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ВСТУП 

Актуальність теми. Перетворення, що відбуваються в нашій країні 

упродовж останніх двох десятиліть, впливають на всі сфери суспільного 

розвитку й визначають основні напрями перебудови державного механізму. 

Одним з найбільш складних завдань сучасності є реформування 

правоохоронної системи відповідно до запитів нового етапу суспільного 

розвитку. Саме тому в сучасних умовах особливо актуальними стають 

дослідження, присвячені добі нової економічної політики, адже здійснені у 

той час кроки із запровадження ринкових механізмів так само 

супроводжувалися відповідними змінами у сфері державного будівництва, 

права та реорганізацією правоохоронних органів. Особливе місце в цьому 

процесі посідають зміни, що відбувалися в органах внутрішніх справ УСРР.  

При всій непослідовності процесів, пов'язаних із проведенням непу, 

органи внутрішніх справ відчули на собі вплив ринкових відносин, що не 

могло не відбитися як на структурній будові, так і на їх діяльності. 

Оволодіння цим історичним досвідом, творчий його розвиток не тільки 

збагатять наші знання, але й допоможуть удосконалювати організацію й 

діяльність органів внутрішніх справ, дозволить уникнути помилок минулих 

років. 

Надзвичайно актуальним є регіональний історичний досвід вирішення 

органами внутрішніх справ організаційних питань і здійснення основних 

напрямів діяльності. У цьому контексті особливе місце в дослідженні та 

осмисленні історичного минулого належить органам внутрішніх справ 

Харківського регіону. В складний період суспільно-політичних та соціально-

економічних трансформацій 1920-х років вони забезпечували правопорядок в 

одному з найбільших промислових та культурних центрів країни, який на той 

час був також столицею Радянської України. 

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлюється ще й тим, що 

досвід організації та діяльності правоохоронних органів Харківщини в 

досліджуваний період являє собою приклад здійснення охорони громадського 
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порядку, боротьби зі злочинністю й виконання покарань у перехідних 

соціально-політичних і економічних умовах. На жаль ці аспекти історії органів 

внутрішніх справ до сьогодні досліджено недостатньо. 

Підрозділи й служби органів внутрішніх справ губернії в умовах вкрай 

незадовільного фінансування, хронічного браку кадрів і низького 

професійного рівня співробітників, мізерного матеріально-побутового 

забезпечення міліціонерів та агентів карного розшуку, а також 

неоднозначного ставлення до правоохоронних органів з боку місцевих 

партійних і радянських органів, змогли забезпечити охорону правопорядку в 

губернії. За більшістю показників результати діяльності загальної, 

промислової та транспортної міліції, карного розшуку Харківщини були 

вищими, ніж у сусідніх регіонах. 

Мета дослідження – провести комплексне дослідження становлення й 

практичної діяльності органів внутрішніх справ Харківщини у добу непу. 

Для досягнення зазначеної мети автором визначено такі завдання:  

- виявити механізм формування структури міліції й карного розшуку 

Харківщини як складової частини державного апарату; 

- дослідити систему управління органів внутрішніх справ;  

- оцінити їх матеріально-технічне забезпечення та фахову підготовку; 

- вивчити основні напрями кадрової і політико-виховної роботи; 

- проаналізувати криміногенну обстановку в регіоні й діяльність 

органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю та охороні 

правопорядку;  

-  визначити, наскільки вагомим був вплив переходу до нової 

економічної політики у державі на стан розвитку і характер діяльності 

правоохоронних органів Харківщини; 

- виявити основні форми профілактичної діяльності органів внутрішніх 

справ, спрямовані на запобігання злочинності та іншим негативним 

соціальним явищам; 

- виявити роль окремих персоналій в процесі боротьби з порушниками 
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правопорядку. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є органи внутрішніх справ 

України.  

Предметом дослідження виступають процеси формування внутрішньої 

структури й діяльність міліції та карного розшуку Харківщини з охорони 

громадського порядку і боротьби зі злочинністю.  

Хронологічні межі роботи охоплюють період від 1921 по 1929 роки. 

Нижньою межею дисертаційного дослідження став час запровадження 

радянською владою низки заходів, що пізніше отримали назву нової 

економічної політики.  

Верхня межа – кінець 1920-х років, коли з початком утвердження 

тоталітарної державної моделі правоохоронні органи поступово 

перетворюються на складову частину репресивного апарату. В окремих 

випадках автор виходив за означені хронологічні межі з метою більш 

цілісного розуміння тих трансформаційних процесів, яких зазнали 

правоохоронні органи Харківщини упродовж 1920-х років. 

Територіальні межі дослідження окреслені межами Харківської 

губернії 1921-1925 рр., яка була розформована у червні 1925 р. та Харківської 

округи, що існувала у 1925-1930 рр.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в проведенні 

комплексного дослідження процесу формування й діяльності органів 

внутрішніх справ Харківщини у 1921−1929 роках, запровадженні до 

наукового обігу нових історичних джерел, що дозволило: 

 проаналізувати стан і динаміку злочинності, при цьому з’ясувати, 

що вони в першу чергу, залежали від таких факторів, як рівень 

забезпеченості і зайнятості населення, відсутність правової культури у 

переважної більшості громадян, тоді як класові протиріччя вже не 

мали істотного впливу на рух злочинності; 

 виявити фактори поширення окремих злочинів на Харківщині, а 

саме з’ясувати, що під час непу відбулося суттєве зростання майнових 
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та посадових злочинів, чому, безперечно, сприяли зміни у соціально-

економічному становищі країни в цілому і Харківського регіону 

зокрема. Це доповнювалось протиправною діяльністю номенклатури 

та нової політичної еліти, що істотно впливало на правосвідомість 

населення губернії; 

 довести, що створена протягом 1920-х рр. система управління 

органами внутрішніх справ за основними напрямами службової 

діяльності була досить ефективна, а організаційне співробітництво 

загальної міліції та карного розшуку з підрозділами ДПУ позитивно 

позначилося на результатах оперативно-службової діяльності;  

 вказати на основні протиріччя в реалізації органами міліції 

соціально-економічної політики держави розглянутого періоду. Вони 

полягали в тому, що правоохоронним органам часто доводилося 

займатися непритаманною для них діяльністю у сприянні органам 

державної влади, що не тільки зменшувало їх ефективність у 

протиборстві зі злочинністю, але й викликало зниження авторитету 

міліції і довіри до неї з боку пересічних громадян; 

 з’ясувати, що недостатня кількість співробітників 

правоохоронних органів, комплектування й постачання органів за 

залишковим принципом не дозволяло довгий час налагодити 

ефективну протидію злочинності, а політизований підхід у відношенні 

«старих спеців» позбавляв спадкоємності у методах і прийомах 

боротьби зі злочинністю. Тяжке матеріальне становище змушувало 

залишати органи найбільш підготовлених і досвідчених 

співробітників. Відсутність професійних навичок у більшості 

співробітників і неможливість підняти їхню кваліфікацію змушувало 

прибігати до ненаукових способів боротьби зі злочинністю, що 

приводило до частих втрат серед співробітників; 

 встановити, що розвиток самогоноваріння відбувався як на 

економічному ґрунті, так і у зв'язку із соціальними проблемами 
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суспільства, де більшість громадян виявилися маргіналами. Одним з 

наслідків розвитку самогоноваріння й пияцтва, а також культурного 

вакууму в суспільстві, особливо у сільській місцевості, став ріст 

хуліганських діянь; 

 охарактеризувати роль міліції у проведенні превентивних заходів 

щодо поширення асоціальних форм поведінки громадян. Це 

дозволило з’ясувати, що харківські правоохоронці зробили вагомий 

внесок  не тільки у боротьбу з пияцтвом та самогоноварінням, але й у 

справу зменшення безпритульних серед неповнолітніх на території 

Харківщини, що були потенційними кадрами для злочинного світу.  

 Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

написана в рамках теми “Нова економічна політика” (УДК 94/9903.09.55 

номер державного реєстру 01984005311), що розробляється на кафедрі історії 

Росії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що  виявлені 

матеріали можуть бути використані в розробленні спецкурсів з історії 

правоохоронних органів України, при створенні узагальнюючих праць з 

історії органів внутрішніх справ України, а також у викладанні загальних 

курсів вітчизняної й регіональної історії. 

Апробація результатів роботи. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на кафедрі основ економічної теорії Харківського 

національного медичного університету і кафедральних теоретичних 

семінарах та на кафедрі історії Росії історичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Окремі аспекти проблеми 

дисертації і підсумки їх дослідження доповідались автором на міжнародних, 

українських та міжвузівських конференціях: в міжвузівській науковій 

конференції «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2010 р.); на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Краєзнавство і вчитель - 

2010»; на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у 
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сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 

аспекти» (Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Ніш, 2011 р.); на 

Ольвійському форумі – 2011 «Стратегії України в геополітичному просторі» 

(Ялта, 2011 р.). 

Основні положення дисертації викладено у 4 наукових статтях, 

розміщених у вітчизняних фахових виданнях за спеціальністю «Історичні 

науки», та у публікаціях тез і матеріалів конференцій. 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Матеріал викладається за проблемно-хронологічним принципом і 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та літератури, додатку. Загальний обсяг роботи становить 184 сторінки, з них 

162 сторінки основного тексту. Список джерел і літератури має 

203 бібліографічні позиції. 
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РОЗДІЛ 1 

Історіографія, джерела, методологія і методи дослідження 

 

1.1. Історіографія проблеми 

Різноманітні аспекти формування та діяльності органів внутрішніх 

справ Харківщини в період здійснення нової економічної політики, були 

доволі широко висвітлені у вітчизняній історіографії і радянського, і 

пострадянського періодів. Проте не завжди ті чи інші процеси отримували 

правильну оцінку, що було пов’язано як із суб’єктивними позиціями 

істориків, так і з об’єктивними умовами, в яких проводились дослідження. 

Тому, чимало робіт вимагають від дослідника критичного осмислення, з 

огляду на реалії, в яких вони створювались.  

Ознайомлення з історіографією проблеми, дозволило автору виділити 

кілька блоків, послідовний розгляд яких, дозволить дати оцінку стану 

вивчення правоохоронних органів в роки непу, як в Україні в цілому, так і на 

Харківщині зокрема. 

 Історіографія проблеми формування та діяльності органів внутрішніх 

справ досить чітко поділяється на два періоди: перший - радянський, що 

хронологічно охоплює літературу, яка вийшла у 1920−1980-х роках, і 

характеризується пануванням марксистсько-ленінської методології, через 

призму перемог і переваг радянського ладу; другий – пострадянський, з 

початку 1990-х − відрізняється від першого деідеологізацією історії як науки, 

пошуком нових методологічних підходів, розширенням дослідницької 

проблематики історії міліції. 

 В історії вивчення органів внутрішніх справ у радянський період 

можна визначити кілька періодів, з чіткими рубежами: 1920-ті рр. - середина 

1930-х і середина 1950-х років – 1980-ті роки. 

Перший період відрізняється тим, що історія становлення органів 

внутрішніх справ вивчалася сучасниками цього процесу. Основний масив 

літератури про діяльність міліції та карного розшуку було створено 
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безпосередніми очевидцями подій. Він переважно містив фактичні матеріали, 

поточну статистику, спостереження правознавців, працівників органів 

внутрішніх справ. Література періоду 1920-х – початку 1930-х рр. утворює 

дві групи:  

- дослідження злочинності й аномальних проявів у поведінці громадян 

[13; 24; 31; 127; 138; 169-170] та ін.  

- присвячена проблемам формування організаційної структури й 

діяльності міліції в боротьбі зі злочинністю [8; 14; 39; 131; 137; 171; 201] та 

ін.;  

У 1920-ті рр. проблемам злочинності була присвячена велика кількість 

літератури, що носила як науковий, так і публіцистичний характер. Для 

більшості робіт засадничою була думка, нібито в новому соціалістичному 

суспільстві − зі знищенням економічної й політичної нерівності між людьми, 

з наданням кожному потрібних йому благ, із припиненням класової 

боротьби, з відмиранням всіх тих засобів примусу, які зазвичай притаманні 

державі, з докорінною зміною на нових засадах всього економічного життя − 

зникнуть і приводи для здійснення злочинів, що неминуче приведе і до 

зникнення злочинності. Негативні соціальні явища розглядалися, наприклад 

у публікаціях Б. Утевського [169-170], як пережиток капіталістичного 

минулого, або породження непу, тобто як відступ від соціалістичних ідеалів. 

У цей період проблемам злочинності стало приділяти увагу досить 

широке коло вчених, причому, крім кримінологів й юристів цією тематикою 

зацікавились психологи, педагоги, що свідчило про прагнення вивчення 

злочинності не тільки в кількісному відношенні, але й у бажанні 

встановлення індивідуальних причин, що штовхали людину на скоєння 

злочину, а також для вироблення методологічної основи боротьби зі 

злочинністю. 

У дослідженнях 1920-х рр. багато уваги приділялося тематиці боротьби 

з пияцтвом й алкоголізмом, зокрема, з того періоду, коли держава почала 

виробництво й продаж міцних алкогольних напоїв, що викликало різке 
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зростання їхнього споживання та стало наслідком безлічі негативних 

соціальних наслідків. Одним з партійних ідеологів активної боротьби з 

алкоголізмом став публіцист Ю. Ларін [109]. Частина дослідників пов'язувала 

розвиток пияцтва в непівському суспільстві не з початком виробництва 

алкоголю на державному рівні, а з розвиненим у період "сухого закону" 

самогоноварінням на всій території радянської держави. Цю точку зору 

висловлювали В. Башмачників і Д. Воронов [11; 26].  

Наприкінці 1920-х - початку 1930-х рр. дослідження, пов'язані із 

уживанням алкоголю громадянами, набули більш наукового характеру. У 

працях Б. Дидрихсона, Э. Дейчмана алкоголізм розглядався у світлі його 

впливу на продуктивність праці трудящих [70-71]. Увага дослідників була 

спрямована на прояви асоціальної поведінки, пов'язаної з розвитком пияцтва 

на побутовому рівні. Даній тематиці присвятили свої роботи Д. Воронов,      

Н. Тяпугин [27; 165 ]. Ця проблема піднімалася й на наукових конференціях, 

результати яких публікувалися в збірниках статей. 

У роки непівської гласності дослідникам удалося досягти багато чого у 

сфері вивчення злочинності й особистості злочинця. В основному, це були 

вчені, що почали свою діяльність у дореволюційний період: А. Жижиленко й 

М. Гернет. З'явилися роботи А. Герцензона, В. Куфаєва, Д. Родини й ін., що 

розглядали різні аспекти злочинності [29-32; 77; 106; 148]. На той час ще 

зберігався необхідний науці плюралізм підходів. Злочинна поведінка 

розглядалася в соціологічних, психологічних, клінічних аспектах. 

Ближче до середини 1920-х років з’являються колективні праці, 

присвячені специфіці регіональної злочинності. В 1924 р. був виданий 

збірник «Злочинний світ Москви», у якому були представлені роботи            

М. Гедеонова «Грабіжники і убивці», С. Вушка «Убивці», В. Куфаєва 

«Рецидивісти», Д. Родини «Злодії», А. Ароновича «Самогонники» тощо 

[142]. 

Під егідою Державного інституту з вивчення злочинності з 1926 р. 

почали видаватися збірники статей під єдиною назвою «Проблеми 
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злочинності» [143]. У науковій і публіцистичній літературі 1920 - початку 

1930-х рр. провідне місце займала проблема хуліганства, якій 

присвячувалися цілі тематичні збірники: «Хуліганство й різанина», 

«Хуліганство й злочини», «Хуліганство й хулігани». Виходило також безліч 

праць монографічного плану, присвячених даній проблемі. Однією з 

найбільш вдалих робіт стала книга Я. Бугайського [18]. Великий фактичний 

матеріал, що перебував у руках дослідників і вільний доступ до моральної 

статистики відкривали широкі можливості продовження роботи з вивчення 

злочинності, але сформоване на початку 1930-х рр. тоталітарне суспільство 

прикрило можливості для подальших досліджень, внаслідок обмеження 

доступу до необхідної інформації. 

