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продукцію державі за низькими заготівельно-закупі-
вельними цінами, тому їх власні нагромадження були
обмеженні, а колгоспники, оплата праці яких залишалася
низькою (здебільшого натуральна), вимушені були жити
за рахунок особистих господарств. Останні обкладалися
надмірними податками: на землю, вироблене м’ясо,
молоко, вовну, яйця. Був встановлений навіть податок з
кожного фруктового дерева.

Тож, незважаючи на певні позитивні наслідки колек-
тивізації, вона не сприяла швидкому піднесенню сільсь-
кого господарства й не привела селянство до заможного
життя. І, як засвідчила історія, аграрне питання на те-
ренах областей Українських Карпат не було розв’язане
ні через насильницький процес колективізації в перші
роки радянізації, ні шляхом проведення аграрних
реформ в наступні роки.
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Оновлення національної економіки, зокрема однієї
з її провідних галузей – аграрної, сьогодні неможливе
без урахування досвіду модернізації господарства
країни в минулому. Особливо актуальним є вивчення
цього досвіду у регіональному вимірі, оскільки умови
господарювання в регіонах мають свою специфіку,
зумовлену природно-кліматичними, соціокультурни-
ми, історичними особливостями їх буття. Осмислення
причин сучасних проблем, що виникають в аграрному
секторі регіональних економік, змушує по-новому гля-
нути і дати зважену, адекватну оцінку спробам радян-
ського керівництва модернізувати сільське господарст-
во країни в ході його колективізації. Останніми двад-
цятьма роками у вітчизняній історіографії наголошува-
лось на недоліках і прорахунках влади в ході реалізації
цієї аграрно-економічної програми [1; 2], що замислюва-
лась як нечуваний економічний експеримент із модерні-
зації аграрної галузі, перетворення її, по суті, на складову
радянської індустрії, передусім з метою забезпечення
продовольчих потреб населення країни [3, 89]. Нато-
мість сучасні дослідники майже не звертають уваги на
успіхи і реальні досягнення в ході колективізації, які, безу-
мовно, слід оцінювати з урахуванням історичних обста-
вин, що в них опинилась країна загалом, та специфіки
розвитку кожного регіону зокрема.

Одним з регіонів, досвід колективізації сільського
господарства якого потребує ретельного дослідження,
є Українське Подунав’я або Буджак, розташований у
дунай-дністровському пониззі Північно-західного
Причорномор’я. В історичній літературі цей край тра-
диційно називають Південною Бессарабією, хоч це є
штучною назвою. Її поява пов’язана з геполітичними
змінами передодня Другої світової війни, радянсько-
німецькими домовленостями 1939 р. і приєднанням у
1940 р. краю до УРСР. Радянськими істориками досвід
колективізації сільського господарства Подунав’я вив-
чався у контексті соціалістичних перетворень в економіці
регіону у цілому і подавався в наукових розвідках сте-
реотипно, копіюючи чисельні історіографічні штампи
радянської епохи, в рамках моністичного погляду на події
та явища у відповідності з радянською візією історичного
процесу [4; 5]. Сучасні вітчизняні дослідники активно
працюють над вивченням історії розвитку аграрної
галузі краю [6; 7]. Натомість поза увагою залишились
питання відповідності перетворень, що їх зазнав аграр-
ний сектор економіки регіону в умовах радянізації, со-
ціокультурним традиціям Подунав’я. Не претендуючи
на всебічне висвітлення проблеми, спробуємо проана-
лізувати аграрно-культурні аспекти колективізації сіль-
ського господарства Подунав’я в контексті його соціо-
культурного розвитку.

Для сталінського керівництва на початку Другої
світової війни Подунав’я мало стратегічне значення.
Важлива комунікаційна артерія Європи – річка Дунай
відкривала для Країни Рад чергову європейську браму:
звідси йшов шлях у Південне Причорномор’я, на
Балкани і Близький Схід. До того ж, з включенням краю
до складу Радянської України, кордони СРСР наближа-
лись до нафтових промислів Румунії – головного
енергетичного джерела фашистської Німеччини [8, 157].
Радянський режим мусив закріпитись у цьому регіоні.
Це диктувало необхідність «соціалізувати» край, у
короткий термін створити потужну економічну базу для
соціалістичного розвитку. Відсутність перспективних для
розвитку промисловості природних копалин змушувало
звернути особливу увагу на аграрне господарство. Втім,
специфічні природні умови краю (періодичні посухи,
особливі ґрунти, що потребували глибокої оранки,
меліорації, використання добрив тощо) вкрай
утруднювали вирішення цього завдання, вимагали
застосування значних організаційних і фізичних зусиль
та капіталовкладнень [7,162].

