічників. ЦТКВ складався із:загальної канце-
лярії, 11 підвідділів (законодавчих пропозицій; організаційно-
інструкторського; адміністративного; інструкторського; патро-
нату; культурно-просвітницького; технічно-виробничого; фінан-
сового; господарського; лікарсько-санітарного; архітектурно-
будівельного),штабу Корпусу конвойної варти. 

Уявлення про підвідділи дає наступна інформація.  
Посадові оклади, організаційно-штатна структура культур-

но-просвітницького підвідділу ЦТКВ НКЮ УСРР (затверджені 
НКЮ 05.05.1919 р.)14: 

 
 
 
 

                                                           
14ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.35.-Арк.26. 
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Найменування 
посади 

Осіб Категорія Щомісячний 
оклад в рад. 
крб. 

Щомісячна 
% надбавка 

Завідуючий (ор-
ганізатор-
керівник) 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Помічник завіду-
ючого 

1 1-2 1000 200 

Організатор-
керівник секції 
наукових навичок 
і першознань 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Його помічник  1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Організатор-
керівник секції 
прикладних знань 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Його помічник 1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Організатор-
керівник ремісни-
чо-технічної сек-
ції 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Організатор-
керівник секції 
природознавства і 
географії 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Організатор-
керівник секції 
історії, народо-
знавства і еконо-
мії 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Організатор-
керівник секції 
бібліотек, науко-
вих музеїв і посі-
бників 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Його помічник 1 1 1080 120 
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Організатор-
керівник худож-
ньої секції 

1 Поза ка-
тегорією 

2000  

Його помічник 2 1 1080 120 
Організатор-
помічник секції 
пропаганди і по-
літичної грамоти 

1 Поза ка-
тегорією 

2000 - 

Помічник його 2 1 1080 120 
Секретар 1 1-3 925 185 
Канцелярист 3 1-2 860 172 
Помічник канце-
ляриста 

2 2-3 750 150 

Реєстратор 1 1-3 700 140 
Машиністка 3 2 800 160 
Конторник 1 1-3 700 140 
Роз’ їзний інстру-
ктор 

4 1-2 1000 200 

 
Розміри окладів було встановлено адміністративним шля-

хом без врахування соціально-економічних реалій, що ми дета-
льніше розглянемо нижче. Зверніть увагу на те, що розмір окла-
ду керівництва був більшим від окладу рядового підлеглого ли-
ше в 2,8 рази – принцип соціальної справедливості в цій частині 
частково діяв (чого не скажеш в повній мірі про наші часи). 

Господарський підвідділ ЦТКВ мав наступну структуру 
(хай читач вибачить мене за деталі, але все наше життя з них і 
складається, а в організаційно-фінансових питаннях деталей 
взагалі не існує - там все важливе): завідуючий - Поздняков Іван 
Іванович (оклад 2 тис. крб.); помічник (1200 крб.); секретар 
(1100 крб.); 2 канцеляриста (1032 крб. кожному); 2 помічника 
канцеляриста (900 крб.); 2 машиністки (960 крб.); 3 конторника 
(840 крб.); 1 реєстратор (840 крб.); 2 інструктори, кур’єр15. Зі 
штатної структури видно, що ідеологічно-пропагандистській, 

                                                           
15ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.38.-Арк.38. 
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культурній роботі більшовики надавали більшу перевагу, ніж 
господарській. В умовах боротьби за прихильність широких 
верств населення це було не випадково (слід віддати належне 
тогочасним більшовикам в цьому плані, які були відмінними 
агітаторами і організували навіть в 1919 р. Народний комісаріат 
радянської пропаганди УСРР). 