Щодо другої групи робіт цього періоду, то слід зазначити, що у 1920-ті 

роки розгорнулася і достатньо плідна науково-дослідна робота з аналізу 

діяльності радянських правоохоронних органів. У статтях того часу 

висвітлювалась практична діяльність органів правопорядку − боротьба зі 

злочинністю, організація взаємодії з органами місцевої влади, у ряді робіт 

порушувалися проблеми дотримання законності співробітниками міліції, 

підвищення ефективності роботи підрозділів і незадовільного матеріального 

забезпечення [90; 126; 128; 172]. 

До десятої річниці радянської міліції в журналах з'явилися публікації з 

історії правоохоронних органів. У них висвітлювались питання формування 

служб і підрозділів міліції та карного розшуку з моменту проголошення 

радянської влади [91; 132]. Попри те, що більшість з них мала 

публіцистичний характер, у комплексі з іншими дослідженнями вони можуть 

надати дослідникові цінний матеріал стосовно місця міліції у структурі 

тогочасного суспільства. 

 Виокремлення усередині НКВС нових структурних підрозділів 

спричинило більш активне дослідження цих нових елементів. Так, у 1928 р. 

вийшла узагальнююча робота В. Шарова, присвячена організації й роботі 

відомчої міліції [198]. 
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В 1930 р. з'явилися праці П. Зайцева та І. Кисельова, присвячені міліції, 

в яких домінували теоретичні узагальнення стосовно поступового згасання 

злочинності у радянській державі в наслідок встановлення справедливого 

соціального ладу і ліквідації ворогів революції. Фактичний матеріал було 

представлено вибірково, що не давало змоги простежити ті зміни, що 

відбувалися у характері діяльності правоохоронних органів протягом 1920-х 

років [79; 92]. 

Останнє серйозне дослідження результатів боротьби міліції та карного 

розшуку зі злочинністю у 1920-х рр. було здійснено співробітником 

центрального апарату НКВС СРСР В. Якубсоном
1
 [202]. На відміну від 

згаданих вище публікацій П. Зайцева та І. Кисельова, в даному дослідженні 

ретельніше проаналізовано статистичний матеріал, що дало авторові 

можливість з’ясувати не тільки особливості злочинності у різних регіонах 

Союзу, але й вказати на основні досягнення та прорахунки правоохоронців у 

справі протидії цьому негативному соціальному явищу, серед яких, він 

одним з перших визначив незадовільне матеріально-технічне забезпечення 

міліції, що, на думку В. Якубсона, в свою чергу викликало надзвичайно 

високу плинність кадрів, особливо у першій половині 1920-х років [202,         

с. 34]. 

Наукова праця з дослідження історії формування та діяльності органів 

внутрішніх справ на Харківщині теж почала проводитися ще у 1920-ті роки. 

Хоча науковість публікацій того часу можна визнати лише з певною 

натяжкою. Більшість матеріалів подавалось у вигляді невеликих статей у 

різноманітних збірниках, журналах, газетах. Їх авторами виступали не 

професійні історики, а, переважно, власне співробітники правоохоронних 

органів, на чиїх очах і відбувався процес становлення харківської міліції. 

Частина подібних робіт була присвячена проблемам організаційного 

будівництва міліції на Харківщині, питанням матеріального та кадрового 

забезпечення [82; 95; 133]. З середини 1920-х років почали з’являтися 

                                                           
1
 Репресовано у 1938 р., реабілітовано у 1957 році. 
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публікації, які стосувалися вже окремих міліцейських підрозділів. Особлива 

увага була прикута до карного розшуку, що небезпідставно вважався 

авангардом у боротьбі зі злочинним світом [22; 101]. Звичайно, більшість 

подібних публікацій страждала суб’єктивністю, описовістю та поверховістю 

висновків, але разом з тим, враховуючи те, що їх автори були безпосередніми 

свідками, а інколи, як у випадку з начальником харківської губміліції            

Ф. Коваленко, брали безпосередню участь у процесі формування органів 

внутрішніх справ Харківщини, їх можна розглядати навіть у якості 

першоджерел. 

Із другої половини 1930-х і до середини 1950-х років публікацій, які б 

безпосередньо торкалися діяльності харківської міліції, не було. Радянські 

історики практично не торкалися цієї теми. По-перше, тут позначилася 

специфіка їхньої діяльності, закритість силових органів в умовах тоталітарної 

держави. По-друге, слід взяти до уваги, що багато керівників НКВС було 

репресовано і будь-яке згадування їхніх прізвищ у пресі виключалося, відтак 

ускладнювалося й дослідження історії служб, очолюваних ними. 

Новий період у розробленні історії міліції був тісно пов'язаний з 

пожвавленням у розвитку радянської історичної науки, що почалось після 

ХХ з'їзду КПРС. Із середини 1950-х років зростає кількість публікацій, 

розширюється проблематика досліджень. Певний внесок у висвітлення 

проблеми зробили загальні й спеціальні роботи з історії радянської держави 

та її правоохоронних органів. Їх поява стала можливою через зростання 

наукового інтересу до історичних подій непівського періоду та 

соціалістичної реконструкції народного господарства, який був викликаний 

новими спробами проведення радянським урядом економічних реформ. Саме 

в цей час були зроблені дослідження, що визначили загальний напрямок 

вивчення державно-правових явищ радянської держави в 1920−1930-ті роки, 

де знайшли висвітлення проблеми формування структури та діяльності 

правоохоронних органів. Серед таких робіт насамперед слід згадати «Історію 

радянської держави й права» у 3-х книгах за редакцією А. Кисельова; 
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“Радянську державу і право в період будівництва соціалізму (1921−1935 рр.)” 

за редакцією  Є. Скрипільова, М. Куріцина та інші [85; 87].  

Коло досліджуваних проблем у діяльності органів внутрішніх справ 

розширювалося [17; 37; 96; 136; 140; 147]. У роботі «Из истории милиции 

Советской Украины» вперше прослідковується спроба створення 

комплексної картини розвитку правоохоронних органів УСРР [119]. Не 

дивлячись на те, що автор не зупинявся тільки на здобутках, але й не 

залишив поза увагою і деякі проблеми, які довелося вирішувати міліції у 

перші роки свого існування (недостатня матеріально-технічна забезпеченість, 

низький професійний рівень співробітників, плинність кадрів), він не зміг 

уникнути помилок при оцінці характеру і джерел тогочасної злочинності, 

розуміючи це негативне соціальне явище, лише як наслідок боротьби класів 

[119, с. 6]. 

На цьому етапі дослідників починають цікавити і деякі окремі 

проблеми розвитку радянської міліції. Р. Мулукаєв звертає увагу на 

висвітлення фактів співробітництва органів міліції радянських республік на 

перших етапах становлення правоохоронної системи [129]. Автор зумів 

показати, що, незважаючи на тяжіння центру до уніфікації системи 

правоохоронних органів, у 1920-ті роки вони ще зберігали певні локальні 

особливості. Цей факт Р. Мулукаєв пояснює неоднаковою мірою впливу 

злочинного світу на суспільне життя у різних республіках. Зокрема, він 

вважає, що в УСРР у період непу рівень злочинності залишався одним з 

найвищих серед інших республік, проте автор не заглиблюється у причину 

цього явища. 

Роль міліції у забезпеченні охорони громадського порядку в період 

відбудови народного господарства проаналізували Т. Воробейкова та           

М. Єропкін [25; 73-75]. У своїх роботах вони наголошували на надзвичайно 

важливому значенні міліції у приборканні контрреволюційних виступів, які 

здебільшого кваліфікувалися як політичний бандитизм. Але ці дослідники не 

зуміли в повній мірі розкрити проблему переростання політичного 
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бандитизму у загальнокримінальний, а отже й ті зміни, що відбулися 

внаслідок цього в характері діяльності правоохоронних органів. 

Питання організаційного будівництва радянської міліції в 1920−1930-х 

роках розглядалися в роботі М. Кіссіса [93]. Він перший послідовно дослідив 

усі основні етапи формування структури правоохоронних органів. Однак 

автор не зумів дати об’єктивної оцінки посиленню партійного контролю за 

діяльністю правоохоронних органів, безапеляційно вважаючи це чи не 

найголовнішим результатом змін в організаційному будівництві міліції у 

досліджуваний період. 

В центрі уваги харківського історика, професора ХДУ О. Кучера були 

проблеми участі міліції УСРР у боротьбі з контрреволюційними елементами 

на початку 1920-х років [107-108]. І хоча автор постійно акцентує увагу на 

класовому характері цієї боротьби, в його працях можна знайти і чимало 

важливої інформації щодо поступового трансформування деяких 

повстанських угруповань часів громадянської війни у звичайні злочинні зграї 

(є приклади подібних трансформацій і на матеріалах Харківщини).  

Наприкінці 1960-х років починають з’являтися роботи В. Алтуєва, який 

швидко зарекомендував себе у якості кваліфікованого дослідника історії 

правоохоронних органів на початку їх становлення. Актуальність його 

досліджень полягала в тому, що він намагався розглядати регіональну 

специфіку розвитку правоохоронних органів [3]. В центрі уваги дослідника 

також знаходилися проблеми протидії правоохоронних органів УСРР 

бандитизму [6]. Певні підсумки своєї дослідницької діяльності В.Алтуєв 

підбив у кандидатській роботі «Рабоче-крестьянская милиция Украинской 

ССР в период восстановления народного хозяйства (1921−1925 гг.)». Дана 

дисертація протягом довгого часу мала статус чи не єдиного системного 

дослідження історії правоохоронних органів Радянської України першої 

половини 1920-х років [5].  

Проте, згадані роботи були виконані у руслі тогочасної історіографії, 

відзначались занадто великим ступенем заполітизованості, що не сприяло 
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об’єктивному висвітленню низки питань, як то визначення засад організації 

та кадрового добору співробітників міліції,  наслідки «чищень» та їх вплив на 

рівень кваліфікації міліціонерів; діяльність ОВС, за В. Алтуєвим, була майже 

позбавлена недоліків, не в останню чергу, завдяки постійному контролю з 

боку партійних структур та перманентному політичному вихованню 

співробітників. 

Оскільки основну джерельну базу цього дослідження склали матеріали 

Донецького обласного архіву, діяльність саме харківської міліції у роботі 

розглянуто надто поверхово. Автор подав лише кілька прикладів ліквідації 

зусиллями міліції потужних бандитських з’єднань на території Харківщини 

та наведенням статистичних матеріалів стосовно розвитку злочинності у 

регіоні, в контексті загальнореспубліканських даних. Зазначимо, що верхня 

хронологічна межа роботи обмежується 1925 р. Це залишило поза увагою 

історика ті важливі трансформаційні процеси, що відбувалися в 

правоохоронних органах України в останні роки здійснення непу.  

У рік 60-річчя Жовтневої революції було видано двотомну «Историю 

советской милиции» [88]. Її фундаментальний характер повинен був 

підкреслити той факт, що на чолі редакційної колегії був тогочасний голова 

МВС СРСР М. Щолоков. На сторінках даного видання відображалася 

офіційна концепція історії ОВС. Період НЕПу в ній окремо не виділявся, а 

був інтегрований у період «будівництва соціалізму», що за періодизацією 

прийнятою в радянській історичній науці охоплював1921 – 1936 роки. Історія 

радянської міліції на сторінках цього видання виглядала шерегою 

безперервних перемог і успіхів, що спотворювало справжню картину 

розвитку радянської міліції. Подібною за своїми «об’єктивними» підходами у 

висвітленні сторінок історії ОВС була і колективна праця «Советская 

милиция: история и современность. 1917–1987», що з’явилась десять років 

потому [160]. 

Викликає певний інтерес дисертаційне дослідження С. Власенка 

«Правоохоронні органи Української РСР у період відбудови народного 
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господарства (1921−1925 рр.)» [23]. Дисертація мала узагальнюючий 

характер, тому багато аспектів історії становлення саме органів внутрішніх 

справ, залишились поза увагою автора. Схематично підійшовши до проблеми 

висвітлення структурних перетворень у системі ОВС, С. Власенко не зумів 

достатньо переконливо показати їх вплив на ступінь ефективності основних 

напрямків діяльності міліції.  

У другій половині 1980-х років побачила світ робота С. Курило «Жизни 

своей не щадя: из истории харьковской милиции» [104]. Спираючись на 

джерела документального походження, спогади співробітників ОВС,             

С. Курило відтворив чимало цікавих подій, що супроводжували боротьбу 

правоохоронців зі злочинним світом і непросту діяльність міліціонерів у 

площині профілактики злочинності, від перших днів її існування і до 

сучасного йому часу. Цією науково-публіцистичною, по суті, роботою, 

вичерпується спеціальне вивчення міліції Харківщини у радянські часи. 

Отже, у радянській історіографії другої половини 1950–1980-х років, на 

відміну від попереднього періоду,  розширюється тематика пошуків з історії 

органів внутрішніх справ, їм притаманні комплексний підхід і 

компаративний аналіз, а запровадження у науковий обіг нового архівного 

матеріалу дозволило повніше розкрити різні аспекти досліджуваних проблем.  

Разом з тим, в умовах ідеологічного диктату КПРС і закритості 

радянського суспільства вченим не вдалося уникнути однобічності у 

висвітленні багатьох питань. Акцентуючи увагу на досягненнях радянської 

міліції, яких, безперечно, було чимало, переважна більшість істориків 

залишала поза проблемним полем своїх розвідок вади у діяльності міліції та 

суперечки, що постійно виникали між різними структурами правоохоронних 

органів, негативний вплив посилення партійного контролю за їх діяльністю, 

який врешті-решт призвів до істотних деформацій усієї правоохоронної 

системи. Незважаючи на те, що Харків більшу частину міжвоєнного періоду 

мав статус столиці Радянської України, окремих досліджень з історії 

харківської міліції в цей час так і не з’явилося. 
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У 1990-х роках ХХ століття починається сучасний етап розвитку  

історіографії проблеми, якому властиві глибина історичного аналізу, поява 

нових дослідницьких шкіл і концепцій, застосування нових методологічних 

підходів і розширення кола досліджуваних проблем. Ширший доступ до 

архівних матеріалів дозволив перейти до ґрунтовного вивчення історії 

радянської міліції, зокрема періоду 1920-х років. У центрі уваги істориків-

правознавців опиняється правовий статус органів внутрішніх справ у різні 

періоди вітчизняної історії, їх роль у соціально-економічному й політичному 

житті суспільства [33-34]. 

Деякі дослідження сучасних російських авторів присвячені системному 

аналізові криміногенної ситуації в СРСР у контексті розвитку соціально-

економічних і політичних процесів [40; 113; 153; 164]. Певне значення для 

розуміння умов, за яких доводилося діяти міліції, має аналіз побутового й 

матеріального становища, морального обличчя й поводження населення 

1920-х років [35; 110-111; 196]. Так, досліджуючи проблеми державно-

правового стану міліції в роки непу, А. Малигін звертає увагу на 

незадовільний стан дисципліни, прояви злочинності серед співробітників 

міліції, високу плинність кадрів, постійний некомплект штатів. Він пояснює 

це порушенням принципу соціальної справедливості. Вихід із кризового 

становища, історик вбачає в організаційному об'єднанні міліції з ОДПУ на 

початку 1930-х років [114]. Інший фахівець, С. Недобєжкін − вважає, що 

провідна роль у захисті приватних майнових прав фізичних і юридичних осіб 

у період непу належала саме органам міліції [130]. 

Серед досліджень, опублікованих в Україні за останні двадцять років, 

слід назвати праці О. Ярмиша, І. Біласа, Ю. Кравченка, П. Михайленка,         

А. Мироненка. Вагомий внесок у справу дослідження історії правоохоронних 

органів України зробив О. Бандурка [9-10]. У своїх працях він аналізує 

сучасний стан розвитку вітчизняної міліції, спираючись на свій багаторічний 

досвід у правоохоронній діяльності, вказує основні можливості для 

вдосконалення її роботи щодо протидії злочинності. Разом з тим, О.Бандурка, 
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неодноразово звертався і до сюжетів з історії української міліції, зокрема і до 

особливостей її діяльності у 1920-ті роки.  

Привертає до себе увагу історико-правове дослідження І. Усенка [168]. 