Як і решта українських регіонів, включених до складу
СРСР на початку Другої світової війни, у радянський
період своєї історії Подунав’я виступало аграрним
краєм. За висловом румунського вченого Штирбу, край
«нагадував Сахару» [5, 17]. Його господарське стано-
вище оцінюється вченими як вкрай зубожіле, порівняно
з попереднім періодом історії Подунав’я, коли воно пере-
бувало у складі Російської імперії (з 1878 р. до 1918 р.).
Тоді, завдяки розвитку місцевого (земського) самовря-
дування, успішно відбувалась модернізація аграрної
галузі краю [9; 7, 157]. Сумна спадщина, що залишилась
від румунського панування 1918 – 1939 рр., була підсум-
ком недолугих аграрних реформ румунського уряду.
Чимало проблем зумовлювалось низьким рівнем куль-
тури господарювання на селі. Сучасний вчений В. Ма-
ленко зазначає: «В аграрній Румунії виробляли літаки,
але не виробляли такі необхідні трактори» [10, 103].
Більшість селянських господарств краю хоча і володіла
чималою кількістю землі, проте праця їх була малоефек-
тивною, оскількі велась архаїчними методами, з викори-
станням тяглової сили тварин і допотопного реманенту
(сохи, дерев’яні плуги), майже без меліорації та добрив,
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вручну. В Акерманському повіті ручний посів у 1940 р.
становив 84%, а в Ізмаїльському – 94%. Використовувати
залізний реманент могли лише великі та заможні влас-
ники землі [11, 2]. Нагальною потребою було створення
у краї системи зрошування, розбудова водосховищ,
технічне озброєння аграрної галузі у цілому.

1940 р. в Подунав’ї радянським режимом було роз-
почато аграрні перетворення. Разом з націоналізацією
землі та організацією на селі перших колективних госпо-
дарств надзвичайні зусилля докладались для технічного
переозброєння аграрної праці, для чого передусім утво-
рено широку мережу державних машинно-тракторних
станцій (МТС). Основним їх завданням було обслугову-
вання колгоспів сільськогосподарською технікою [12, 10].
МТС забезпечували комплексну механізацію збирання
хліба та обробки ґрунтів, інші види спеціальних робіт.
Протягом першого року існування у їх розпорядження
в Ізмаїльську область зі Сталінградського та Харківського
машинобудівних заводів поступили 419 тракторів, 174
комбайни, косарки, бурякокомбайни, картоплекопальні
і картоплезбиральні машини тощо [13, 48]. А протягом
1946 – 1950 рр. машинно-тракторний парк місцевих МТС
збільшився у 42 рази, з них кількість комбайнів зросла у
68,2 рази [4, 38]. Приміром, Суворівська МТС у 1950 р.
отримала 1088 тракторів, 250 комбайнів, 620 тракторних
плуги, 840 культиваторів, 400 лущильників [14, 4].
Фінансування МТС здійснювалось за рахунок всесоюз-
ного бюджету, а плани роботи затверджувались Радою
Міністрів УРСР [15, 2]. З часом МТС були реорганізова-
ні у ремонтно-технічні станції (РТС), а техніку передано
колгоспам. Запровадження МТС та РТС стало потужним
чинником техніко-технологічного переоснащення аграр-
ної галузі краю. У 1948 р. механізація основних сільсько-
господарських робіт у краї досягла 78%, зокрема обро-
бітку ріллі – 83%. Тракторами було оброблено більше
1 млн дес. ріллі [14, 4; 16, 118 – 119]. Загалом механізація
аграрної праці в Ізмаїльській області на кінець 1940-х рр.
досягла 80 – 90%, тільки у 1948 р. за рахунок механізації
додатково було освоєно 153 тис. га землі [17, 177].

Надзвичайно важливе значення для розвитку аграр-
ної галузі краю мали, здійснювані у ході колективізації,
меліоративні роботи. Без створення потужної системи
штучного зрошування у цій степовій зоні підвищення
ефективності праці на землі було неможливим. На
водогосподарське будівництво колгоспи Ізмаїльської
області отримали чималі кошти з держбюджету: лише у
1951 р. поступили 12 млн. 215 тис. крб., усього разом з
колгоспними були витрачені 20 млн 720 тис. крб. Площа
зрошувальних ділянок постійно зростала, вступали до
ладу зрошувальні системи, канали, водосховища. У краї
постали будівничо-монтажна контора «Меліоводбуд»,
Кілійська машинно-меліоративна станція, Лиманський
магістральний канал, Ніколаївсько-Новоросійське водо-
сховище, Васильївська зрошувальна система. Дві ос-
танні були здатні зрошувати більше 1 тис. га землі. У ба-
гатьох районах було споруджено ставки. Запроваджува-
лись новітні способи меліорації: обводнення пасовиськ,
підґрунтове зрошення та дощування, лиманне зрошен-
ня сінокісних угідь, комплексне використання підземних
вод, поверхового стоку, обводнюючих каналів. У ході
цих робіт активно використовувалась техніка (насоси,
двигуни потужністю до 590 кінських сил). Зрошувальні
площі у краї постійно зростали: у 1947 р. вони становили
2194 га, у 1948 р. – 2513 га, у 1949 р. – 5090 га, а у 1952 р.
– 10068 га. Це дозволило не тільки підвищити ефектив-
ність праці, а й запровадити у сільськогосподарське
виробництво нові цінні технічні культури: бавовник,
базилік, герань, багатолітні трави. Значно підвищилась
врожайність картоплі, соняшника, овочевих культур.