Штатна структура губернських тюремно-каральних підвід-
ділів при юридичних відділах губернських виконавчих комітетів 
рад в умовах громадянської війни та катастрофічного дефіциту 
державного фінансування постійно змінювалась. Спочатку пе-
редбачалось на кожну з 11 губерній УСРР 28 посад16. Потім від-
булось зменшення до 24 посад: завідуючий (оклад 2 тис. крб.), 2 
члени колегії (1800 крб.), помічник завідуючого (1800 крб.); за-
гальне відділення: секретар (1000 крб.), діловод (860 крб.), помі-
чник діловода (750 крб.), реєстратор (700 крб.), машиністка (800 
крб.), політичний комісар (1400 крб.), кур’єр (580 крб.); кошто-
рисно-фінансове відділення: завідуючий-бухгалтер (1080 крб.), 
помічник бухгалтера (925 крб.), рахівник (860 крб.); господарсь-
ке відділення: завідуючий (1080 крб.), діловод (860 крб.), його 
помічник (750 крб.); технічно-виробниче відділення: завідуючий 
(1800 крб.), діловод (850 крб.), його помічник (750 крб.); куль-
турно-просвітницьке відділення:завідуючий (1800 крб.), діловод 
(860 крб.); лікарсько-санітарне відділення: завідуючий (1800 
крб.), діловод (1090 крб.)17.Невдовзі кількість посад збільшилась 
до 52: завідуючий(оклад 2 тис. крб.); загальне відділення: секре-
тар (1200 крб.), старший діловод(1200 крб.), 2 реєстратори(900 
крб.), діловод(1150 крб.), 5 машиністок (950 крб.); секретар пат-
ронату (1100 крб.); кошторисно-фінансове відділення: бухгал-
тер-завідуючий (1200 крб.), помічник бухгалтера (1100 крб.), 2 
рахівника (1100 крб.), машиністка (950 крб.); господарське від-
ділення:завідуючий (1200 крб.), 2 співробітника-робітника (1150 
крб.), помічник завідуючого (1150 крб.), 2 діловода (1150 крб.), 

                                                           
16ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.55.-Арк.5. 
17Там само. – Арк.13. 
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2 конторника (1000 крб.); технічне відділення: інженер-
завідуючий (2 тис. крб.), технік (1200 крб.), діловод(1150 крб.), 3 
роз’ їзні інструктори (1200 крб.), агроном (1200 крб.), конторник 
(1000 крб.); культурно-просвітницьке відділення: завідуючий 
(1200 крб.), діловод(1150 крб.), 2 письмоводителя (1000 крб.); 
лікарсько-санітарне відділення: лікар-завідуючий (2 тис. крб.), 
лікар-інспектор (1200 крб.), 2 лікаря (1200 крб.), діловод(1150 
крб.); інспекторське відділення: завідуючий(1200 крб.), політич-
ний комісар (у випадку, якщо завідуючий губернським тюрем-
но-каральним підвідділом не був більшовиком) (1200 крб.), ді-
ловод (1150 крб.); інженерне відділення: 3 інженери (1200 крб.), 
технік (1200 крб.); кур’єрське відділення: 4 кур’єри (800 крб.)18. 

В травні 1919 р. було встановлено розмір гонорарів окре-
мим спеціалістам і професорам, які залучались в якості консуль-
тантів (20-ти особам на 5 засідань по 100 крб. кожному за 1 засі-
дання)19.  

13.05.1919 р. були окремо затверджені штати культурно-
просвітницького відділення губернського тюремно-карального 
підвідділу та штати співробітників трудової школи в губернсь-
кій та повітовій тюрмах20: 

 
Посада Категорія 

службовця 
Кількість 
посад 

Розмір 
місячної 
зарплати 
(в крб.) 

Штати культурно-просвітницького відділення губернського тюрем-
но-карального підвідділу 
Завідуючий відділенням 2 1 1000 
Канцелярист 1 2 860 
Конторник 1 3 700 
Машиністка 2 2 800 
Інструктор-педагог 1 1 1080 

                                                           
18ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.26.-Арк.1. 
19ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.35.-Арк.1 
20Там само.-Арк.9. 
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Інструктор-організатор вистав 
і концертів в тюрмах 

2 1 1000 

Завідуючий бібліотечною сек-
цією і губ складом книг і посі-
бників 

2 1 1000 

Штати співробітників трудової школи в губернській тюрмі 
Завідуючий школою 2 1 1000 
Викладач курсів грамотності 3 1 925 
Викладач ремісничо-технічних 
курсів 

2 2 1000 

Штати співробітників трудової школи в повітовій тюрмі 
Завідуючий школою 1 1 860 
Викладач курсів грамотності 2 2 800 
Викладач ремісничо-технічних 
курсів 