Автор з нових методологічних позицій намагається пояснити причини 

поступового перетворення правоохоронних органів із захисників суспільства 

від злочинного світу на інструмент злочинної політики правлячого режиму. 

Специфіка історико-правового дослідження змусила І. Усенка більше уваги 

приділити аналізові різних нормативних документів, майже не підкріплюючи 

їх фактичним матеріалом. 

Не можна не згадати і посібник А. Тимченка «Правові основи 

організації й діяльності міліції України в 1917−1941 роках» [162]. У 

зазначеному посібнику акцент зроблено на аналізі нормативно-правових 

актів, що визначали основні напрями організації та діяльності міліції УСРР у 

міжвоєнний період, зокрема і протягом доби непу. Ознайомлення з даною 

роботою, дозволило більш чітко з’ясувати правові засади тих перетворень, 

що відбувалися у структурі правоохоронних органів у 1920-х роках. Однак, з 

точки зору дослідника-історика, даний посібник орієнтовано передусім на 

спеціалістів з правових наук, багато проблем розглядається у відриві від 

історичного контексту доби. Зауважимо, що автор зовсім не зачіпає 

регіональних особливостей розвитку органів внутрішніх справ. 

Чимало цікавої інформації можна знайти у посібнику, підготовленому 

викладачами Харківського національного університету внутрішніх справ 

[84]. Історія органів внутрішніх справ досліджуваного нами періоду 

розглядається у другій частині посібника. Звичайно, у цьому виданні 

окреслено тільки основні напрями розвитку вітчизняних правоохоронних 

органів, проте, виявивши основні тенденції процесу, автори створили 

передумови для ширшого і поглибленого вивчення даної проблематики. 

Надзвичайно цікава монографія О. Міхєєвої, в якій дослідниця 

спробувала відійти від застарілих штампів і з використанням останніх 

досягнень історичної науки проаналізувати природу організованої 
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злочинності та особливості боротьби з нею в Україні у роки непу на прикладі 

Донбаського регіону [125]. У роботі на широкому фактичному матеріалі 

проаналізовано стан і динаміку розвитку кримінальної злочинності в Донбасі 

протягом першого радянського десятиріччя. Зазначене явище розглядається 

як специфічна складова системної трансформації, що мала місце в Україні у 

названий період. Крім загальних тенденцій злочинності, у монографії 

розглянуто окремі її види, наведено соціально-демографічну характеристику 

злочинців того часу. Аналізується також досвід подолання злочинності в 

умовах трансформаційних процесів 1920-х років, розглядається специфіка 

створення та діяльності надзвичайних і правоохоронних органів Донбасу і 

результативність їхньої роботи. Одним з головних висновків О. Міхєєвої 

стало твердження про негативний вплив численних організаційних змін на 

ефективність роботи працівників правоохоронних органів. Дослідниця 

доводить, що кваліфіковано протистояти злочинності може тільки усталена і 

міцна система, статус якої чітко визначено на правовому рівні [125, с. 89]. 

Найбільш небезпечною формою злочинності підчас непу, безперечно, 

був бандитизм. У цьому контексті викликає інтерес монографія В. Голіни, 

яка висвітлює кримінально-правові аспекти протидії бандитизму [36]. 

Дослідник звертається до проблем еволюції бандитизму під час різних 

історичних періодів, зокрема і у роки непу. Це дозволило автору зробити 

висновок, що саме в той час склалися типові риси бандитизму у його 

загальнокримінальній іпостасі. 

В ці роки історія харківської міліції та її окремих підрозділів 

розглядалася переважно у контексті історії міліції УСРР в цілому. Багато 

важливих аспектів, як то воєнізація міліції Харківщини, еволюція її окремих 

підрозділів, адміністративна та профілактична діяльність ОВС, залишались 

поза увагою дослідників. В цьому контексті, велике значення мала поява на 

початку ХХІ століття дисертаційної роботи І. Коцана «Міліція Харківщини у 

1917−1930 роках» [102]. В ній автор намагався послідовно розглянути 

основні етапи становлення правоохоронної системи у регіоні, що відбувалися 
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у вирі революцій та війн, їх поступового оформлення протягом 1920-х років 

та перетворення у апарат насильства та терору на початку 1930-х, після 

повного підпорядкування міліції НКВС. Але, слід зазначити, що дисертація   

І. Коцана мала характер дослідження у рамках юридичної науки і розвиток 

харківської міліції розглядався у правовому контексті, через призму 

різноманітних нормативних документів. Історична складова дослідження 

виконує допоміжну роль та страждає описовістю. 

Деякі прогалини у історії харківської міліції було ліквідовано завдяки 

статті Б. Зайцева та Б. Мигаля «Харківська міська міліція у 1920-х роках», що 

мала науково-популярний характер [78]. У невеликій за обсягом публікації 

автори з’ясували ті етапи становлення, які пройшла міліція міста, від 

моменту її створення в 1917 році. Аналізуючи стан харківської міліції 1920-х 

років, автори звернули увагу на надзвичайно важкі умови роботи 

правоохоронців − хронічний дефіцит зброї та обмундирування, постійні 

затримки з виплатою заробітної платні тощо. Саме незадовільне матеріальне 

становище, на думку фахівців, стало головною причиною плинності 

міліцейських кадрів. Водночас у публікації, яка мала все ж науково-

популярний характер, доволі схематично відображено діяльність міліції 

безпосередньо з протидії злочинності: окреслено тільки основні напрями цієї 

діяльності, які проілюстровано кількома прикладами. Звичайно, це не може 

дати повної картини боротьби харківської міліції зі злочинним світом. 

У пострадянський період об'єктом досліджень стали різні аспекти 

діяльності міліції в умовах проведення реформ 1920-х років. Зокрема, сучасні 

дослідники вивчають проблеми правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів [123-124], питання кадрової політики й особливості 

політико-виховної роботи, а також професійної підготовки співробітників 

міліції [103; 203], різноманітні форми і методи суспільного контролю за 

робітничо-селянською міліцією в період її становлення і розвитку [99]. Більш 

широко і ретельно аналізуються процес становлення основних служб міліції, 

методи профілактики та запобігання їм [72; 89; 134; 151; 199-200].  
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Як бачимо, роботи з історії радянської міліції, що вийшли в 1990−2000 

роках з під пера українських та російських фахівців, значно розширили і 

поглибили проблемне поле даного питання. Але далеко не всі проблеми 

отримали вичерпне висвітлення, особливо це стосується регіональних 

особливостей формування та діяльності органів внутрішніх справ.  

Отже, слід визнати, що незважаючи на чималу кількість публікацій з 

історії радянської міліції, вивченню формування та діяльності органів 

внутрішніх справ Харківщини в період непу не було приділено достатньо 

уваги, про що свідчить відсутність донині в історіографії комплексних 

досліджень з даної проблематики. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база нашого дослідження складається як з неопублікованих, 

так і оприлюднених документів та матеріалів, які можна класифікувати за 

таким принципом: нормативно-законодавчі акти органів державної влади; 

добірки матеріалів з історії міліції; статистичні дані; документи особистого 

походження
2
; періодична преса; архівні матеріали. 

Велику цінність для нашої теми мають офіційні документи радянського 

уряду України, які стосувалися регулювання становища органів внутрішніх 

справ. З цією метою автором було залучено матеріали Збірника постанов та 

розпоряджень ВУЦВК, а також Зібрання узаконень та розпоряджень 

Робітничо-Селянського Уряду України, що видавалися з 1921 до 1927 років 

[80; 149]. До роботи були залучені Кримінальні кодекси Російської 

Федерації та Української соціалістичної радянської республіки 1927 р. з 

коментарями та постатейними роз’ясненнями, базою для яких слугували 

обіжники та постанови Народного комісаріату юстиції та Верховного суду 

УСРР [105; 166-167]. Їх аналіз дозволив виявити низку основних 

                                                           
2
 В рамках цієї групи джерел, автором розглядаються і спогади безпосередніх учасників подій, що 

досліджуються у дисертації. 
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нормативних актів, що визначали структуру та основні принципи діяльності 

органів внутрішніх справ того часу. 

В середині 1920-х років накази республіканського керівництва міліції 

та розшуку теж видавалися у спеціальних збірниках, які були вивчені 

дисертантом [150; 152]. Їх розгляд допомагає краще усвідомити основні 

труднощі, мусили долати правоохоронні органи на шляху свого становлення. 

Аналіз змісту цих збірників доводить, що основні складнощі в діяльності 

міліції виникали через низьку професійну підготовку кадрового складу, 

надзвичайну плинність кадрів, недостатнє фінансування, переобтяженість 

міліції та розшуку непритаманними для них видами діяльності. Ці матеріали 

дозволили визначити правове становище міліції та карного розшуку, 

простежити зміни у їх структурі, організації та компетенції у сфері боротьби 

зі злочинністю, охорони громадського порядку і адміністративного нагляду.  

З’ясувати специфіку злочинності того часу, визначити найбільш типові 

злочини, допомогло ознайомлення з матеріалами Збірника кримінально-

касаційної колегії Верховного суду УСРР [154]. Залучення до роботи над 

дослідженням матеріалів касаційної колегії, дозволило автору порівняти стан 

злочинності на Харківщини з іншими регіонами України, краще зрозуміти їх 

досягнення та прорахунки.  

Деяку корисну інформацію було виявлено у звітах про стан губернії, 

що готувалися Харківським губвиконкомом, зокрема стосовно чисельності 

губернської міліції та її основних структурних підрозділів [161]. Також там 

можна знайти статистичні дані, що відображають рівень злочинності у 

губернії та ступінь розкриття окремих видів злочинів − таких як бандитизм, 

розбій, кваліфіковані й прості крадіжки, шахрайство тощо. 

За роки хрущовської «відлиги» історики отримали можливість 

інтенсивніше долучати до своїх пошуків різноманітний архівний матеріал. 

Починають з’являтися збірники документів з тих чи інших проблем. Одним з 

них стало видання «Історії міліції Української РСР у документах і 

матеріалах» [86]. У даному збірнику, перший том якого охоплює 
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досліджуваний нами період, істотно переважають матеріали щодо здобутків 

правоохоронних органів. Вивчаючи його, складається враження, що проблем 

під час становлення української міліції, майже і не виникало, а якщо вони і 

були, то легко долалися за допомогою партійного керівництва. Через те, що 

підбір документів для даного збірника виконано дещо тенденційно, в ньому 

відсутня зважена оцінка багатьох подій та процесів, що мали місце у 

правоохоронних органах УСРР 1920-х років.  

Невдовзі був виданий збірник документів, присвячений боротьбі зі 

злочинністю в Радянській Україні [15]. Головна увага укладачів була 

зосереджена на висвітленні боротьби з селянськими повстанськими рухами, 

що класифікувались, як політичний бандитизм. Натомість, кількість 

документальних свідчень про протидію загальнокримінальним формам 

злочинності, була обмеженою. Таке компонування документів, робилося у 

контексті підходу, що був тоді домінуючим у історико-правовій науці. Його 

сутність полягала в тому, що зі зникненням класової боротьби у радянському 

суспільстві, зникало і підґрунтя для виникнення й розвитку протиправної 

поведінки громадян. 

Беручи до уваги той факт, що в перші роки становлення радянської 

правоохоронної системи до її рядів залучалося чимало представників 

комітетів незаможних селян, викликає зацікавлення збірник документів, 

присвячений саме діяльності комнезамів в Україні [97]. Автором було 

виявлено кілька документів про залучення селянської бідноти до лав 

харківської міліції. Більшість цих матеріалів було продубльовано у іншому 

збірнику – «Комітети незаможних селян Харківщини. 1920–1933 рр.» [98]. 

Всі силові структури радянської держави знаходилися під пильним 

контролем партії більшовиків. Міліція не була виключенням. З огляду на це, 

не можна залишити поза увагою основні розпорядження, накази, вказівки 

керівництва ЦК КП(б)У по відношенню до органів внутрішніх справ. Деякі з 

них опинились на сторінках багатотомного видання «Комуністична партія 

України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів» [99]. 
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Залучення документальних матеріалів партійного походження обумовлене 

також тим, що фактичне управління державою здійснювалося центральними 

і місцевими органами КП(б)У, які здійснювали у практичній площині 

політику компартії. 

Вагомим внеском у розширення документальної бази з питань 

діяльності української та харківської міліції 1920-х років стала праця, 

виконана групою наукових співробітників Національної академії внутрішніх 

справ України під керівництвом доктора юридичних наук, професора           

П. Михайленка [120-121]. Дана редакція збірника значно відрізняється від 

попередньої, кінця 1960-х років. В ній набагато краще представлені 

документальні матеріали стосовно органів внутрішніх справ УСРР періоду 

непу. Зокрема це дозволило не тільки по-новому подивитися на проблему 

політичного бандитизму початку – першої половини 1920-х років, але й 

отримати уявлення про ті труднощі і проблеми, що спіткали українську 

міліцію на зорі її існування.  

Чимало цікавих фактів зібрано у документальній збірці «ЧК-ГПУ-

НКВД в Україні: особи, факти, документи» [197]. На її сторінках можна 

знайти широкий спектр документів: від аналітичних записок, що розкривали 

настрої населення з різних регіонів республіки, які регулярно складалися 

співробітниками Відділу інформації та політичного контролю ДПУ для 

партійного керівництва республіки найвищого рангу до звітів про різні 

спецоперації в яких брали участь співробітники Державного політичного 

управління. Завдяки ознайомленню з документами подібного характеру, 

можна не лише отримати загальне враження про суспільно-політичну 

ситуацію в республіці та Харківському регіоні, але й визначити роль 

правоохоронних органів міліцій у протидії найбільш небезпечним формам 

загальнокримінальної злочинності, з’ясувати характер взаємовідносин на 

різних рівнях між апаратами ДПУ та НКВС. 

Особливо цінною для дисертаційного дослідження є радянська преса. 

Вона дозволяє вивчити погляди радянського суспільства на зміст каральної 
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політики держави, способи та ефективність діяльності правоохоронних 

органів з профілактики й подолання злочинності. Під час роботи над 

дисертацією автором були використані матеріали республіканських відомчих 

періодичних видань «Робітничо-селянська міліція», «Адміністративний 

вісник», «Бюлетень НКВС УСРР», «Право и жизнь», газет «Комуніст», 

«Пролетарій» (згодом «Харківський пролетарій»), «Вісті ВУЦВК» та ін.       

[1; 19-20; 98; 141; 144-145]. Означені періодичні видання містять інформацію 

про найбільш резонансні правопорушення, що траплялися в губернії та місті. 

Деякі публікації у пресі ставали навіть сигналом для активізації дій 

правоохоронців, зокрема у випадках боротьби із самогоноварінням. Крім 

того, саме тогочасна преса, яка ще не потрапила під тотальний партійно-

державний контроль, допомагала побачити досягнення й вади у діяльності 

правоохоронних структур, очами їх сучасників, зокрема, повідомляючи про 

випадки корупції серед міліціонерів і боротьбу з цим негативним явищем.  

Окрему групу джерел становлять матеріали архівного походження. 

Основний комплекс історичних документів з теми дослідження виявлено у 

фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) та Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління (ЦДАВО). У ДАХО 

найбільшу вагу мають документи з фондів губернської та повітових 

постійних військових нарад по боротьбі з бандитизмом, губернського відділу 

ДПУ, управлінь губернської, окружної, повітових, районних, робітничо-

селянських міліцій.  

На особливу увагу заслуговують документальні матеріали, що 

зберігаються у фондах  Р-563 (Управління Харківської губернської 

робітничо-селянської міліції і розшуку) та Р-564 (Харківського окружного 

управління робітничо-селянської міліції). Матеріали фонду Р-563 всебічно й 

глибоко висвітлюють багатогранну діяльність апарату робітничо-селянської 

міліції і розшуку Харківщини у 1919–1925 роках, що дає змогу виявити зміни 

в структурі правоохоронних органів у період, коли відбувалось подолання 



30 
 

наслідків надзвичайних станів, обумовлених громадянською війною та 

запровадженням непу. 