Прибуток колгоспів від зрошувальних ділянок по області
становив у 1951 р. більше 25 млн крб. Зокрема, у кол-
госпі ім. С. Кірова Болградського району з площі 20 га
було отримано прибуток у 450 тис. крб., тобто 22,5 тис.
крб. з 1 га [18, 31 – 34; 19, 2 – 4].

У роки колективізації в краї зростав загальний рівень
аграрної культури, впроваджувались новітні методи
сільськогосподарської праці: активно застосовувались
мінеральні добрива, нові способи агротехніки (паропро-
пашна і травопільна сівозміни, квадратно-гніздовий спо-
сіб обробки кукурудзи, глибоке розпушування, підго-
товка ґрунту і насіння до сівби тощо) та боротьби з пара-
зитами, використовувались досягнення агротехнічної
науки, пов’язані з іменами Докучаєва, Тимірязева, Віль-
ямса, Костичева. Були і власні, місцеві винаходи: агроно-
мами Бородинської МТС було сконструйовано маркер
нової конструкції для квадратно-гніздової обробки кукуру-
дзи, який дав можливість колгоспам Ізмаїльської області
отримував 50 – 60 ц кукурудзи з га [20, 26; 21, 47; 22, 3].

Чимале значення для підвищення аграрної культури
у Подунав’ї мала активна просвітницька робота на селі,
здійснювана як господарськими установами (МТС, спе-
ціалізовані курси з підготовки кадрів для сільського гос-
подарства краю), так й освітніми закладами регіону. Зо-
крема, одним з завдань МТС було сприяти правильній
організації сільськогосподарської праці та впроваджен-
ню на селі досягнень аграрної науки. У колгоспах пра-
цювали школи механізаторів, курси з підготовки шо-
ферів, механіків, комбайнерів [23, 18]. Плідну роботу з
підготовки кадрів для аграрної галузі регіону вели Біл-
город-Дністровський сільськогосподарський технікум,
Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації
сільського господарства, Ізмаїльська школа садівництва
і виноградарства, Теплицька та Кілійська школи меха-
нізації сільського господарства тощо [4, 182].

Техніко-технологічне переоснащення аграрного
виробництва у Подунав’ї в ході колективізації сільського
господарства краю сприяло господарському відроджен-
ню регіону, створювало умови для його культурної
розбудови, піднесення добробуту місцевих мешканців.
___________________
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ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Ó Ñ²ËÜÑÜÊ²É
Ì²ÑÖÅÂÎÑÒ² (1947 – 1950-ò³ ðð.)

У переліку подій історії України, котрі потребують
глибокого, об’єктивного і комплексного дослідження та
висвітлення, важливе місце займають наслідки для
українського народу Великої Вітчизняної війни, зокрема
питань, пов’язаних з особливостями функціонування
медичних закладів у сільській місцевості. В останні роки
опубліковано ряд праць, присвячених дослідженню цієї
проблематики, авторства Г. Конопенка, А. Голяченка
[1], І. Перехрест [2], Т. Терещенко [3]. Остання, наприк-
лад, зосередила увагу на медичному обслуговуванні
сільського населення впродовж 1943 – 1950 рр. Проте,
запропонована тема залишається слабко дослідженою
й передусім це стосується питання реформування систе-
ми надання медичної допомоги населенню в 1947 – 1950-
х рр. Тому метою статті є аналіз цієї реформи та її впливу
на медичне обслуговування сільського населення.

За роки Великої Вітчизняної війни німецькі оку-
панти фактично знищили медичну і господарську базу
охорони здоров’я УРСР. Багато лікарень та поліклінік
були зруйновані. Загальний збиток, нанесений гітлерів-
цями охороні здоров’я УРСР, склав 2764 млн. крб. [2, 8].
Відтак, одним з першочергових завдань першого пово-
єнного періоду стало відновлення належного рівня за-
безпеченості населення медичним обслуговуванням.
Особливо гостро це питання стояло на селі, адже і до
війни цей рівень у сільській місцевості був значно ниж-
чим, ніж в містах [4, 158]. Так, на 1940 р. в Україні налічу-
валося 152 тис. лікарняних ліжок, з яких у містах – 119
тис., а у селах лише 33,9 тис. Із загальної кількості лікарів,
які працювали на 1940 р. в УРСР, 30,2 тис., у сільській
місцевості працювали лише 4 тис.