2 2 800 

 
Організаційно-штатна структура і місячний оклад співробі-

тників в місцях ув’язнення 1 розряду (всі місця ув’язнення поді-
лялись на 3 розряди: 1 - чисельність в'язнів від 500 і вище; 2 - 
100-500; 3 - до 100) був наступним:І. Адміністративно-госпо-
дарська частина: завідуючий(1430 крб.), старший помічник 
(1360 крб.), молодший помічник (1290 крб.), старший наглядач 
(960 крб.), молодший наглядач (840 крб.); ІІ. Бухгалтерія, зага-
льне відділення: бухгалтер (925 крб.), рахівник (860 крб.), діло-
вод (860 крб.), машиністка (800 крб.), реєстратор (700 крб.), кон-
торник (700 крб.); ІІІ. Медична частина: старший лікар (1800 
крб.), молодший лікар (1400 крб.), старший фельдшер (1300 
крб.), молодший фельдшер (1100 крб.), зубний лікар (1650 крб.), 
фармацевт (1090 крб.); ІV. Культурно-просвітницька частина: 
завідуючий(1800 крб.), постійні викладачі (1400 крб.), бібліоте-
кар (750 крб.); V. Технічна частина:керівник роботами (спеціа-
ліст, інженер) (1800 крб.), технік (1050 крб.). Ставки були роз-
роблені відповідно до ставок працівників міліції21. 

                                                           
21ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.55.-Арк.2. 
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Вище наведені ставки були запроваджені з 01.02.1919 р. і 
залежали від тарифного поясу, який, в свою чергу, визначався за 
такими критеріями: рівень споживчих цін на основні товари та 
послуги; сприятливість умов проживання. Харків як столиця 
УСРР брався за 100%. Хто не отримав призначення за новими 
штатами, в 3-денний строк звільнявся з виплатою жалування без 
різниці в окладах. Скасовувались: речове забезпечення для спів-
робітників нагляду (шинель на 3 роки, мундир - 1 р., шаровари - 
1 р., літній кітель (2 шт.) - 3 р., зимовий кашкет - 2 р., літній ка-
шкет - 2 р., хутрова шапка - 4 р., башлики - 5 р., чоботи - 1 р., 
пояс шкіряний - 2 р., рукавиці - 1 р., плащ-накидка - 4 р., пояс 
«кушак»- 1 р., тужурка зимова – 2 р., брюки зимові – 2 р., валян-
ки – 2 р.22 – на той час значна підмога для особистого бюджету 
пересічної людини); надбавки до грошового утримання по ко-
лишньому Головному управлінню місцями ув’язнення Мініс-
терства внутрішніх справ. Крім грошового утримання завідую-
чому місцями ув’язнення, його помічникам, працівниками на-
гляду повинна була надаватися казенна квартира з опаленням, 
освітленням без видачі натомість особливих «квартирних гро-
шей». Якщо таких квартир не було в наявності, їх потрібно було 
реквізовувати. Народний комісаріат державного контролю (далі 
– НКДК) заперечував, щоб для співробітників нагляду по собі-
вартості видавався харчовий пайок, розрахований на в'язня-
робітника. Для персоналу служби нагляду встановлювався 8-
годинний робочий день і 1 вихідний у неділю. Всі ставки з від-
сотковими надбавками не повинні були перевищувати 2 тис. 
крб.23 

100 місць ув’язнення розташовувались в 91 населеному 
пункті. До 1 тарифного поясу(120% посадового окладу) відно-
сились: Київ, Чернігів, Новгород-Сіверський. 2 пояс (100%): 
Одеса, Харків (4 в’язниці), Луганськ, Бердичів, Черкаси, Вінни-
ця, Васильків, Борзна, Глухів, Городня, Козелець, Конотоп, 