Документи, що складають фонд Р-564, хронологічно охоплюють 

1923−1930 роки, що дозволяє не тільки з’ясувати особливості діяльності 

харківської міліції під час нової економічної політики, але й простежити її 

роль у суспільстві в перехідний період − наприкінці десятиліття, коли 

правоохоронні органи, як і вся країна, пристосовувались до нових реалій, 

пов’язаних з переходом до політики форсованої індустріалізації та суцільної 

колективізації сільського господарства. 

Доповнюють загальну картину матеріали фондів Р-203 (Харківський 

губвиконком) та Р-845 (Харківський окрвиконком). В цих фондах автором 

було виявлено значну кількість міліцейських звітів та рапортів, адресованих 

місцевим партійним і державним органам. 

Під час роботи з матеріалами ЦДАВО увага автора була зосереджена 

переважно на документах, розміщених у фондах НКВС республіки (ф. 5) та 

Головного управління міліції УСРР (ф. 6). Зокрема при написанні дисертації 

широко використано звіти про становище у повітах Харківської губернії, які 

регулярно надходили до Головного управління міліції, матеріали про 

діяльність Харківського губвиконкому, а згодом окрвиконкому щодо 

організації правоохоронних органів та боротьби зі злочинністю. Статистичні 

дані про стан харківської міліції було знайдено завдяки ознайомлення із 

щорічними звітами про діяльність Головного управління міліції і розшуку 

УСРР. Зміни у характері злочинності в період непу можна прослідкувати, 

вивчаючи матеріали справ про рух злочинності на території республіки.  

Основні етапи організаційно-структурного оформлення 

правоохоронних органів Харківщини розкривають справи 343–358  фонду 

Головного управління міліції, в яких зосереджено накази Харківського 

губернського управління міліції та документи про реорганізацію органів 

міліції у зв’язку з їх воєнізацією.  
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В окремі справи було виділено матеріали про боротьбу з найбільш 

небезпечною формою злочинності того часу – бандитизмом. У цьому 

контексті досить інформативними є справи 422, 591, 612, які розкривають 

стан боротьби з бандитизмом у губернії, та справи 2049–2050 щодо протидії 

бандитизмові власне у місті Харкові, що теж розміщені у фонді Головного 

управління міліції.  

У зазначених фондах також зосереджено чимало матеріалів про стан 

укомплектування кадрами, забезпеченість продовольством, зброєю та 

обмундируванням підрозділів харківської губернської міліції, матеріальне 

забезпечення їх працівників та професійну підготовку міліцейських кадрів на 

Харківщині. Завдяки вивченню матеріалів такого характеру історик отримує 

можливість не тільки дослідити основні труднощі, які спіткали харківську 

міліцію на шляху її становлення, але й з’ясувати шляхи їх подолання. 

Слід зауважити: під час роботи у зазначених архівах автор зустрів 

певні труднощі, пов’язані з тим, що документи представлені широко лише до 

1925 р. Стосовно другої половини 1920-х років їх зустрічається значно 

менше і здебільшого вони дублюються в обох архівах. Однак навіть на основі 

наявних матеріалів можна робити певні висновки з проблем досліджуваної 

теми. Тому дана робота побудована переважно на даних саме ДАХО та 

ЦДАВО. 

Отже, документи стосовно кримінальної злочинності, зокрема й 

організованої, та діяльності правоохоронних органів щодо її припинення на 

Харківщині, які містяться у вказаних вище фондах зазначених архівів, 

умовно можна розподілити на декілька підгруп − з урахуванням певної 

специфіки кожної: 

- постанови і розпорядження місцевої влади з часу остаточного 

встановлення радянської влади у Харкові, які визначили структуру та коло 

основних обов’язків міліції; 
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- інструкції, правила, циркуляри та накази, що видавалися партійними 

та державними органами для керівництва діяльністю міліції за тими чи 

іншими напрямами її роботи; 

- щорічні, щомісячні та окремі звіти про діяльність міліції, які 

надавалися місцевому та республіканському керівництву органів внутрішніх 

справ; 

- матеріали по особовому складу міліції та розшуку – чисельність, 

національність, соціальний стан, партійність, освіта тощо; 

- матеріали стосовно окремих підрозділів міліції − таких як карний 

розшук, промислова міліція, транспортна міліція; 

- свідчення з окремих галузей діяльності міліції, а саме: боротьби зі 

злочинністю, бандитизмом, самогоноварінням, проституцією, 

адміністративними правопорушеннями, контрреволюційними виступами та 

іншими протиправними діями; 

- накази та положення, що визначають норми і порядок постачання, 

матеріальної забезпеченості міліції та розшуку (заробітна плата, речове і 

продуктове забезпечення, форма міліцейського одягу, спорядження та 

озброєння); 

- накази, статистичні матеріали, навчальні плани, програми зі шкільної 

підготовки та навчання у міліції. 

Таким чином, слід визнати, що історіографічна та джерельна база 

дослідження є доволі репрезентативною. Під час роботи над дисертацією, 

автором було проаналізовано значний масив загальної та спеціальної 

літератури, де розглядалися різноманітні питання становлення і розвитку 

правоохоронної системи у радянській державі і, зокрема, на Харківщині. 

Залучення до дослідження джерел, в першу чергу архівного походження, 

дозволило значно поглибити розуміння проблеми та створити більш цілісне її 

сприйняття. Порівняльний аналіз джерел − як опублікованих, так і вперше 

запроваджених до наукового обігу − дозволив відтворити загальну картину 
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діяльності міліції Харківщини, вивчити особливості формування структури 

органів внутрішніх справ регіону та основні напрями їх діяльності. 

 

1.3. Методологія і методи дослідження 

Методологічний простір сучасного дослідника характеризується 

науковим плюралізмом, який став правилом для пострадянського 

суспільствознавства (замість методологічного монізму). В історії, як науці 

гуманітарного профілю, принцип наукового плюралізму є особливо 

важливим для різнобічного розуміння процесу людського розвитку. Серед 

основних методологічних підходів у осмисленні історичного минулого − 

існують цивілізаційний та формаційний, а також теорії культурно-історичних 

типів, модернізації, тоталітаризму, що була запропонована видатною 

німецько-американською дослідницею Х. Арендт [117].  

Під час проведення власного дослідження, автор, віддаючи перевагу 

цивілізаційному підходу, намагався розглянути процес становлення 

харківської міліції з урахуванням складного переплетіння політичних, 

економічних та інших соціокультурних факторів, що визначали обличчя 

тогочасного суспільства. Це є особливо актуальним, враховуючи умови того 

соціально-історичного експерименту, що мав місце у нашій країні протягом 

1920-х років. Частиною цивілізаційного підходу можна вважати теорію 

модернізації. 

Модель модернізаційного аналізу в  дослідженні регіональних процесів 

передбачає багатоваріантність переходу від традиційного до сучасного 

суспільства, можливість різних шляхів соціального трансформування 

конкретних суспільств.  

Модернізація радянського суспільства означала зміщення акцентів у 

кримінально-правовій політиці держави, зміну правових та організаційних 

засад боротьби з окремими видами злочинів. Змінилися динаміка і структура 

злочинності, тому модернизаційні перетворення охопили й правоохоронну 

систему.  
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Таким чином, в роботі на загальнонаукових принципах аналізу 

історичного процесу розглядається становлення й формування органів 

внутрішніх справ у конкретних історичних умовах, з урахуванням 

особливостей розвитку радянської суспільно-політичної та економічної 

системи, як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.  

Структурно-функціональний підхід дав можливість відобразити процес 

створення міліції у регіоні на загальному тлі становлення й розвитку органів 

міліції в УСРР, а міждисциплінарний підхід дослідження забезпечив аналіз 

ряду проблем, що перебувають на перетині історії держави і права з 

вітчизняною історією. Зокрема, велика кількість нормативного матеріалу, що 

регламентував структуру й діяльність органів міліції, зумовила широке 

застосування спеціальних методів наукового пізнання − формально-

юридичного та порівняльно-правового. Відповідність правових засад та 

організації діяльності робітничо-селянської міліції реальним суспільним 

потребам  досліджувалася завдяки соціологічному методові.  

Для визначення місця і ролі органів міліції в державному механізмі 

УСРР застосовано синергетичний метод, який допоміг простежити 

державний механізм УСРР та його ланки у взаємозалежності та взаємодії. 

Системно-структурний метод дозволив розглядати міліцію як відносно 

самостійну підсистему державного механізму. 

Структура роботи обумовлена проблемно-хронологічним підходом, що 

дав можливість дослідити процес формування органів внутрішніх справ у   

динаміці та визначити основні етапи розвитку даної системи. 

Особливе значення у роботі мають спеціальні історичні методи – 

історико-генетичний та історико-порівняльний. Історико-генетичний метод, 

спрямований на аналіз розвитку, обумовлює послідовне розкриття 

властивостей, функцій і змін об’єкту дослідження у процесі його історичного 

розвитку. Іншими словами, глибоке проникнення в суть проблеми можливе 

за умови її зіставлення одиничного з особливим, загальним і всезагальним. 
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Історико-генетичний метод прислужився у дослідженні подібності завдань 

міліції на різних етапах. 

Історико-порівняльний (компаративний) метод передбачає аналіз 

сюжетів, що вивчаються, з точки зору спільного та відмінного між ними, що 

є основою для подальших інтерпретацій, пояснень та висновків. Адже у 

процесі порівняння відкривається можливість для нового, глибшого та 

неупередженого погляду на проблематику. Історико-порівняльний підхід 

знадобився для порівняння якісних і кількісних показників роботи 

харківської міліції із загальносоюзними, республіканськими й галузевими 

даними. Основні тенденції, особливості й суперечності в розвитку міліції 

регіону виявлені методом аналізу. У процесі обробки архівних даних 

застосовано також статистико-математичний метод.  
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РОЗДІЛ 2 

Організаційні засади розвитку харківської міліції у 1921 – 1929 роках 

 

2.1 Зміни структури та формування кадрового складу правоохоронних 

органів протягом 1920-х рр. 

У період підготовки революції більшовицькі теоретики вважали, за 

можливе, за умови перемоги пролетаріатом своїх класових ворогів, 

ліквідувати інститути армії і поліції, які б нагадували про існування старого 

режиму. Їх функції, планувалося передати народним формуванням, які б 

створювалися на добровільних засадах. Місію підтримання революційного 

порядку, їх члени мали виконувати у вільний від основної роботи час, не 

сподіваючись на отримання за це заробітної плати. Саме на таких засадах  

більшовики хотіли організувати діяльність Червоної гвардії, пролетарської 

міліції тощо. 

Але перебіг громадянської війни, поява різноманітних повстанських 

рухів, які інтерпретувалися більшовиками як прояви політичного 

бандитизму, іноземна військова інтервенція змусили їх замислитися над тим, 

що охорону громадського порядку і боротьбу зі злочинністю слід 

здійснювати на інших засадах. А необхідність створення кадрової армії звела 

нанівець саму ідею організаційного по'єднання функцій армії та функцій 

поліції в рамках загального озброєння народу. Ці дві обставини слугували 

причиною кардинального ідейно-теоретичного переорієнтування: що 

домінуючою стала лінія на організацію міліції як державного органу з 

постійним штатом спеціально підібраних осіб, які виконуватимуть обов'язки 

щодо охорони громадського порядку і безпеки, боротьби зі злочинністю та 

одержуватимуть за це грошове утримання від держави [102, с. 100]. 

Початок 1920-х рр. виявився періодом випробовування на міцність 

нової, радянської системи влади. Завершення громадянської війни, перехід 

від «воєнного комунізму» до нової економічної політики поставив перед нею 

чимало нових завдань, зокрема й у сфері боротьби зі злочинністю та охорони 
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правопорядку. Для цього часу була характерна категорична відмова органів 

робітничо-селянської міліції успадковувати досягнення царської поліції, що 

відкинуло організацію захисту правопорядку молодої Радянської держави на 

нульову позначку.  

З початком організації міліції як штатного державного органу постала 

нагальна проблема комплектування кадрів органів внутрішніх справ. Кадрова 

політика в усіх органах визначалася методом спроб і помилок, часто їх 

підміняли анархістсько-вольовими рішеннями. За таких умов негайне 

формування принципово нової структури міліцейських органів набувало 

першочергового значення. 

У перші роки після встановлення радянської влади процес кадрового 

комплектування харківської міліції  відбувався на добровільних засадах. 

Перевагу мали вихідці з пролетаріату та найбіднішого селянства. Починаючи 

з 1918 року, бажаючи отримати службу у міліції повинні були власноруч 

заповнити реєстраційну картку (що автоматично відсіювало неписьменних) і 

підписати зобов'язання прослужити в міліції не менше півроку, виконувати 

всі накази й розпорядження міліцейського керівництва та центральної влади. 

У зобов'язанні зазначалося: «Я, підписаний нижче, син трудового народу, 

маючи право відповідно до виданої Народним комісаріатом внутрішніх справ 

і юстиції інструкції з організації радянської робітничо-селянської міліції на 

вступ до лав міліції, даю цю підписку в тому, що буду стояти на варті 

революційного порядку і захищати інтереси робітничого класу і сільської 

бідноти» [177,  арк. 2]. Після зазначення терміну служби, пошукач вказував, 

на свою готовність беззастережно виконувати всі накази і розпорядження 

своїх начальників; бути дисциплінованим; пильно стежити за виконанням 

населенням міста декретів, постанов та розпоряджень радянської влади; не 

вживати алкогольних напоїв під час несення служби; бути чесним і 

старанним; як на службі, так і поза нею, приязно ставитися до громадян, 

особливо з найбідніших верств.  
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Крім добровільців, джерелами поповнення міліції були мобілізації 

робітників підприємств з ініціативи громадських організацій і місцевих 

органів влади. Проте все ж перевагу мав добровільний порядок поповнення 

міліцейських лав, що, безсумнівно, мало вплив на професійні якості перших 

кадрів харківської міліції. 

30 січня 1919 р. Харківським губернським управлінням при 

виконавчому комітеті Ради робітничих і солдатських депутатів на виконання 

Інструкції НКВС і НКЮ «Про організацію радянської робітничо-селянської 

міліції» від 12 жовтня 1918 р. був виданий наказ № 3 по Харківській 

губернській міліції. Згідно з наказом, поповнювати склад міліції могли особи, 

що мали громадянство УСРР і РСФРР, були не молодші за 21 рік, вміли 

читати і писати, визнавали владу більшовиків і мали активне і пасивне 

виборче право у Ради. Кандидат отримував відмову у разі наявності 

судимості, використання найманої праці з метою збагачення,  приналежності 

до приватних торговців, посередників, лихварів, служителів культів. Не мали 

право проходити службу у робітничо-селянській міліції і колишні службовці 

царської поліції та жандармерії [120, с. 78]. Це повністю відповідало 

радянській конституції 1919 р., згідно якої, представники експлуататорських 

класів були позбавлені права працювати у державних органах [100]. 

Вже ці факти свідчать, що українська радянська міліція як виконавчий 

орган влади організовувалася з чисто класових позицій. В інструкції до 

декрету ВУЦВК від 10 липня 1920 р. «Про робітничо-селянську міліцію», а 

також у деяких інших документах, наказах і циркулярах визначалося, що на 

службу в міліцію приймаються тільки робітники і селяни, що мають виборче 

право до Рад [102, с. 105]. 

Завершення громадянської війни дало можливість зосередити зусилля 

країни на мирній роботі з відбудови народного господарства. Але чим рідше 

звучали залпи громадянської війни, тим частіше переможці ставили 

запитання: «Що робити далі? Як відродити розорену війнами й революцією 

країну?» Успіхи в громадянській війні, висока ефективність жорстко 
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централізованих методів керівництва, простота й зрозумілість установлених 

відносин економіки «воєнного комунізму» привели до того, що керівництво 

РКП(б) вирішило продовжити цю політику й у повоєнний період [38, с. 37]. 

До того ж закінчення війни для більшовиків зовсім не означало припинення 

класової боротьби, а лише припускало зміну її форм [2, с. 48].  

Зміна системи органів внутрішніх справ у 1920-ті роки 

обумовлювалася низкою обставин: національно-державним будівництвом, 

курсом на скорочення адміністративно-управлінських витрат, режимом 

економії, передачею ряду державних органів місцевому бюджетові тощо. 

