
 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Національні адміністративно-територіальні одиниці в УСРР. 

Економічний розвиток 
Істотну роль в забезпеченні економічних, національно-культурних та інших потреб 

різних національних груп відіграло здійснення національного районування. 
В Україні поряд із створенням у жовтні 1924 р. Молдавської АСРР в районах, де 

національні меншини проживали компактними масами, було виділено національні 
адміністративно-територіальні одиниці, в яких діяли районні, селищні й сільські Ради. 
Законодавчою основою проведення національного районування стала постанова РНК 
УСРР “Про виділення національних районів і рад” (серпень 1924 р.). Її затвердила 4-та 
сесія ВУЦВК 8-го скликання (лютий 1925 р.). Створенню національних адміністративно-
територіальних одиниць сприяло надання пільгових умов. Так, норма кількості жителів, 
необхідна для виділення звичайних районів (25 - 45 тис. чол.), знижувалася до 10 тис. чол. 
- для національних районів і з 1000 до 500 чол. — при утворенні національних рад. При 
проведенні національного районування враховувався, звичайно, не тільки національний 
склад районів, а й тяжіння тієї чи іншої територіальної одиниці до господарського центру, 
а також побажання населення. 

Спочатку національним районуванням було охоплене німецьке, болгарське, 
грецьке й чеське населення, пізніше створювалися польські, єврейські та російські 
адміністративно-територіальні одиниці. В 1927 р. в Україні налічувалося 11 національних 
районів, з них 7 німецьких: Високопільський (Херсонська округа), Гросс-Лібентальський, 
Фрідріх-Енгельський (Одеська округа), Люксембурзький (Маріупольська округа), 
Молочанський, Пришибський (Мелітопольська округа) та Карл-Лібкнехтівський 
(Миколаївська округа); 3 болгарських: Великобуялицький (Одеська округа), Романівський 
та Цареводарський (Мелітопольська округа); 1 польський: Мархлевський (Волинська 
округа). Пізніше було сформовано ще 8 російських районів: Алексєєвський, Чугуївський, 
Великописарєвський (Харківська округа), Кам’янський (Запорізька округа), Сорокинський 
(Луганська округа), Терпеньївський та Великотеплицький (Мелітопольська округа) і 
Путивльський; 3 грецьких: Мангушський і Сартанський (Маріупольська округа) та 
Великоянісольський (Сталінська округа); 3 єврейських: Калініндорфський (Херсонська 
округа), Новозлатопільський (Запорізька округа) та Сталіндорфський (Криворізька 
округа). 

Отже, до 1930 р. в республіці діяло 25 національних районів. Поряд з сільськими та 
селищними радами, що входили до національних районів, виділялися національні ради і в 
складі українських районів. На той період в Україні налічувалося 1087 національних рад: 
450 російських (з них 41 - селищна), 254 німецькі, 156 єврейських (68 селищних), 151 
польська, 14 молдавських (поза МАСРР), 12 чеських, 4 білоруських і 3 албанських. 

Поліпшенню роботи з національними меншинами сприяла підготовка 
національних кадрів для радянських, державних і господарських органів.  У травні 1926 р. 
на засіданні Адміністративно-фінансової Комісії при РНК УСРР розглядалося питання 



 42

“Про забезпечення районів з переважаючим населенням  національних меншостей 
спеціалістами і кваліфікованими працівниками, які знають мови нацменшостей”. З даного 
питання було прийнято відповідну постанову. В серпні 1926 р. Президія ВУЦВК 
заслухала доповідь Організаційно-інструкторського відділу ВУЦВК і ЦКНМ про 
затвердження інструкції щодо порядку роботи курсів секретарів сільрад України. Для 
керівництва ходом перепідготовки національних кадрів було прийнято рішення створити 
при Оргінстрі  ВУЦВК постійно діючу комісію у складі  представників від Агітпропу ЦК 
КП(б)У, наркоматів робітничо-селянської інспекції і освіти, а також Харківського 
окрвиконкому. Було прийнято програму  підготовки і перепідготовки працівників 
низового радянського апарату.  Такі курси почали створюватися в Одесі, Житомирі, Києві 
й Мелітополі. В 1926/27 навчальному році працювали 2 польські радпартшколи (у Києві й 
Житомирі), 3 єврейські (Київ, Одеса, Бердичів), німецька (Одеса), болгарська 
(Катеринослав), татарська (Артемівськ). Тільки протягом  1928-1930 рр. перепідготовку 
пройшло  1065 працівників національних сільрад. 