                                                           
22ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.45.-Арк.23. 
23ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.55.-Арк.12. 
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Кролевець, Ніжин, Остер, Сосниця. 3 пояс (90%): Катеринослав, 
Олександрівськ (2 в’язниці). 4 пояс (85%): Куп’янськ. 5 пояс 
(80%): Миколаїв (3 в’язниці), Житомир, Бахмут. 6 пояс (75%): 
Херсон (2 в’язниці), Єлисаветград, Полтава (2 в’язниці), Маріу-
поль, Кам’янець-Подільський (2 в’язниці), Мелітополь, Кремен-
чук, Переяславль, Проскурів, Тирасполь. 7 пояс (70%): Умань, 
Бердянськ, Лубни, Суми, Вовчанськ, Володимир-Волинський, 
Кременець, Новоград-Волинський, Овруч, Старокостянтинів, 
Верхньодніпровськ, Новомосковськ, Липовець, Сквира, Брац-
лав, Ольгополь, Зіньків, Миргород, Пирятин, Прилуки, Хорол, 
Охтирка, Богодухів, Ізюм, Лебедин, Грайворон, Олександрія, 
Рівне, Дубно, Ізяслав, Острог, Павлоград, Звенигородка, Канів, 
Радомишль, Тараща, Чигирин, Балта, Гайсин, Летичів, Літин, 
Новоушиця, Ямпіль, Могилів, Гадяч, Костянтиноград, Лохвиця, 
Каменка, Валки, Вовчанськ, Зміїв, Старобільськ, Суджа, Олеш-
ки, Ананьїв, Луцьк24. Мглин, Новозибків, Стародуб, Сураж, які 
належали також до 7 поясу, відійшли до Росії (циркуляр ЦТКВ 
№2768/578 від 17.05.1919 р.)25. 

На місцях справи в реальній дійсності були в переважній бі-
льшості набагато гіршими, ніж задекларовані гасла, що було 
характерною рисою всієї радянської системи. Наприклад, в Чер-
нігівському тюремно-каральному підвідділі при губернському 
відділі юстиції 10.04.1919 р. штатна структура та посадові окла-
ди були наступними: завідуючий (900 крб.), його помічник (846 
крб.), секретар (747 крб.), діловод 1 розряду (697,5 крб.), бухгал-
тер (697,5 крб.), діловод 2 розряду (648 крб.), канцелярські слу-
жбовці 1 розряду (598,5 крб.), 2 розряду (549 крб.), 3 розряду 
(499,5 крб.), кур’єр (450 крб.). Чернігівська губернська в’язниця: 
начальник (796,5 крб.), помічник начальника(747 крб.), діловод 
(648 крб.), бухгалтер (648 крб.), канцелярські службовці 1 роз-
ряду (549 крб.), 2 розряду (499,5 крб.), вчитель (697,5 крб.), лі-
кар (846 крб.), фельдшер (747 крб.), 3 старші наглядачі (648 

                                                           
24Там само. – Арк.4. 
25Там само. – Арк.10. 
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крб.), 58 фактично, 67 за штатом молодших наглядачів (549 
крб.).В 14 повітових в’язницях Чернігівської губернії начальник 
отримував 708 крб., діловод – 576 крб., канцелярист – 444 крб., 
фельдшер – 664 крб., старший наглядач – 576 крб., молодший 
наглядач – 488 крб.26 Станом на 31.05.1919 р. в Чернігівській 
губернській в’язниці (утримувалось лише 19 осіб) начальник 
Бойко отримував 1062 крб., 4 помічники - по 996 крб., бухгалтер 
– 864 крб., діловод – 864 крб., канцеляристи 1 і 2 розрядів – від-
повідно 732 крб. і 666 крб., завідуючий культурно-
просвітницькою частиною – 1062 крб. (як начальник в’язниці), 
вчитель-вихователь – 996 крб., вчитель-бібліотекар – 996 крб., 
лікар – 1485 крб., зубний лікар – 1128 крб., фельдшер – 996 крб., 
фельдшерка-акушерка – 996 крб.27 В Чернігівській, Новгород-
Сіверській в’язницях старший наглядач отримував 864 крб., мо-
лодший наглядач – 732 крб., в решті повітових в’язниць началь-
ник отримував 944 крб., помічник начальника – 864 крб., діло-
вод – 768 крб., канцелярист – 592 крб., лікар - 1002,65 крб. (най-
більш оплачувана посада), фельдшер - 885,35 крб., вчитель-
вихователь і бібліотекар - 885,35 крб., старший наглядач – 768 
крб., молодший наглядач - 650,65 крб. Через недостатній рівень 
грошового забезпечення мав місце некомплект особового складу 
нагляду, який виконував найбільш важку і відповідальну робо-
ту: показник «фактична кількість-потреба»по старших нагляда-
чах становив 14-16, молодших - 193-292.28 