Організаційна структура правоохоронних органів змінювалася дуже 

часто, передусім заради спрощення державного апарату. На початку 1921 р. 

Раднаркомом УСРР було утворену спеціальну урядову комісію, в центрі 

уваги якої знаходилися питання щодо шляхів реорганізації правоохоронних 

органів. Найбільш пріорітетним з них виглядали воєнізація та зміцнення 

кадрової структури за рахунок долучення до складу міліції робітничо-

селянського елемента, толерантно налаштованого до радянської влади [176, 

арк. 17-54]. Дана ідея знайшла підтримку і під час засідань на                           

V Всеукраїнському з'їзді Рад, що відбувся в лютому-березні 1921 року. 

Особлива увага зверталася на необхідність у найкоротший термін здійснити 

не тільки структурні зміни у ОВС, але й вжити заходів щодо покращення 

матеріального забезпечення працівників правоохоронних органів. Рішення 

цього з'їзду «Про залучення найбідніших верств населення до охорони 

громадського правопорядку» давало додаткові можливості членам 

комнезамів щодо вступу в міліцію [97, с. 194]. Залучення до охорони 

правопорядку комнезаможів мало зміцнити міліцейські лави та надати 

соціальної монолітності правоохоронним органам.  

5 квітня 1921 р. Раднарком УСРР прийняв постанову «Про 

реорганізацію міліції і поліпшення матеріального стану її працівників»     

[120,   с. 217].  Південному бюро ВЦРПС було запропоновано направити в 

міліцію 6 тисяч робітників-членів профспілки, а комітетам незаможних селян 
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– необхідну кількість по можливості письменних членів комнезамів. У 

постанові зазначалося, що робітники, виділені профспілками, під час служби 

в міліції залишаються членами своєї спілки і не можуть бути призначені за 

межі тієї губернії, у якій знаходяться їх підприємства [102, с. 58]. Звичайно, 

на практиці залучення у правоохоронні органи пролетаріату і незаможників 

майже не впливало на професійний рівень міліції, але, на думку влади, 

створювало передумови для перетворення її на більш ідейно загартований 

організм, що в умовах подальшого переходу до непу мало неабияке значення. 

У Харківській губернії склалася така ситуація: з одного боку 

чисельність працівників міліції в середині 1921 року настільки зросла (на 1 

вересня загальний склад губміліції становив 4121 осіб, з них 3781 – 

міліціонер, решта – комсклад та представники адміністративно-господарської 

частини), що гостро відчувалися проблеми з їх забезпеченням; з іншого боку, 

в багатьох доповідях посадових осіб, політпрацівників неодноразово 

згадується про відсутність необхідних кадрів на місцях, особливо у волостях 

[122, с. 19]. Недобір кінної міліції Харківщини в липні 1921 р., наприклад, 

становив 37 %, командного складу – 56,5 % [108, с. 106].  

Міліція власне Харкова на початку 1921 року налічувала 2287 

співробітників. Якщо брати до уваги, що населення Харкова на той час 

становило близько 300 тис. чоловік, то виходе, що на одного міліціонера 

припадав 131 городянин [112, с. 284]. Управління міської міліції складалося з 

начальника, старшого помічника, двох молодших помічників, секретаря, 

завідувача господарства і його помічника.  

При Управлінні міськміліції існував резерв – 10 піших старших і 100 

молодших міліціонерів. На службі в міській міліції значилося 66 

канцелярських працівників. Кінний загін міської міліції налічував 180 осіб, а 

господарська команда при міській міліції – 245. Основний контингент 

міліціонерів розподілявся по 12 районах міста таким чином: 1-й район 

міської міліції налічував 161 співробітника, 2-й район – 165, 3-й – 167, 4-й – 

201, 5-й – 165, 6-й – 166, 7-й – 148, 8-й – 149, 9-й – 150, 10-й – 148, 11-й – 131 
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і 12-й район міської міліції налічував 131 працівника [60, арк. 280-281; 102,     

с. 59]. Як і губернські підрозділи, міська міліція зустрілася із серйозною 

проблемою недоукомплектування професійними і водночас ідейно 

загартованими та дисциплінованими співробітниками. Вирішення цієї 

проблеми було особливо актуальним з огляду на те, що тільки протягом      

1920 р. у Харкові та губернії було зафіксовано 390 злочинів з боку 

«правоохоронців» [83, с. 81]. 

 Брак міліцейських кадрів відчувався і в інших регіонах республіки. 

Особливо це стало помітним на тлі того, що з початку 1921 року 

активізували свою діяльність різноманітні бандитські формування [83, c. 24]. 

За цих обставин, цілком закономірним виглядає те, що тогочасна кадрова 

політика проводилася з метою збільшення чисельного складу міліції України, 

а також її воєнізації.  

Вперше, докладний розгляд питання про воєнізацію міліції відбувся в 

рамках засідання колегія НКВС УСРР 4 травня 1921 року. На рішеннях 

колегії позначились актуальні проблеми в роботі міліції, а саме відсутність 

дисципліни, надзвичайно високий рівень плинності кадрів. Члени колегії 

звернулися до Раднаркому УСРР з пропозицією негайної перебудови міліції 

за військовим зразком. Проте, і на цьому слід наголосити, цей процес не 

передбачав відмови від специфічних рис міліції як адміністративного органу. 

Перші прояви воєнізації у повсякденній роботі міліції не забарилися. 

Вже 14 травня 1921 р. начальник губернської міліції Коваленко підписав 

наказ по радянській робітничо-селянській міліції Харківської губернії, який 

передбачав, що охорона опечатаних складів, помешкань, грошових кас буде 

регулюватися змістом статутів гарнізонної служби Червоної армії [47, арк. 

41-42]. 

У тому, що міліція дійсно потребувала істотних змін, можна 

переконатися, якщо звернутися до звітів про стан губернської міліції, що 

надходили до її начальника влітку 1921 р. В одному з них зазначалося, що 

міліціонери приходять на стройовий огляд напівголі та роззуті, 
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обмундирування катастрофічно не вистачає. Наприкінці звіту 

констатувалось: «Міліціонери недисципліновані, небоєздатні, не мають 

ніякої спеціальної підготовки і являють собою неорганізований натовп. 

Спиратися на таку міліцію, безумовно, не можна» [47, арк. 44]. 

Ці ж тенденції спострерігалися й на республіканському рівні. 6 червня 

1921 р. на засіданні постійної наради по боротьбі з бандитизмом при 

Раднаркомі УСРР, яку очолював М. Фрунзе, відзначалося, що «теперішній 

стан міліції не відповідає вимогам і подальше існування її в такому вигляді є 

цілком неприпустимим». Нарада підтримала пропозицію НКВС УСРР про 

необхідність воєнізувати міліцію, укріпити її бойову міць, поліпшити якісний 

склад і матеріальне становище працівників міліції [102, с.81]. 

 На підставі наказу командуючого Збройними силами Україні та в 

Криму від 24 червня 1921 р. «Про залучення міліції до боротьби з 

бандитизмом», в якому говорилося: «З метою досягнення військовими 

групами найбільшого успіху в справі викорінення бандитизму залучити до 

участі в боротьбі з бандитами місцеву міліцію як найбільш знайому з 

деталями обстановки й настроєм на місцях...», – міліція, в оперативному 

відношенні, почала підлягати військовому командуванню  [185, арк. 61].  

Згодом воєнізація почала себе виявляти у підпорядкуванні міліції 

військовому командуванню відносно постачання й стройової підготовки. Так, 

12 серпня 1921 року РНК УСРР прийняла постанову «Про тимчасову 

передачу міліції в підлеглість військового командування України» [120,         

c. 168-169]. Відповідно до цієї постанови тимчасовий перехід міліції в 

підпорядкування військового командування планувався на період із серпня 

1921 по січень 1922 років [120, c. 169].  

У наступних наказах зазначалося, що особовий склад міліції мав 

пройти військове навчання у складі новостворених бригад, полків, рот, 

взводів, одержати необхідну зброю, обмундирування й забезпечення 

продовольчим постачанням за нормами Червоної армії. До міліції 

направлялися демобілізовані з армії командири й червоноармійці.  
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Партійно-радянське керівництво вважало, що найбільш успішним 

шляхом вирішення намічених завдань у державному й господарському 

будівництві повинно стати партійне керівництво й контроль з боку партійних 

організацій. Із цією метою міський комітет більшовицької партії направляв у 

міліцію, насамперед на керівні посади, комуністів. 1921 року чисельність їх у 

штаті міліції досягла 5-6 % від загального складу [47, арк. 53]. Зі 

збільшенням кількості комуністів у структурі харківської міліції з’явились 

комітети політичної освіти (політпросвіти), завданням яких було підвищення 

ідейного й культурного рівня співробітників правоохоронних органів. 

Саме у цьому контексті було витримано і секретний наказ № 51 від 21 

серпня 1921 р., підписаний начальником Харківської губернської радянської 

робітничо-селянської міліції Коваленком, в якому доводилося рішення 

губернської наради провести певні заходи: перевести до 25 серпня поточного 

року міліцію губернії на казармене становище, стройовий склад міліції 

об'єднати у роти й батальйони. Крім того, з метою очищення правоохоронних 

органів від випадкового елементу на нараді було прийнято рішення про 

створення спеціальної атестаційної комісії. Передбачалось також перевести 

стройовий склад міліції та карного розшуку на військовий продовольчий 

пайок, а їхні родини прирівняти до родин червоноармійців, що, безумовно, 

мало посприяти зростанню престижу праці правоохоронця [47, арк. 66]. 

Міліція УСРР від жовтня 1921 р. підпорядковувалася військовому 

командуванню України і Криму (ця постанова РНК УСРР не поширювалась 

на  губернські й повітові відділення карного розшуку) [12, c. 9]. Тимчасове 

перепідпорядкування проводилося не тільки з метою доозброєння й навчання 

особового складу військової справи, але й укомплектування апарату міліції 

досвідченими кадрами – за час воєнізації її лави поповнили кілька сотень 

добре навчених військових працівників, переважно командного й 

адміністративного складу [86, c. 251; 120, c. 181]. Під час воєнізації статус 

вищого керівного органу кримінально-розшукових установ республіки 

зберігало Центральне управління карного розшуку Головміліції УСРР.  



44 
 

У листопаді 1921 року, згідно з розпорядженням нового керівництва, 

вводилися нові штати міліції, скорочувався управлінський міліцейський 

апарат і зміцнювався її стройовий склад. У Харківській губернії з піших 

міліціонерів створювалися окремі батальйони, з розрахунку – один 

міліцейський батальйон на один повіт. Кількість рот у батальйоні залежала 

від чисельності міліціонерів. Новий штатний розклад передбачав, що на селі 

один міліціонер припадав на 1 тис. жителів, а у містах це співвідношення 

становило 1 до 400. Якщо охорона певних державних підприємств, складів 

тощо вимагала значних зусилль, кількість правоохоронців могла бути 

збільшена. Кожне губернське та повітове управління міліції мало 

запровадити до свого штату по одному ескадрону кінної міліції.  В містах 

окремі батальйони міліціонерів могли бути зведені у полки [157, с. 352; 158, 

с. 563-565]. 

Міліцію Харківщини у період воєнізації, що тривав до січня 1922 р., 

поповнило 1550 бійців і командирів Червоної армії. Кандидат на службу в 

міліції з червоноармійців мав бути не молодшим 28 років, грамотним і 6 

місяців перебувати на фронті. До цього додавалися вимоги щодо його 

соціального походження й попередньої трудової діяльності [4, с. 112]. 

Воєнізація супроводжувалася реорганізацією всієї структури губміліції. 

Її підрозділи починали будуватися за взірцем військово-стройових частин 

[174, арк. 12-14; 186, арк. 19]. Це мало позитивний плив на мобільність і 

рівень дисциплінованості працівників губернської міліції. 

Проте не можна не зазначити, що практика підпорядкування міліції 

військовому командуванню призвела до самоусунення місцевих виконкомів 

від надання допомоги міліції та до послаблення контролю за її діяльністю. 

Військкомати підкоряли собі міліцейські органи. Більше того, військова 

влада втручалася в справи міліції, намагалась реорганізувати її на свій лад. 

Це викликало невдоволення багатьох губернських управлінь, які вважали, що 

необмежене втручання військових у справи правоохоронних органів є 

недоцільним [102, с. 84]. Зокрема, у звіті до Головного управління міліції про 
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стан робітничо-селянської міліції Харківщини за грудень 1921 р. її начальник 

Коваленко зауважував, що губернський військомат намагається повністю 

перебрати на себе контроль за процесом формування міліцейських кадрів, 

іноді залучає до міліції людей, які, отримавши пайки, а часом і зброю, вже 

через тиждень залишають міліцейські лави [47, арк. 73]. Цей начальник 

прохав обмежити втручання військових у процес здійснення кадрової 

політики у правоохоронних органах, підпорядкувавши їх виключно 

Головному управлінню міліції республіки. 

Достатньо повний аналіз цього процесу було зроблено в доповіді 

начальника Головного управління міліції республіки Федотова народному 

комісарові внутрішніх справ «Про результати воєнізації міліції республіки» 

(лютий   1922 р.). У документі зазначено, що запровадження практики 

отримання працівниками міліції фронтових пайків став «...сильним 

поштовхом, що відразу влив в умираюче тіло міліції здоровий життєвий дух» 

[188, арк. 7]. Фронтовий пайок за якісними і кількісними параметрами 

суттєво відрізнявся від того, що періодично отримували міліціонери до 

цього.  

Воєнізація сприяла також кращому забезпеченню правоохоронних 

органів зброєю. Так, за період проведення цієї політики харківська міліція 

одержала в розпорядження понад 2000 гвинтівок, кілька десятків кулеметів 

та навіть артилерію [6, с. 121]. До кінця 1922 р. 50 % особового складу міліції 

було обмундировано. Як свідчать документи, міліції була надана така ж 

форма одягу, як і в Червоній армії. Ця форма була запроваджена наказом 

Революційної Військової Ради Республіки (РВРР) від 21 січня 1922 року   

[188, арк. 22]. 

Попре те, що до губернської міліції під час воєнізації прийшло чимало 

червоноармійців (1550 осіб), які мали одразу долучитися до роботи разом із 

тими співробітниками, що вже несли службу, багато з них надовго в міліції 

не затримались. Червоноармійці «...які як підготовлений, дисциплінований і 

стійкий елемент мали стати основним ядром реорганізованої міліції, 
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з’явилися в міліцію голими й босими, одержавши повне обмундирування й 

забравши його з собою, залишили міліцію без людей й обмундирування». 

Вже через 2-3 місяці до 80 % червоноармійців залишило службу [188, арк. 8]. 

Таким чином, надії на «оздоровлення» особового складу шляхом залучення 

до міліцейських лав червоноармійців справдилися далеко не в повній мірі. 

Проведення на місцях інспекційних обстежень, ініційованих Головним 

управлінням міліції, (з вересня 1921 до лютого 1922 років), виявило, що 

воєнізація не змогла усунути багатьох недоліків у функціонуванні 

правоохоронної системи, а саме: як і раніше, гостро відчувався брак 

керівників з досвідом роботи у міліції, особливо на рівні повітових відділів; 

тяжкі умови існування міліціонерів, фронтовий пайок не міг позбавити 

величезної кількості проблем, пов’язаних з незадовільним матеріальним 

забезпеченням міліції; недосконала структура Головного управління. За 

висновками інспекторів, апарат міліції вимагав продовження 

реорганізаційних заходів на всіх рівнях [188, арк. 8]. 

Окрім червоноармійців, іншим важливим джерелом поповнення 

міліцейських кадрів під час воєнізації були комнезами. Ще у липні 1921 р. у 

харківській губернській газеті «Пролетар» голова ВУЦВК Г. І. Петровський 

публікує звернення «До всіх незаможних селян України». У зверненні 

наголошено: «Три роки влада робітників і селян невпинно віддавала усі свої 

сили і можливості для створення й зміцнення пролетарської Червоної армії, 

що захищала вас від хижаків зовнішньої і внутрішньої контрреволюції... 