Діяльність радянських і державних органів у національних і змішаних 
адміністративно-територіальних одиницях сприяла посиленню політичної активності 
трудящих різних національностей, про що, зокрема, свідчила їх участь у кампаніях під час 
виборів до рад. Відзначимо, що проведення виборчих кампаній мовами національних 
меншин вперше широко здійснювалося в період 1925-1926 рр., хоч така робота 
проводилася й раніше. Представники національних меншин вводилися до складу 
виборчих комісій; звіти окружних і районних виконкомів робилися, як правило, 
відповідною мовою; документація й виборча література також видавалися мовами 
багатьох національностей. Активність трудящих національних меншин під час виборів до 
рад не тільки зростала, а й була в середньому вищою, ніж у цілому по республіці.  

Важливим напрямом роботи з нацменшинами було подолання економічної і 
культурної відсталості, зміна соціальної структури ряду національних груп, залучення їх 
до сфери суспільного матеріального виробництва. Діяльність радянських, державних і 
господарських органів спрямовувалася на проведення землевпорядкування в районах 
проживання національних меншин, розвиток колгоспно-кооперативного руху, створення 
системи кредитування, підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, на розв'язання так 
званої “містечкової” проблеми тощо.  

Хоч національні райони в Україні переважно були сільськогосподарськими, чимало 
з них володіли необхідним потенціалом для розвитку промисловості - людськими 
резервами і сировинною базою. Так, значні запаси природних газів і руди знаходилися в 
Коларовському (болгарському) та Високопільському (німецькому) районах; вогнетривкої 
глини у Молочанському (німецькому) й Мархлевському (польському) районах. Для 
виявлення покладів корисних копалин, що мали промислове значення, у національних 
районах проводилися геологорозвідувальні роботи, в яких брали участь 
Укрхімоб’єднання, Енергосектор, а також інші господарські органи. Одержані результати 
враховувалися при розробці перспективного планування економічного розвитку районів. 

На потреби соціально-економічного і культурного розвитку національних районів 
виділялися значні кошти. Якщо в цілому по республіці бюджети районів у 1931 р. 
збільшилися порівняно з попереднім роком на 24,5%, то національних районів - на 109%. 
За той же період витрати на освіту в національних районах збільшилися на 75%, на 
охорону здоров’я - 73, на шляхове будівництво - 132%, тоді як у цілому по республіці, 
відповідно, на 32, 12 і 20,8%. 

Поліпшенню соціально-економічного становища національних меншин сприяло 
землевпорядкування. Істотною була, зокрема, допомога єврейським трудящим. У червні 
1926 р. при Президії ВУЦВК було створено комісію по землевпорядженню єврейського 
населення (Укркомзем). Удосконалювалося землевпорядкування в районах проживання 
німців, болгар і греків. Питання економічного й культурного розвитку циганського 
населення розглядалися на Всеукраїнській конференції трудящих циган (листопад 1929 
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р.). З огляду на те, що земельні фонди для переселення і землевпорядкування в республіці 
вже значною мірою вичерпалися, у 1926 р. було визнано за необхідне виділити для цієї 
мети земельні ділянки в інших союзних республіках і запропоновано Всесоюзному 
переселенському комітету врахувати клопотання уряду України з цього питання. 
Звичайно, тоді все повністю владнати було важко. Та й те, що було зроблено, сприяло 
залученню трудящих різних національностей до виробничої діяльності, подоланню 
фактичної нерівності між ними, поліпшенню рівня життя, підвищенню суспільної 
активності. 

За роки соціалістичного будівництва змінилося економічне і соціальне обличчя 
різних регіонів країни. Однак наростання економічних труднощів у наступні періоди не 
могло не позначитися й на сфері національних відносин. Командно-адміністративна 
система централізованого економічного управління недостатньо враховувала потреби 
соціально-економічного і культурного розвитку як окремих республік і автономних 
утворень, так і національних груп, сковувала їхню господарську ініціативу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