24.06.1919 р. ЦТКВ НКЮ направив листа НКДК за №1072, 
в якому говорилось про те, що постановою колегії юридичного 
відділу Полтавського губвиконкому рад була організована куль-
турно-просвітницька секція тюремно-карального підвідділу. Бу-
ло встановлено наступні оклади: завідуючий секцією - 1000 
крб., бібліотекар - 900 крб., вчителі при Полтавській і повітових 
в’язницях - 800 крб. на місяць. Але Полтавський відділ НКДК, 

                                                           
26Там само. – Арк.6. 
27Там само. – Арк.8. 
28Там само. – Арк.11. 
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посилаючись на декрет і положення «Про оплату праці службо-
вців радянських установ, що перебувають в м. Харкові і Харків-
ській губернії», в яких зазначені посади не були передбачені,а 
також те, що вчителі шкіл Полтави отримували 600 крб. на мі-
сяць (при цьому не враховувались шкідливість та ризик праці 
вчителів у в’язницях, відсутність канікулярних відпусток), від-
мовився погоджувати відповідні асигнування. При цьому в 
школах професійних спілок Полтави вчителі отримували 800 
крб. на місяць за 1 годинний урок в день (наприклад, в школі 
профспілки друкарів)29. Нарком НКДКМ. Скрипник 27.06.1919 
р. переклав відповідальність за розв’язання проблеми на Тариф-
ний комітет при Полтавському відділі праці30. 

Тюремно-каральний підвідділ відділу юстиції при Волинсь-
кому губернському революційному комітеті станом на 
29.05.1919 р. передбачав 7 штатних посад (завідуючий - 1080 
крб., машиністка - 660 крб., організатори художньої частини, 
пропаганди, шкіл, бібліотеки - по 925 крб., канцелярист – 860 
крб.)31. Його кошторис на півріччя складав 14076225 крб. (утри-
мання співробітників і в’язнів - 8298896,66 крб., лікарсько-
санітарна частина - 2557907,98 крб., обладнання майстерень - 
3147881 крб., культурно-просвітницька частина - 71540 крб.)32. 

Складною була ситуація на місцях і в Київській губернії. 
Штатна структура Бердичівської в’язниці в квітні 1919 р. була 
наступною: начальник (посадовий оклад 1000 крб.), 2 помічника 
(1000 крб.), 2 фельдшера (1000 крб.), вчитель (1200 крб.), бухга-
лтер (1000 крб.), діловод (900 крб.), 3 реєстратора (820 крб.), 4 
старших наглядачів (800 крб.), 50 молодших наглядачів (750 
крб.). Щомісяця на виплату грошового утримання потрібно було 
51260 крб.33 Васильківська в’язниця: начальник (1200 крб.), по-
мічник (1150 крб.), діловод (1100 крб.), 1 старший наглядач (910 
                                                           

29ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.35.-Арк.51-52. 
30Там само. – Арк.62. 
31ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.36.-Арк.11. 
32Там само. – Арк.22. 
33ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.51.-Арк.12. 
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крб.), канцелярист (910 крб.), 9 молодших наглядачів (715 
крб.)34. Звенигородська в’язниця: начальник (800 крб.), 2 стар-
ших наглядачів (1360 крб.), 20 молодших наглядачів (500 крб.), 
діловод (650 крб.), канцелярист (600 крб.), фельдшер (700 крб.), 
4 інструктори майстерень (600 крб.), вчитель (800 крб.)35. Липо-
вецька в’язниця: організаційно-штатна структура в кінці квітня 
1919 р. передбачала 37 штатних посад (начальник (М.П. Рафаль-
ський), 2 старших і 30 молодших наглядачів, діловод, його по-
мічник, 2 канцеляристів) і 1 позаштатну (священик Покровської 
церкви Павло Гребенетський). Начальник пропонував ввести до 
штату посади помічника начальника (1200 крб.), священика (900 
крб.), псаломщика - вчителя (600 крб.)36.Начальник Радомишль-
ської в’язниці П.О. Вронський отримував жалування, кошти для 
харчування в розмірі 130,66 крб.,відсоткові надбавки становили 
65,30 крб., разом – 195,96 крб. (!). Всього було 27 осіб персоналу 
(з них 2 старших і 15 молодших наглядачів-чоловіків, 4 молод-
ших наглядачів-жінок). Наглядачі отримували в місяць: старші - 
171,50 крб., молодші – 147 крб. Відсоткова надбавка до окладу 
для тих, хто не мав дітей і був одружений, складала 30% основ-
ного окладу, хто мав від 1 до 3 дітей - 50%, більше 3 дітей - 60%. 
Такого грошового утримання «ледве вистачає лише на хліб, між 
тим праця - важка і відповідальна»37. Планувалось в Радоми-
шльській в’язниці встановити такі оклади: начальнику - 2000 
крб., 2 помічникам - по 1600 крб., діловоду – 1600 крб., 2 канце-
ляристам - по 1200 крб., лікарю – 1800 крб., фельдшеру – 1200 
крб., священику – 1500 крб., 2 старшим наглядачам(за умови 
видачі казенного обмундирування, пайка, квартири з опаленням 
та освітленням)- по 750 крб., 38 молодшим наглядачам на тих 
же умовах - по 600 крб. На всіх на рік потрібно було знайти в 
бюджеті 556000 крб., що так і залишилося лише планами38. По-
                                                           

34Там само. – Арк.14. 
35Там само. – Арк.16. 
36Там само. – Арк.18-20. 
37Там само. – Арк.21. 
38Там само. – Арк.22. 
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дібна картина в цьому питанні спостерігалась і в Сквирській 
в’язниці (начальник П.І. Подгородецький). Всього персоналу 
було 21 особа (з них 1 старший і 15 молодших наглядачів), які 
отримували на місяць: начальник - 250 крб., діловод – 225 крб., 
канцелярист – 175 крб., фельдшер – 200 крб., старший наглядач 
– 175 крб., завідуючий господарством – 150 крб., молодший на-
глядач – 150 крб. В Сквирському арештному домі начальник 
отримував 250 крб. на місяць, 2 наглядача-чоловіка - по 200 
крб., наглядачка-жінка – 75 крб.39 Якось на практиці попри гасла 
більшовиків рівності чоловіків і жінок в оплаті праці не виходи-
ло. 

Якими ж були тогочасні ринкові ціни (в різних регіонах) на 
деякі життєво найнеобхідніші для задоволення елементарних 
потреб товари? Що міг собі дозволити в цьому плані персонал 
в’язничної системи? Цифри (а не пусті гасла) говорять самі за 
себе. Житомир: мило - 17 крб. 20 коп. за 1 фунт (1 ф.=0,4095124 
кг)40. Станом на 01.04.1919 р. в Катеринославській губернії 1 
куб. сажень (9,7127 м³) дров коштувала 1500 крб., 1 фунт мила - 
8 крб.41 Лебедин Харківської губернії: станом на 01.04.1919 р. 1 
куб. сажень дров коштувала 780 крб.,421 ф. мила – 15,37 крб.43На 
той самий період в м. Суми Харківської губернії 1 куб. сажень 
дров коштувала 3500 крб.44Брацлав: 1 п(16,380496 кг)керосину 
коштував 320 крб., 10 коробок сірників - 25 крб., 1 аршин (71,12 
см) ґнота - 4 крб.45 Вінниця: 6 крб. за 1 пуд дров, свічки - 260-
320 крб.46; Ольгополь: 7 крб. за 1 пуд дров, 15 крб. за 1 фунт ке-
росину,47 мило - 8-12 крб. за 1 фунт,а у Вінниці - 14,33 крб.48 1п 

                                                           
39Там само. – Арк.23-24. 
40ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.45.-Арк.37. 
41Там само. – Арк.55. 
42Там само. – Арк.58. 
43ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.34.-Арк.82. 
44ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.45.-Арк.66. 
45ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.34.-Арк.99. 
46Там само. – Арк.100. 
47Там само. – Арк.101. 
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борошна житнього коштував 220-300 крб., 1 ф. сала - 50-80 крб., 
1 п солі - 200-280 крб.49 