Робітничо-селянська міліція відтепер повинна стати потужною опорою 

пролетарського ладу. Рада Народних Комісарів УСРР видала декрет про 

реорганізацію міліції, у зв'язку з чим поліпшився її матеріальний стан, а 

також влилися свіжі сили з числа робітників міста і незаможних селян... 

Комітети незаможних селян виділяють найбільш чесних, грамотних та 

досвідчених своїх членів під загальну відповідальність комнезамів для 

поповнення лав міліції... Незаможні селяни – у ряди Червоної міліції!» [144, 

1921 р., 5 липня]. Комнезаможники досить активно відреагували на заклик 
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голови ВУЦВК: за період воєнізації в одній лише Харківській губернії 

міліцію поповнило 1180 незаможних осіб [108, с. 108]. 

Залучення незаможників робило соціальний склад харківської міліції 

більш однорідним, що сприймалося новою владою як безперечний успіх 

даної політики, проте, як і у випадку з червоноармійцями, далеко не завжди 

це мало позитивний вплив саме на професійний рівень правоохоронців. Не 

маючи чіткого уявлення ні про основні засади оперативно-розшукової 

діяльності, ні про порядок проведення слідчих дій, далеко не кожен з 

незаможників знаходив себе у міліцейській справі. Тому не дивно, що понад 

півтисячі представників комнезамів, що поповнили харківську міліцію під 

час воєнізації, попрацювали в ній не більше року [133, с. 49].                                  

Безперечно, воєнізація дозволила зробити перші кроки для вирішення 

низки важливих проблем, пов'язаних зі зміцненням законності в 

правоохоронній діяльності на Харківщині. Проте в більшості випадків 

повністю подолати їх таким шляхом не вдалося, що переконувало в 

необхідності подальшої реорганізації ОВС. 

 По-перше, підрозділи харківської міліції відразу ж були переведені на 

фронтовий пайок, забезпечені в міру можливості обмундируванням та 

озброєнням, що відвернуло кризу управління, обумовлену поганим 

матеріальним забезпеченням міліціонерів, але повністю, як засвідчили 

інспекційні перевірки, виправити цю ситуацію воєнізація не могла.  

По-друге, кадровий склад міліції Харківщини почали активно 

зміцнювати червоноармійцями та комнезамівцями, до яких були висунуті 

доволі високі вимоги щодо соціального походження та лояльності до 

більшовицької влади, але переважна їх більшість навіть не мала уявлення про 

особливості міліцейської роботи і за перших же труднощів шукала легкої 

праці.  

По-третє, керівний склад губернської міліції був зміцнений 

політпрацівниками, які мали ще й воєнний досвід, що допомагав їм 

здійснювати функції внутрішнього контролю за станом дисципліни в 
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правоохоронних органах, хоча нерідко вони погано орієнтувалися в 

завданнях і роботі міліції, намагаючись не тільки самостійно командувати 

міліцією, але й проводити різні реорганізації, приділяючи майже увесь час 

муштрі й істотно обмежуючи дії апарату.  

26 січня 1922 р. начальник Головного управління міліції НКВС УСРР 

видав наказ про повернення міліції у безпосереднє підпорядкування НКВС 

[162, с. 37]. Це було викликано тим, що насамперед, змінився характер 

злочинності, в якій почали переважати загальнокримінальні форми, тоді як 

воєнізація була кориснішою у протидії так званому політичному 

бандитизмові. До того ж, як зазначалося у тексті, зростало невдоволення 

міліцейського керівництва, особливо на місцях, його дратувало постійне 

втручання військових у міліцейські справи. Така ситуація могла потенційно 

спровокувати конфлікт між представниками двох силових структур, що 

зовсім не входило у плани керівництва республіки. 

А вже 28 січня 1922 р. харківська губернська нарада, на виконання 

наказу начальника Головного управління ухвалила, що в тих повітах, де 

бандитизм набув кримінального характеру, а також не було регулярних 

армійських частин, доцільно боротьбу з цим явищем безпосередньо доручити 

начальникам повітових міліцій [53, арк. 1]. 

Першими кроками НКВС після вилучення міліції з відання військового 

відомства стало проведення чергового скорочення і реорганізації в міліції. 

Міліціонерів залишали по одному на 1000 осіб населення. Волосні в губернії 

та районні управління міліції в містах скасовували. У кожну волость 

призначався один кінний волосний наглядач. Резерви міліції залишались по 

30 працівніків на повіт. У містах призначалися районні наглядачі: по одному 

на 5000 жителів. Кількість районних відділень міліції Харкова зменшилася з 

12 до 10 [78, с. 32]. 

Завершення воєнізації правоохоронних органів майже співпало з 

активним запровадженням заходів нової економічної політики (неп). Це 

позначилося і на становищі харківської міліції. Перехід до непу вимагав 
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зміни завдань робочо-селянської міліції. У нових умовах роботи з органів 

збройної боротьби та військового придушення міліція мала перетворитися в 

адміністративно-виконавчий орган з охорони нового революційного порядку 

й законності. Нові завдання, які належало вирішувати міліції, вимагали від 

неї істотної зміни методів роботи. Потрібно було опанувати ці методи. Те, що 

було не тільки припустиме, але й необхідне в період «воєнного комунізму», 

зараз мусило безповоротно піти в минуле. 

Перший секретар ЦК КП(б)У Д.З. Мануїльський, виступаючи на                         

І Всеукраїнській нараді співробітників червоної міліції, що відбулася в 

Харкові 17 березня 1922 р., наголосив: «У зв’язку з переходом до нової 

економічної політики на долю міліції випадає особливо складне та 

відповідальне завдання. При НЕПі міліція повинна твердо стояти на варті 

інтересів пролетаріату, спроби обмеження якого можуть бути здійснені з 

боку нової-старої буржуазії. Другим, але не менш важливим завданням є 

створення у країні непохитного революційного порядку. Міліція повинна 

стати не тільки органом адміністративним, але й зброєю політичного 

просвітництва темних мас на селі. Компартія, кооптувавши своїх членів у 

ряди червоної міліції, створить з неї саме такий засіб просвітництва» [98, 

1922 р., 18 березня]. Звичайно, такі заяви мали популістський характер. 

Більш чітко завдання правоохоронних органів визначалися на 

спеціалізованих нарадах. Зокрема, нові завдання міліції були сформульовані 

на І Всеросійському з'їзді працівників міліції, що відбувався у тому ж березні 

1922 р. у Москві. Його рішення мали безпосередній вплив на зміст 

«Положення про НКВС», прийняте ВЦВК і РНК РРФСР 24 травня 1922 р., 

яке зобов’язувало міліцію: 

- підтримувати громадський порядок і спокій в країні 

- здійснювати нагляд за виконанням адміністративних постанов і 

розпоряджень центральної та місцевих влад; 
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- охороняти цивільні установи і споруди загальнодержавного і 

виняткового значення (телеграфи, телефони, пошту, водопровід), а також 

підприємства фабрично-заводського типу; 

- підтримувати порядок на всіх шляхах сполучення в межах 

РРФСР і супроводжувати вантажі та цінностей, що перевозяться ними; 

- охороняти табори; 

- сприяти реалізації на практиці завдань покладених на органи усіх 

державних. 

Головні постулати цього документа дублювало «Положення про 

Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР» від 24 травня 1922 р., що 

регламентувало основи управління та організаційну перебудову міліції 

республіки [192, арк. 7]. 

Вирішенню актуальних завдань, що стояли перед міліцією мали 

сприяти так звані «чищення» її рядів, що проводилися за прикладом чищень 

рядів партійних більшовицьких організацій у 1922 р. У Харкові перше 

чищення особового складу міліції відбулося з 6 по 11 червня 1922 р., його 

метою було звільнення з підрозділів всіх рівнів співробітників, які 

«дискредитували міліцію й заважали створенню потужного апарату, що буде 

твердо стояти на стражі порядку і забезпечить особисту безпеку громадян» 

[129, с. 161-162]. Дні проведення чищення, місце, час повідомлялися у газеті 

«Пролетар». На чищення у всіх 10 районних відділеннях зобов'язані були 

з'явитися всі співробітники.  

Організовували й проводили чищення спеціально створені атестаційні 

комісії. Збори по чищенню проводилися відкрито, у їх роботі брали участь 

усі зацікавлені громадяни, вони могли висловити комісії свою оцінку 

діяльності того чи іншого співробітника - від молодшого міліціонера до 

начальника районного відділення. Критичні зауваження про несумлінне 

виконання службових обов'язків тим, хто підлягав чищенню, враховувалися 

комісією. Обвинувачення, що звучали на зборах, стосувалися випадків 

поборів і побоїв затриманих міліцією, брутальності з боку міліціонерів, 
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необізнаності у службових обов'язках. Як відзначав пізніше наркомат 

внутрішніх справ УСРР, чищення показали, що «...значне число злочинів 

було викликано напівголодним існуванням міліціонерів. Мізерні оклади, 

одержувані міліціонерами, навіть інколи твердого й чесного працівника 

штовхали на злочин» [192, арк. 13].  

У наступні місяці 1922 р. особовий склад міліції пройшов ще через два 

чищення, які відбувалися на великих харківських підприємствах. У ході 

чищень із рядів міліції були звільнені так звані соціально ненадійні елементи, 

вихідці з колишніх експлуататорських класів, чиновники дореволюційних 

державних установ, міліціонери, що скомпрометували себе зв'язками з 

непманами: підприємцями, торговцями. Невиконання наказів про чищення з 

боку начальників районів міліції міста, розглядалося, як прояв 

контрреволюційної поведінки. У такому випадку їм загрожувало 

потрапляння до Губревтрибуналу [49, арк. 364]. Внаслідок подібних заходів, 

соціальний склад міліції змінювався відповідно до вимог правлячої партії, 

але кваліфікація й досвід нових співробітників нерідко поступалися старим 

кадрам
3
.  

Чищення привели й до скорочення кількісного складу міліції. З 1 січня 

1922 р. до 1 січня 1923 р. у міліції міста кількість співробітників зменшилося 

з 6 тисяч чоловік до 1482. Адміністративний апарат скоротився з 18-20 % до 

10-11 % від загальної чисельності працівників [78, с. 33].  

Діяльність міліції все ще охоплювала надзвичайно велику кількість 

напрямів. Правоохоронці були зобов’язані не тільки боротися з різними 

формами злочинності, але й займатися обліком громадян, допомагати у 

стягненні продподатку, співпрацювати з пожежною охороною тощо. На тлі 

кадрової політики, що була спрямована на зменшення штатів, завантаженість 

міліціонерів неухильно зростала, а це негативно позначалося на результатах 

їх праці.  

                                                           
3
 До 1925 р. соціальний склад харківської міліції майже на 100 % був робітничо-селянським. 
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Назріла негайна потреба створення іншої силової структури, здатною 

перебрати на себе низку функцій, що виконувалися міліцією. Цією 

структурою й стало Державне політичне управління (ДПУ), створене у 1922 

році [15, с. 397-398; 120, c. 191-192]. Завдяки створенню ДПУ значно 

звузилася сфера діяльності міліції але, водночас, скоротився і міліцейський 

апарат.  

З утворенням ДПУ, за міліцією залишалися функції охорони 

громадського порядку, безпеки, боротьби зі злочинністю, виправлення і 

перевиховання засуджених. У складі НКВС утворилося єдине Центральне 

адміністративне управління, куди ввійшли адміністративний відділ і карний 

розшук [155, с. 65].  

Починаючи з 1923 року, з метою виправлення неминучих хиб, 

властивих «одноосібному вибору» при комплектуванні кадрів (коли рішення 

про зарахування приймалося після бесіди начальника органу з кандидатом), 

відновлено до наказу Головного управління міліції республіки «Про правила 

прийняття на службу до робітничо-селянської міліції» від 3 лютого 1923 р., 

вводився порядок попереднього ознайомлення з тими, хто подавав заяву на 

роботу в міліцію, у спеціально створених з цією метою приймально-

випробувних комісіях при управліннях міліції різного рівня [193, арк. 12-13]. 

Ці комісії призначалися для того, щоб проекзаменувати кожного кандидата, 

з'ясувати рівень його загальної та спеціальної підготовки і на підставі цього 

іспиту визначити, чи гідний він обіймати посаду, на яку претендує, чи може 

бути прийнятий до міліції взагалі. Пошукач повинен був бути грамотним, 

вільно володіти російською та українською мовами, мати початкові знання з 

аріфметики, географії, орієнтуватися у політичній обстановці, знати 

стройовий та гарнізонний устави, вміти поводитись зі стрілецькою зброєю. 

7 березня 1923 року своєю постановою ВУЦВК скасував стару систему 

адміністративного поділу (волость – повіт – губернія – центр) і запровадив 

нову (район – округ – губернія – центр). Харківська губернія цією 

постановою, поділялась на п'ять округів: Харківський (24 райони),  
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Богодухівський (12 районів), Ізюмський (11), Куп'янський (12) і Сумський 

(16 районів) [133, с. 47].  

Важливо звернути увагу на те, що зі зміною адміністративно-

територіального поділу України в березні 1923 р. були ліквідовані повітові 

управління міліції. Натомість, на їх місці з’явилися окружні та районні  

міліцейські відділення. З цього часу апарат міліції виглядав так: Головне 

управління – губернські – окружні – районні органи [162, с. 40]. 

На підставі наказу Головміліції Республіки від 5 березня 1923 р. 

Управління Харківської міської міліції 15 березня було розформоване. Новий 

орган отримав назву Управління Харківської Губернської і Міської 

Робітничо-Селянської Міліції. Начальником губміськміліції Харківщини став 

Ю. Соломко [78, с. 33]. Одним з перших наказів нового начальника, 

співробітникам губернсько-міської робітничо-селянської міліції суворо 

заборонялося під час проведення дізнань застосовувати погрози, насилля з 

метою примусити підозрюваного визнати свою провину. Тим 

співробітникам, які не будуть виконувати наказ, загрожувало не тільки 

звільнення з правоохоронних органів, але і тюремне ув’язнення до 1 року   

[55, арк. 10]. 

Ці факти переконують, що в період непу міліцейське керівництво було 

надзвичайно зацікавлене у прихильному ставленні до правоохоронних 

органів населення і тому намагалося докласти максимум зусиль, щоб швидше 

подолати наслідки надзвичайних станів початку десятиліття. 

Вивчення особових справ міліціонерів звільнених у лютому-березні 

1923 р., дало змогу з’ясувати, що найбільш поширеними причинами 

звільнення виступали пияцтво, грубе поводження з керівництвом та колегами 

по роботі, участь у азартних іграх, халатне ставлення до своїх обов’язків 

тощо [55, арк. 3]. В той же час, така мотивація звільнення, як 

контрреволюційна діяльність, служба у білій армії та царській поліції, 

класово далекий елемент, зустрічається набагато рідше, що свідчить про 

«успішність» чищеннь 1921-22 рр. 
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Разом з тим, чищення спровокували появу нових проблем. Як 

відзначалося у звітах начальника губміськміліції, частина міліціонерів, 

пройшовши чищення, «опочивали на лаврах» та припиняла відповідально 

ставитися до виконання своїх безпосередніх обов’язків. Інша ж частина, щоб 

уникнути звільнення під час можливих майбутніх чищень, пішла шляхом 

завоювання дешевої популярності у місцевого населення, не звертаючи уваги 

на адміністратівні, а інколи і кримінальні правопорушення з його боку. З 

метою усунення такого стану речей, пропонувалося постійно проводити 

перевірку службових знань командного та стройового складу губміськміліції, 

для чого створювались спеціальні комісії при губернських та окружних 

відділах міліції [55, арк. 297]. 

З червня 1923 р. всі кандидати на вступ до лав харківської міліції 

повинні були обов’язково пройти медичний огляд. Це мало прогресивне 

значення, враховуючи той факт, що на початку десятиліття у ряди 

правоохоронних органів потрапляли навіть люди, що мали відкриту форму 

туберкульозу та психічні розлади [55, арк. 170-171]. 

У жовтні 1923 р. начальник харківської губміськміліції Ю. Соломко 

звітував перед начальником міліції республіки: «… скоротившись за два 

останні роки у 20 разів, ми тепер сміливо можемо стверджувати, що в 

харківській міліції не має більше наволочі, не має більше злочинності, як 

масового постійного явища, а є тільки окремі злочинці, які одразу 

нейтралізуються одужавшою міліцією… Тепер ми маємо у лавах міліції 18% 

комуністів і 40% робітничого класу, які виконують роль  основного, 

надійного ядра, що є запорукою подальшого успішного розвитку і зростання 

міліції» [55, арк. 376]. 