Після війни ситуація стала ще гіршою – зменшилася
кількість лікарняних ліжок, лікарів і середніх медичних
працівників. Тому зрозуміло, що проблема відновлення
роботи мережі медичних установ стала головним зав-
данням Міністерства охорони здоров’я УРСР. Варто
відзначити, що, незважаючи на відсутність коштів і спе-
ціалістів, до завершення четвертої п’ятирічки рівень роз-

витку системи охорони здоров’я в Україні вийшов на
довоєнний, а за деякими показниками навіть пере-
вершив його [5, 10].

Паралельно з процесом відновлення мережі лікар-
ських установ розпочався пошук нових форм медич-
ного обслуговування. Це змусило радянське керівницт-
во у сфері охорони здоров’я провести докорінну ре-
форму щодо лікарняно-поліклінічної ланки. Значні ус-
піхи в науковому розв’язанні багатьох проблем лікуваль-
ної медицини, досягнуті за минулі десятиріччя, забезпе-
чували швидке піднесення діагностичної і лікувальної
роботи у лікарнях. На жаль, це стосувалося насамперед
стаціонарів. Тому рівень діагностичної і лікувальної ро-
боти в поліклініках згодом відчутно відставав, внаслідок
недостатньої кваліфікації їхніх працівників [1, 67]. Тому
саме життя вказувало на необхідність проведення
реформи, яка забезпечила б підтягування кваліфікації
поліклінічного лікаря до рівня кваліфікації лікаря стаціо-
нару і якісно б покращила лікувально-профілактичну
роботу в поліклініці і на дільницях.

Постанова лютневого Пленуму ЦК ВКП(б) від 1947 р.
«Про заходи по підйому сільського господарства в по-
воєнний період» мала істотне значення для поліпшення
справи охорони здоров’я. Одним із його рішень було
покращення спеціалізованої медичної допомоги сіль-
ському населенню. В здійсненні цього значну роль мали
також постанова “Про підготовку лікарів-фахівців для
сільських районних лікарень» і наказ Міністерства охо-
рони здоров’я СРСР від 15 вересня 1947 р. «Про структу-
ру і нормативи лікувально-профілактичних установ в
сільських районних центрах і типових штатах медичного
персоналу сільських дільничних і районних лікарень»
[6, 105]. Цими актами зумовлювалося об’єднання амбу-
латорних та поліклінічних установ, створення стрункої,
раціональної системи надання спеціалізованої медичної
допомоги сільському населенню, встановлено струк-
туру медико-санітарної організації в районному центрі,
основною ланкою якої була районна лікарня.

Кількість ліжок у сільських районних лікарнях була
встановлена від 35 до 100, залежно від кількості населення
в районі, причому 35-ліжкові районні лікарні розгорта-
лися в районах з населенням від 10 до 20 тис. осіб; в
районах з населенням від 21 до 35 тис. – 50-ліжкові, з на-
селенням від 36 до 50 тис. – 75-ліжкові, а з населенням
понад 50 тис. – 100-ліжкові [8, 76]. Хоча значним недолі-
ком стало те, що через брак коштів у сільській місцевості
розгорталися лікарні лише на 10 – 15 ліжок у різних при-
міщеннях, а не за рахунок нового будівництва, що нега-
тивно впливало на якість медичної допомоги.

Був чітко встановлений перелік спеціалізованих від-
ділень з вказівкою числа ліжок в них: у всіх сільських ра-
йонних лікарнях – терапевтичне, хірургічне, інфекційне
та пологове відділення, а дитяче відділення лише в лікар-
нях районів з населенням понад 21 тис. Крім відділень в
стаціонарі і кабінетів за основними спеціальностями,
передбачалося розміщення в кожній районній лікарні
рентгенівського та фізіотерапевтичного кабінетів, клі-
ніко-діагностичної та зубопротезної лабораторій. До
складу районної лікарні включено протитуберкульозні
та венерологічні диспансери й інші лікувально-профіла-
ктичні установи, які раніше існували окремо [8, 37]. До
складу медико-санітарної організації в районному цент-
рі входили також: аптека, санітарно-епідеміологічна та
протималярійна станції, жіночо-дитяча консультація (в
районах з населенням від 10 до 35 тис.). Якщо в районі
було понад 50 тис. населення, то в його районному цент-
рі організовувалася і станція швидкої допомоги [9, 110].

Наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від
15 вересня 1947 р. були встановлені й типові штати медич-
ного персоналу (лікарів і середніх медичних працівни-
ків) для всіх сільських лікарень з амбулаторіями (поліклі-
ніками) при них. При цьому, у сільських лікарнях (15 –