В результаті склалась парадоксальна ситуація. З одного бо-
ку, тоталітарна держава завжди підтримує «силові» структури 
як опору владного режиму. І на фоні тотального зубожіння на-
селення УСРР, мізерної кількості джерел легального доходу 
становище персоналу в’язничної системи виглядало не найгір-
шим чином (для порівняння наведу розмір середніх місячних 
зарплат деяких категорій тогочасного населення, що краще за 
гасла свідчить, хто ж був реальною опорою більшовиків: член 
сільського волосного виконкому рад - 800-900 крб. (фактично – 
500 крб.), військовий комісар – 500 крб., волосний військовий 
керівник - 1200 крб., робітник - 300-360 крб., працівник комітету 
КП(б)У – 3000 крб.50). Попри значну плинність кадрів місцями 
некомплект особового складу був відсутній. Так, в Київській 
в’язниці в 1919 р. вакансій практично не було. В Чернігівській 
губернській і 10 повітових в’язницях вакансій також не було 
(крім лікарів через відсутність кандидатів внаслідок мобілізації 
всіх лікарів на фронт і по 1 помічнику начальника в’язниці через 
незатвердженість штатів)51. Але комуністична держава, яка де-
кларувала свою турботу про звичайного трударя, на ділі встано-
влювала такий рівень оплати його праці, який зовсім не відпові-
дав економічним реаліям і був мізерним (тільки «силові» струк-
тури, партійні та радянські функціонери більш-менш на фоні 
пересічної людини почували себе в цьому плані впевнено). Вод-
ночас рівень матеріально-грошового забезпечення пенітенціар-
ного персоналу в УСРР в 1919 р. був чи не найгіршим серед всіх 
«силових» структур (подібний стан речей зберігається і зараз). 

                                                                                                                           

48Там само. – Арк.102. 
49Ісаков П.М. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в україн-

ському селі на Лівобережній Україні в 1919-1921 роках (С.132-162) // Сіверян-
ський літопис.-№4(22).-1998.-С.150-152. 

50Там само. – С.153. 
51ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.30.-Арк.1-2. 
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Як результат, співробітники в’язничної системи (особливо з 
огляду на складність і специфічність виконуваної роботи) були 
не в змозі забезпечити найелементарніші свої та своєї сім’ ї жит-
тєві потреби з усіма негативними наслідками. Промовистий 
факт: за 3 міс. 1919 р. у в’язницях Харківської губернії тифом 
перехворіло 19% всіх в'язнів і 17% хворих в'язнів. Померло 14 
осіб (6,5% хворих на тиф). Серед співробітників та їх родин на 
тиф перехворіло 45 осіб (11,5%), 2 (4%) - померло52. Відсоткові 
показники майже однакові. Красномовний факт: заразився на 
тиф під час охорони хворих в'язнів і 27.05.1919 р. помер нагля-
дач Полтавської в'язниці Іван Суновський. Полтава просила Ха-
рків виділити гроші на поховання в розмірі 1605 крб., оскільки 
рідні небіжчика не мали навіть таких невеликих коштів53. 

Переважна більшість в'язничного персоналу не дорожила 
своєю посадою і службою. Та і як можна було дорожити, коли 
типовими для того часу були повідомлення з місць за зразок 
«наглядачі роздягнуті»54. Годі було говорити в такій ситуації 
про дотримання законності і дисципліни серед персоналу і 
в’язнів. 09.04.1919 р. за підписами наркому НКЮ Хмельницько-
го, завідуючого ЦТКВ Брольницького в юридичні відділи губ-
виконкомів було відправлено циркуляр №1088/171, в якому го-
ворилось про недопустимість жорстокого ставлення до в’язнів. 
Констатувалась значна поширеність випадків безпідставного 
побиття в’язнів конвойною вартою, адміністрацією, вартою 
місць ув’язнення. Вимагалось негайно припинити подібну прак-
тику, в протилежному випадку винні посадові особи мали відда-
ватися під революційний трибунал.55 Для співробітників апарату 
НКЮ 29.04.1919 р. було видано наказ №85, в якому констатува-
лось їхнє «безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків, хо-
діння по коридорам і кабінетам без потреби, мають місце факти 