В червні 1924 р. в Харкові відбулася всеукраїнська нарада працівників 

НКВС. Як одну з основних хиб нарада означила велику плинність кадрів 

міліції, що 1924 року по УСРР склала 72 % (по Харківській губернії – 58 %). 

Щоб залишити в правоохоронних органах обізнаних у справі, професійних 

співробітників, було прийнято рішення, яке передбачало покращення рівня 
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матеріального забезпечення міліціонерів водночас з інтенсифікацією 

політично-просвітницької роботи з кадровим складом. Інше рішення, 

ухвалене нарадою, наголошувало на тому, що продовження скорочення 

міліцейських штатів, може суттєво завадити виконанню ОВС їх 

безпосередніх функцій та, відповідно, погіршити криміногенну ситуацію у 

республіці [133, с. 48]. 

Влітку 1924 р., в результаті чергової реорганізації апарату міліції, 

структура правоохоронних органів набула такого вигляду: Головне 

управління – окружні органи – районні органи [102, с. 68]. Ліквідація 

губернського апарату міліції дозволила раціоналізувати використання 

отриманих внаслідок цього кадрових та матеріальних ресурсів. 

Коли влітку наступного року відбулася ліквідація Харківської губернії, 

замість губадмінвідділів почали з’являтися окрадмінвідділів, співробітники 

міліції та карного розшуку, що мали достатній рівень кваліфікації, 

переходили до складу окружної міліціі та розшуку. Якщо професійні вміння 

та навички співробітників колишнього губернського апарату були вищими за 

кваліфікацію місцевих працівників, останніх навіть могли звільнити чи 

понизити у посаді, з тим, щоб і в окрузі переведені працювали за своїм фахом 

[64, арк. 183]. 

Метою ліквідації губернських апаратів міліції було удосконалення 

структурної побудови та збільшення ефективності діяльності ОВС. Проте її 

досягнення було надзвичайно ускладнено переобтяженням низової ланки 

правоохоронців непритаманними для них обов’язками, що негативно 

позначалося на виконанні міліціонерами їх безпосередніх функцій. 

20 вересня 1924 р. ВУЦВК і РНК УСРР спільною постановою 

затвердили і ввели в дію Положення про Народний комісаріат внутрішніх 

справ. У ньому були докладно перелічені права й обов'язки Народного 

комісаріату внутрішніх справ, законодавчо закріплювалася структура НКВС 

[159, с. 245]. 

До складу центрального апарату НКВС входили адміністративний відділ, 
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відділ міліції та розшуку, виправно-трудовий відділ, інспекція у справах 

комунального господарства (на правах відділу) та управління справами. При  

Наркоматі внутрішніх справ діяли три постійні міжвідомчі органи: особлива комісія 

з адміністративного виселення
1
, центральна міжвідомча комісія у справах про 

спілки та союзи, рада у справах комунального господарства. Самостійного 

технічного апарату  вони не мали і користувалися для здійснення своїх функцій 

апаратом НКВС. 

Місцевими органами НКВС були губернські та окружні адміністративні  

управління (відділи). Їх апарат спрощено повторював наведену структуру  

наркомату. В районах НКВС проводив свої заходи через члена райвиконкому,  

який відав адміністративною роботою. В сільській місцевості – через сільради  

та сільських виконавців
2
. 

Важливу роль для визначення подальшого напряму розвитку міліції 

відіграла Всеукраїнська нарада працівників НКВС у жовтні 1924 р., учасники 

якої прийняли постанову, де визначалися найбільш істотні хиби в організації 

та діяльності української міліції. Нарада звертала увагу на надмірну 

завантаженість працівників міліції: у середньому за рік кожнен працівник 

міліції робив 133 обшуки, 60 затримань злочинців, 223 рази займався 

упорядкуванням документів в адміністративних справах. У сільській 

місцевості, навіть із запровадженням інституту сільських виконавців, 

завантаженість працівників міліції була ще значнішою: у містах на порівняно 

невеликій території один міліціонер обслуговував у середньому 680 жителів, 

а на селі – 16380 чоловік на території 270 квадратних верст [102, с. 71]. 

Нарада дійшла висновку про необхідність рівномірного розподілу сил міліції 

                                                           
1 Особлива комісія з адмiнiстративного виселення була створена в 1922 р. при НКВС пiд  

головуванням наркома внутрiшнiх справ i представників НКВС та НКЮ, затверджених ВУЦВК.  

Їй надавалось право в позасудовому порядку висилати на термін до трьох рокiв осiб, що  

визнавались  соціально небезпечними. 
2
 Iнститут сiльських виконавцiв був запроваджений постановою ВУЦВК 9 липня 1924 р. як  

пiдручна сила мiлiцiї на селi. Сiльськi виконавцi наглядали за виконанням обов’язкових  

постанов  виконкомiв  мiсцевих  Рад,  чергували  в сiльрадах, охороняли та  конвоювали арештованих. 
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з обов'язковим обліком чисельності та щільності населення, характеру, 

побуту і політичної обстановки [137, с. 4].  

Втілення в життя основних положень цієї постанови дозволило вже до 

кінця 1924 року удосконалити структуру губернської міліції. В свою чергу, 

це сприяло підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів. У 

1925 році в Харкові, населення якого на той час складало 412 тис. осіб, 

залишалося лише близько 500 міліціонерів, тобто на одного правоохоронця 

припадало 824 особи [122, с. 19].  

У середині 1920-х рр. радянська держава, завдяки заходам нової 

економічної політики, зуміла подолати кризові явища у житті суспільства, що 

були наслідком світової та громадянської воєн. Зміна суспільно-політичної та 

соціально-економічної ситуації в радянській країні, безсумнівно, вплинула і 

на роль міліції. Позаду залишився той етап, коли міліція виконувала функції 

органу збройної боротьби і військового стримування. Тепер, отримавши 

статус адміністративно-виконавчого органу Радянської держави,  її основна 

місія полягала у охороні революційного порядку й законності. Це наклало 

відбиток на характер нових постанов та резолюцій стосовно формування 

загальної структури органів внутрішніх справ у середині – другій половині 

десятиліття. 

Нові реалії, з урахуванням яких належало працювати правоохоронцям, 

вимагали від ОВС перегляду багатьох методів роботи. У спеціальному наказі 

Головного управління міліції УСРР від 28 вересня 1925 р. зазначалося, що в 

роботі міліції слід уникати формалізованого ставлення до здійснення своїх 

повноважень, а будувати її на основі глибокого і всебічного розслідування 

злочинів [194, арк.17]. 

«Період надзвичайних станів минув, – зазначалося в іншому наказі 

Головного управління міліції УСРР від 14 жовтня 1925 р. – настав час 

державного будівництва на засадах суворої законності, коли партизанщина та 

інші пов'язані з нею прояви вириваються з коренем» [181, арк. 49]. 
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Організаційна та структурна перебудова міліцейських органів, що 

здійснювалася у 1921–1925 р., підвищення загального і професійного рівня 

співробітників, постійне прагнення поліпшити кадровий склад були 

узагальнені й закріплені у «Положенні про робітничо-селянську міліцію 

УСРР», затвердженому постановою ВУЦВК і РНК УСРР 10 листопада      

1926 р. Воно покладало на міліцію охорону революційного порядку і 

громадської безпеки в республіці, захист трудового населення від соціально 

небезпечних елементів, запроваджувало три види міліції: надвірну 

(загальну), промислову та карний розшук [83, с. 45-46, с. 81].  

«Положення» чітко закріплювало сферу діяльності органів міліції: 

нагляд за виконанням громадянами, установами й організаціями законів та 

обов'язкових постанов центральних і місцевих органів влади; виконання 

постанов про адміністративні заходи впливу, що накладаються за нехтування 

постановами; проведення дізнань відповідно до порядку, передбаченого 

Кримінальним кодексом УСРР (обшуки, арешти, опитування, а також 

виконання інших доручень суду, слідства і прокуратури). Міліція в 

обов'язковому порядку повинна була здійснювати реєстрацію, 

дактилоскопіювання і фотографування соціально небезпечних елементів, 

видавати посвідчення особи громадянам (населення країни ще не було 

паспортизоване) і оформлювати їх прописку за місцем постійного 

проживання. Зарахування до міліції здійснювалося після рішення спеціально 

створюваних атестаційних комісій. «Положення» визначало також порядок 

заохочень і звільнення зі служби. 

Після оприлюднення «Положення» до кінця десятиліття органи НКВС 

УСРР, зокрема і на Харківщині, функціонували без істотних організаційно-

структурних змін. 

Відповідно до цього документа на території Харкова було залишено 

вісім районних відділень міліції. З 1926 до початку 30-х років ХХ ст. у 

Харкові діяли такі районні відділення: 1-е – пл. Руднєва, 20; 2-е –                 

вул. Зайківська, 110; 3-є – вул. Пушкінська, 47; 4-е – пл. Тевелєва, 24; 5-е – 
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вул. Котлова, 82; 6-е – вул. Тюремна, 1 (зараз Маршала Конєва); 7-е –         

вул. Залютинська, 4; 8-е – вул. Плеханівська, 77 [69, арк. 47].  

У деяких районах міліції, у другій половині 1920-х рр., з огляду на 

місцеві умови були організаційно відокремлені підрайони. У 1-ому районі 

був виділений підрайон на Кінному ринку, у 2-ому районі – на станції 

Основа, у 4-ому районі – в Помірках, у 5-ому районі – на Павлівці, у 6-ому 

районі – на Комунальному ринку і на Привокзальному майдані, у 7-ому 

районі були виділені підрайони на Григорівці й у Липовому гаю. У штатному 

розкладі кожного підрайону значився один райнаглядач і три міліціонери. 

Виняток складав найскладніший за криміногенною ситуацією підрайон 

міліції на Комунальному ринку: там було три райнаглядачі і 12 міліціонерів. 

Усього сім окремих підрайонів міліції мали призначення зосередити роботу 

на околицях міста [69, арк. 52].  

Слід зазначити, що підрайони міліції відчували істотний брак коштів 

для налагодження нормальної роботи. Підрайон на станції Основа перебував 

у аварійному стані. Гуртожитки для особового складу збудовані не були, що 

змушувало міліціонерів, які працювали у даному підрайоні, шукати собі 

житло у місті. Це, в свою чергу, заважало їм своєчасно з’являтися на службу і 

виконувати її з належною ретельністю. Інші підрайони теж мали проблеми 

аналогічного характеру. 

З різних причин начальники районних відділень і їх заступники не 

затримувалися на посаді більше 1-2 років. У числі тих, хто протягом 

декількох років очолював відділення, забезпечував його роботу на рівні 

висунутих керівництвом вимог, мав авторитет серед особового складу й 

населення, був К. Дигайло – начальник 7-го з 1924 р., та з 1925 до 1930 рр. –     

1-го відділень. Талановитими керівниками впродовж двох – трьох років 

зарекомендували себе Г. Гаврилов – начальник 3-го відділення, В. Новіцький 

– 2-го відділення, Н. Галинич – 4-го відділення. Міську міліцію від часу її 

виділення з окружної очолювали М. Корольков (1925 – початок 1929 р.), 

згодом А. Обрезчіков [102, с. 91].  
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У  першій половині 1920-х років мали місце спроби перейти до 

комплектування кадрів ОВС, зокрема і міліції, шляхом залучення до їх лав 

представників «з простого народу» – робітників, селян тощо. Така практика 

була викликана так званим курсом «на пожвавлення Рад», якого 

дотримувалася більшовицька партія у першій половині 1920-х років. У 

правоохоронних органах комплектування кадрів у такій спосіб було 

пов’язано з чималими труднощами, через те, що, особливо на початку 

десятиліття, матеріальне забезпечення новоприбулих кадрів залишалося на 

вкрай незадовільному рівні. Не дивлячись на ці, не дуже сприятливі 

обставини, така політика все ж мала певні результати. Так, за соціальним 

походженням у 1925 р. 35,5% міліціонерів Харківщини були вихідцями з 

робітників, а 53,5% - з селян [137, с. 4-5]. До кінця десятиліття це 

співвідношення не претерпіло істотних змін.  Лише на початку 1930-х років 

за рішенням ЦК ВКП(б) висунення як загальнодержавна кампанія була 

згорнута. 

З метою поліпшення якісного складу міліції, у другій половині 

десятиліття укомплектування її проводилося виключно за рахунок 

демобілізованих червоноармійців та членів КНС, за рекомендацією 

зайкомнезамів. Усіх нових працівників міліції направляли на спеціальні 

короткотермінові курси. Близько 20 % складу харківської міліції щорічно, 

починаючи з 1926 року, проходили через окрему школу для молодшого 

міліцейського комскладу. 

Загальна кількість складу міліції та розшуку міста Харкова на 1 жовтня 

1926 р. становила 662 осіб, з яких зі стажем до року було – 44,7 %, 1-2 роки – 

12,3 %, 2-3 роки – 31,3 %, 3-6 років – 10,6 %, понад 6 років – 1,15 %  [121,     

с. 49]. З огляду на ці цифри, не викликає подиву надзвичайно високий рівень 

плинності кадрів, що у 1926 р. становив 50 % і залишався однією з головних 

проблем харківської міліції. Витоки цієї проблеми залишалися незмінними – 

недостатнє матеріальне забезпечення працівників правоохоронних органів, 
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що вкупі з неабиякою небезпекою служби у міліції, робили цю роботу 

ненадто привабливою. 

Якщо брати ввесь Харківськийу округ, то штат правоохоронних 

органів був укомплектований так: 

Таблиця 1. Стан укомплектовання структурних підрозділів правоохоронних 

органів Харківщини у 1925 – 1926 рр. 

 

На 1.10. 1925 На 1.10. 1926 

Надвір. Пром. Кримінал. Загалом Надвір. Пром. Кримінал. Загалом 

1222 580 105 1907 1298 804 110 2212 

   

Як засвідчиють цифри таблиці, поповнення особового складу 

харківської міліції у 1925-1926 рр. переважно відбувалося за рахунок 

стрімкого зростання промислової міліції, що виглядало цілком природно в 

умовах активізації заходів спрямованих на індустріалізацію народного 

господарства [181, арк. 60]. 

Принагідно наведемо повні цифри щодо штату міліції Харківського 

округу наприкінці десятиліття. 

Таблиця 2. Стан укомплектовання структурних підрозділів правоохоронних 

органів Харківщини у 1927 – 1928 рр. 

 

На 1.10. 1927 На 1.10. 1928 

Надвір. Пром. Кримінал. Загалом Надвір. Пром. Кримінал. Загалом 

1367 1114 128 2609 1338 1712 126 3176 

 

 За соціально-політичним складом харківська міліція виглядала таким 

чином: робітників – 23,5 %, селян – 60,3 %, інших – 16,2 %; членів партії – 

6,1 %, кандидатів – 4,1 %, комсомольців – 3,3 %, безпартійних – 86,5 % [121, 

с. 116]. Звертаючись до національного складу харківської міліції, треба 

відзначити безсумнівний вплив українізації. Так, українці становили 60 %, а 
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росіяни – 30 %, представники інших національностей – 10 %, тоді як у      

1922 р. пропорції мали зворотній вигляд. 

Щодо освітньої підготовки харківської міліції наприкінці десятиліття, 

то вищу освіту мали лише 0,08 % співробітників, середню – 3,98 %, 

початкову – 79,43 %, не мали освіти 16,51 % [83, с. 304]. Протягом 1926-   

1928 рр. істотно зросла кількість осіб з початковою освітою (з 66,7 %), але 

загальний рівень освіченості правоохорнців упродовж всього десятиліття 

залишався на доволі низькому рівні. 

У лютому 1929 р. начальник харківської окрміліції  Г. Яковлев до 10-

річного ювілею радянської міліції надрукував статтю в якій навів кілька 

цікавих фактів про стан міліції і розшуку Харківщини наприкінці 

десятиліття. За його даними чисельність харківських правоохоронних органів 

на 1 січня 1929 р. становила 3,2 тис. чоловік [182, арк.14].  