                                                           
52ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.61.-Арк.1. 
53ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.59.-Арк.26. 
54ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.34.-Арк.81. 
55ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.25.-Арк.14. 
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завчасного залишення роботи. В силу вищенаведеного з 10-00 
до 16-00 заборонено без дозволу залишати комісаріат і його від-
діли без дозволу їхніх начальників. В разі порушення наказу 
винні особи будуть негайно звільнені».56 В іншому наказі НКЮ 
№272 від 22.05.1919 р. співробітникам було заборонено з 10-00 
до 16-00 залишати свої робочі місця навіть для приймання їжі у 
відомчій їдальні. З цією метою з 12-00 до 14-00 бажаючим мали 
приносити чай в кабінети.57 22.06.1919 р. ЦТКВ розіслав на міс-
ця циркуляр №78, в якому, зокрема, йшла мова про наступне: 
«Неодноразово надходить інформація про побої, погрози, лайки 
і взагалі неприпустиме ставлення адміністрації місць ув’язнення 
до в’язнів. ЦТКВ НКЮ пропонує негайно припинити подібні 
неприпустимі явища, ким би вони не здійснювались (в т.ч. Над-
звичайною комісією, комендатурою тощо). Підчас накладення 
дисциплінарних стягнень на в’язнів суворо дотримуватися за-
конності, звертатися до в’язня ввічливо на «Ви» при особистій з 
ним розмові. Відповідальність за порушення покладається на 
завідуючих в’язницями і губернськими тюремно-каральними 
відділами. Винні посадові особи за катування і знущання над 
в’язнями будуть передаватись до суду революційного трибуналу 
по всій суворості революційного часу. Про всі пригоди і пору-
шення цього циркуляру негайно доповідати в ЦТКВ і губернські 
тюремно-каральні відділи. Дійсний циркуляр прочитати в’язням 
і вивісити на видних місцях»58. 26.06.1919 р. завідуючий госпо-
дарським підвідділом ЦТКВ НКЮ видав наказ №2, в якому, зо-
крема, говорилось про те, що«помічено в канцелярії, як деякі 
співробітники канцелярії під час роботи ведуть приватні розмо-
ви і дозволяють собі навіть сидіти на столах. При повторенні 
подібного винні особи будуть звільнені»59. Начальник Харківсь-
кого тюремно-карального підвідділу Брауде після комісійного 
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57Там само. – Арк.30. 
58ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.25.-Арк.4. 
59ЦДАВОВУ України.-Ф.8.-Оп.1.-Спр.31.-Арк.11. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 
2016. Випуск 12 

 260 

обстеження 25.04.1919 р.«каторжної тюрми» відправив наркому 
НКЮ телеграму наступного змісту: «Санітарний стан поганий, 
ставлення адміністрації до своїх обов’язків неприпустиме. На-
чальник тюрми Осипович арештований і відданий під ревтрибу-
нал, ведеться слідство над медичним персоналом. Виявлена без-
діяльність і нездатність персоналу, необхідна повна його заміна. 
Відсутність в Харкові придатних кандидатів, необхідно термі-
ново прислати надійних працівників тюремної справи»60. А де ж 
таких знайти для всіх установ? 

В результаті створювалось замкнене порочне коло (яке іс-
нує і зараз): на фоні масового безробіття в суспільстві, зубожін-
ня подавляючої частини населення служба у в’язничній системі 
виглядала не такою вже і поганою, але співробітник все рівно не 
міг забезпечити своє та своєї сім’ ї елементарне існування, що не 
могло вкрай негативно вплинути на якість несення служби і до-
тримання законності. Фактично держава сама штовхала персо-
нал до вчинення порушень і скоєння злочинів. Дешевий чинов-
ник в кінцевому підсумку завжди набагато дорожче обходиться 
державі. Це – аксіома, про яку завжди потрібно пам’ятати су-
часним реформаторам. Ціни в нашій країні вже давно європей-
ські і світові (багато в чому навіть вище), а ось зарплати – ще 
радянські. 
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