Також у статті Г. Яковлева відзначалося зменьшення плинності 

міліцейських кадрів, яке у 1928 р. становило 37% на відміну від 50% у 1926 

році. Це стало наслідком певного покращення матеріального становища 

співробітників міліції та підвищення їх авторитету у суспільстві.  

Проте повністю питання плинності кадрів у міліції вирішено не було. 

Про це свідчили результати інспекційної перевірки апарату харківської 

міськміліції у березні-квітні 1928 року. В її висновках зазначалося, що рівень 

плинності кадрів у 30%, а в окремих відділах і понад 40%, значно ускладнює 

процес встановлення службової дисципліни, знижує рівень загальної 

відповідальності співробітників [68, арк.  278]. 

У лютому 1929 р. начальник робітничо-селянської міліції Харківської 

округи Обрезчіков звертався до окружного прокурора, з проханням посилити 

відповідальність для тих міліціонерів, які пропрацювавши менше півроку, 

залишали міліцейську службу. Він пояснював це тим, що багатьох 

приваблює перспектива отримати харчове та речове утримання від держави, 

низку пільг. Втім, побачивши реальні умови праці, ці шукачі кращого життя, 

залишають роботу у міліції, не даючи стабілізувати її кадровий склад [67, 
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арк. 249]. Начальник міліції пропонував прокуратурі та нарсудам, керуючись 

ст. 66 Кримінального кодексу
4
, застосовувати більш жорсткі покарання, ніж 

умовне позбавлення волі чи громадянський осуд до тих, хто самовільно 

залишив роботу. Звичайно, якщо б мова йшла про поодинокі випадки, таке 

звернення наврятчи мало б місце. 

Не дивлячись на певні негаразди, не можна не відзначити, що у другій 

половині 1920-х рр. помітно зріс контроль над дотриманням службової 

дисципліни. Міліціонери, які грубо поводили себе з громадянами, не 

реагували на сигнали про правопорушення, дозволяли собі приходити на 

службу у нетверезовому стані, могли отримати адміністративний арешт від 3 

до 15 діб, якщо подібні випадки повторювались, даного співробітника 

звільняли з правоохоронних органів [67, арк. 26 - 29]. Таким чином, 

наприкінці десятиліття, постійний кадровий склад харківської міліції був 

значно більш дисциплінованим та професійно обізнаним, ніж їх 

попередники, що проходили службу у міліції на початку 1920-х рр. 

Отже, перехід до непу означав крутий поворот у всіх сферах життя 

Радянської України, зокрема й Харківщини. Це стосується і роботи органів 

внутрішніх справ – значно зросла увага до організації служби міліції та 

удосконаленню методів її роботи. Республіканське і губернське керівництво 

постійно шукали більш життєздатні структури правоохоронних органів 

Харківщини й базові критерії добору кадрів, що дозволили б ліквідувати 

злочинність. 

Підбиваючі певні підсумки стосовно кадрового питання в органах 

внутрішніх справ, слід зазначити, що держава надавала достатну увагу 

питанням організації та становлення системи органів внутрішніх справ 

упродовж всього досліджуваного періоду. Зі змінами політичного та 

воєнного становища в країні РНК та НКВС неодноразово змінювали штатний 

розклад і структуру системи правоохоронних органів. 

                                                           
4
 Ст. 66 КК УСРР 1927 р. передбачала покарання за порушення трудової дисципліни на виробництві. 
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При скороченні штатів наказувалося тримати лінію на збереження, по 

можливості, штатів оперативно-стройового складу і на скорочення 

переважно канцелярського та адміністративно-господарського персоналу. 

Загальною була вимога звільняти з лав міліції всіх осіб, які не відповідали 

чинним вимогам, передусім неблагонадійних у політичному відношенні, 

(тобто колишніх службовців поліції). Але здійснити планові заходи для 

поліпшення якісного складу кадрів не вдалося, бо до цього часу не було 

створено чіткої системи добору кадрів, їх перевірки й навчання, ще тільки 

створювалося елементарне діловодство у роботі з кадрами. «Вербування 

свіжих сил» надзвичайно ускладнювалось і через низький рівень 

матеріального забезпечення працівників міліції у порівнянні з іншими 

категоріями зайнятого населення. 

Брак фінансових ресурсів не дозволяв забезпечити набір у міліцію 

людей, що відповідали б усім необхідним вимогам. Ця ж причина 

унеможливлювала створення шкільно-курсової мережі, адекватної потребам 

практики. Єдине у тих умовах джерело поповнення міліції скільки-небудь 

кваліфікованими працівниками – залучення старих спеціалістів, які були 

співробітниками МВС, – практично не діяло через вкрай політизований 

підхід до вирішення даного питання.  

Перша половина 1920-х рр. стала періодом постійних експериментів та 

пошуку найбільш вдалого структурно-функціонального оформлення ОВС. 

Найбільший резонанс мала спроба воєнізації міліції, яка була вимогою часу, 

але не змогла вирішити всіх проблем, що постали перед правоохоронними 

органами. Воєнізація, безперечно, додала дисциплінованості у систему 

правоохоронних органів, проте вона аж ніяк не сприяла зростанню 

професіональних якостей їх співробітників, які ще вчора знаходилися на 

фронтах громадянської війни. Багато з них навіть уявлення не мали про 

специфіку міліцейської роботи і досить швидко залишало лави міліції. Тобто 

воєнізація не стала тією «панацеєю», яка б у стислі терміни допомогли 

українській міліції перебороти «хворобу росту». 
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Доволі непростими проблемами були і визначення місця карного 

розшуку у структурі ОВС, оформлення стосунків між міліцією та ДПУ тощо. 

Тільки ближче до середини десятиліття структура ОВС почала 

устанавлюватися і набула свого остаточного для 1920-х рр. вигляду 

наприкінці 1926 року, після прийняття Положення про робітничо-селянську 

міліцію УСРР. 

Розглянувши загальні зміни, що відбувалися в структурі органів 

внутрішніх справ протягом 1920-х рр., було б доцільно проаналізувати 

еволюцію окремих міліцейських підрозділів в цей період. 

 

2.2. Еволюція окремих підрозділів органів внутрішніх справ (загальна, 

промислова, транспортна, карний розшук тощо) 

На початку 1920-х рр. в системі НКВС діяло декілька окремих 

міліцейських підрозділів: загальна міліція, карний розшук, промислова, 

транспортна та річкова міліції. Зупинимося на ролі кожного з них у 

правоохоронних органах. 

 Загальна (або зовнішня, надвірна) міліція, підвідомча відповідним 

відділам Головного управління (відділу загальної та відділу міської міліції), 

Контролювала виконання декретів, законів і постанов органів радянської 

влади, доводила до відома громадян нові розпорядження органів влади. У її 

компетенції була видача посвідчень особи, різних довідок, свідчень. Все це 

дозволяло зусиллями загальної міліції організувати облік населення. 

Працівники цього ж підрозділу займалися і забезпеченням правопорядку у 

громадських місцях. На початку десятиліття окремими напрямами діяльності 

загальної міліції була охорона колгоспів, продовольчих маршрутів, складів, 

лісових господарств тощо [7, с. 35-36]. 

Важливе місце у структурі органів внутрішніх справ Харківщини 

належало промисловій міліції. Її компетенція поширювалася на охорону 

підприємств, господарчих об’єктів, установ та підтримання громадського 

порядку на їх території. Формування промислової міліції відбувалося на 
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договірних засадах. Даний підрозділ користувався всіма правами й 

обов'язками загальної міліції [7, с. 35]. 

У Харківській губернії, як зазначалося в наказі по Харківській 

губміліції від 28 лютого 1921 року, «успіх у боротьбі з розкраданням 

державного майна, що ще триває, і супутніми йому грабежами може бути 

досягнутий лише за умови якнайшвидшої організації промислової міліції». 

Наголошувалося, що організація такого підрозділу відбувалася недостатньо 

інтенсивно. З метою інтенсифікації даного процесу начальник міліції 

Харківської губернії С. Кузнєцов наказував: 

1) начальникам повітових відділів міліції оперативно передати в 

розпорядження начальників повітпромміліцій можливий максимум 

командного складу, технічно-канцелярського персоналу, зброї, засобів 

пересування тощо; 

2) начальникам повітпромміліцій використовувати на місцях усі 

можливості для поповнення промислової міліції людським і кінським 

складом, озброєнням і спорядженням. 

С. Кузнєцов безапеляційно вимагав від керівників повітпромміліцій 

негайного виконання всіх наказів і циркулярів. Затримка з передачею 

інформації з міст гальмувала загальний перебіг процесу створення 

промміліції у губернії [47, арк. 14]. 

Від квітня 1921 по березень 1922 років промислова міліція була 

тимчасово скасована у зв'язку з організаційними перетурбаціями у структурі 

правоохоронних органів. 19 квітня 1921 р. за пропозицією Головміліції, 

Раднарком УСРР прийняв постанову щодо самостійності промислової міліції 

в охороні порядку на підприємствах. Відповідно до цієї постанови НКВС 

УСРР почав працювати разом з іншими зацікавленими відомствами над 

положенням про промислову міліцію, проводив іншу організаційну роботу. 

Але 15 жовтня уряд визнав недоцільним утворювати особливий апарат 

промислової міліції, скасував усі попередні постанови з цього питання, а 
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відповідні функції передав загальній міліції [102, с. 87]. Проте необхідність 

охорони промислових та інших господарських об'єктів зберігалася.   

З початку 1922 р. у губерніях, зокрема і Харківській, почали формувати 

спеціальні підрозділи озброєної охорони підприємств і установ (фабрично-

заводські, гірські, торгові тощо). Вони були підпорядковані начальникові 

місцевої міліції, а їх фінансування здійснювалося за рахунок підприємств, що 

знаходилися під їх охороною. Безпосередньо у Харкові перші такого роду 

підрозділи з’явилися на ХПЗ та моторобудівному заводі «Серп і молот» 

(колишній «Гельферіх–Саде»). Вже наприкінці березня 1922 р. їх кількісний 

склад дорівнював відповідно 42 та 28 особам відповідно [179, арк. 52]. 

 31 березня 1922 р. Раднарком УСРР затвердив постанову "Про 

організацію з міліціонерів охорони заводів, фабрик, радгоспів та інших 

державних підприємств, що мають важливе місцеве або загальнодержавне 

значення"  [168, с. 51], чим знову було порушене питання про утворення 

промислової відомчої міліції, яка надалі існувала поряд із загальною міліцією 

протягом  усього аналізованого періоду.  

У червні 1923 р. з’явилася «Інструкція про організацію та службу 

промислової міліції». Спираючись на згадану постанову РНК УСРР від 31 

березня 1922 р., вона закріпляла організацію промислової міліції, як 

окремого підрозділа у структурі правоохоронних органів. Промміліція 

почала сприйматися як окремий підрозділ у структурі правоохоронних 

органів республіки. У Харкові промміліція перебувала у підпорядкуванні 

губернського начальника міліції і розподілялася за районами із 

підпорядкуванням начальникам міліції районів [86, с. 483].  

6  лютого 1924  року  Рада  Народних  Комісарів  прийняла  постанову  

про утворення відомчої  міліції,  яка  фактично  виконувала  функції  

промислової  міліції.  Відомча  міліція виявилась  ефективною  формою  

охорони  державного  майна.  Залежно  від об'єктів охорони було створено 

різні види відомчої міліції: торгово-промислова, кредитно-фінансова,  горно- 
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пошукова, фабрично-заводська, ринкова, курортна [163, с. 528]. У Харкові 

були представлені всі її види, окрім горно-пошукової та курортної. 

28 лютого 1924 р. Головне управління міліції та карного розшуку 

НКВС УСРР розробило й видало «Інструкцію з організації та служби 

промислової міліції». Згідно її положенням, функції промислової міліції не 

обмежувалися охороною певних об'єкти, що мали господарське значення. 

Промміліціонери також були зобов’язані підтримувати громадський порядок 

на території заводів, фабрик та інших підприємств, а також у районах, що 

прилягали до них, якщо це не заважало їм виконувати безпосередніх 

обов'язків. Інструцію доповнював Типовий договір про охорону установ і 

підприємств. Він укладався між міліцією та відомством зацікавленим у 

охороні. Право укладати подібні договори з боку міліції мали Головне 

управління, губернські й окружні управління міліції [61, арк. 44-49]. 

Керівництво промміліцією у адміністративно-стройовому відношенні 

здійснював начальник загальної міліції того району, на території якого 

знаходилося підприємство під охороною поста промислової міліції. 

Промміліціонери носили форму аналогічну тій, що мали співробітники 

загальної міліції. Оплата роботи промміліціонерів відбувалася за ставками 

загальної міліції і за рахунок підприємств, що перебували під їх охороною 

[83, с. 65-66]. Така система нарахування заробітної плати, обумовлювала те, 

що в середньому, працівники промислової міліції отримували більше, ніж 

співробітники загальної міліції, що робило службу у промисловій міліції 

особливо приваблюючей. 

ВУЦВК і Раднарком УСРР 17 грудня 1924 р. прийняли постанову «Про 

промислову міліцію». Відповідно до неї, всі позаштатні міліцейські 

формування, утворені відповідно до постанови від 31 березня 1921 р., що 

займалися охороною підприємств, радгоспів та інших об'єктів 

господарського життя, які до цього проходили як відомчі правоохоронні 

підрозділи, зараховувалися до промислової міліції [168, с. 51]. Тепер 

промміліція виконувала не тількі охоронні, але й адміністративно-виконавчі 
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та дознавчі завдання з обслуговування населення на території установ та 

підприємств. На думку автора, спрямованість цієї постанови можна пояснити 

тим, що країна перебувала на порозі індустріалізації, яка передбачала 

створення комплексу потужних промислових підприємств. Звичайно, великі 

будови, а у перспективі й підприємства, вимагали відповідної охорони, яка б 

мала досить широкі повноваження. Саме з цих міркувань і було проведено 

чергову реорганізацію промислової міліції, що супроводжувалася 

поглинанням її структурами позаштатних міліцейських формуваннь, які 

майже повністю дублювали функції промміліції. 

Значення промислової міліції стрімко зростало. Якщо у жовтні 1923 р. 

вона мала під своєю охороною 562 підприємства, то до жовтня 1925 р. 

промміліція у кількості 7354 співробітників (у Харкові її штат налічував 269 

осіб, що охороняли 34 підприємства та складські приміщення) забезпечувала 

охорону 2216 підприємств і установ України, зокрема 153 об’єктів у 

Харківській губернії [19, с. 65-66]. Крім того, промислова міліція 

неодноразово залучалася і до інших видів правоохоронної діяльності. У 

другій половині десятиліття, промміліціонери регулярно приймали участь у 

антисамогонних рейдах загальної міліції та карного розшуку [68, арк. 183].  

Промислова міліція взагалі стала найбільшим підрозділом у структурі 

правоохоронних органів Харківщини, залишивши у 1928 р. позаду за 

кількістю штату надвірну міліцію (1712 проти 1338 співробітників). У 

рапорті начальникові робітничо-селянської міліції Харківської округи від 5 

березня 1929 р. начальник міської міліції  А. Обрезчіков, прохав, у зв’язку зі 

збільшенням кількості промислової міліції, додатково організувати при 

Міськуправлінні ІІІ відділ промміліції [67, арк. 149]. Наприкінці березня його 

рапорт було задовільнено. Зростання промислової міліції відбувалося завдяки 

більшому охопленню торговельних та кооперативних підприємств – станом 

на 1 червня 1928 р. 87% підприємств регіону знаходилося під охороною 

промміліції [68, арк. 277]. 
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 Створення промислової міліції дало можливість значно збільшити 

ефективність боротьби з правопорушеннями у господарській сфері, 

протидіяти розкрадачам державного майна. Треба зауважити, що зростання 

кількості промислової міліції не коштувало державі жодної копійки, бо ці 

підрозділи перебували повністю на забезпеченні тих підприємств, які 

охороняли. Як бачимо, у роки здійснення нової економічної політики 

промислова міліція органічно увійшла до загальної структури 

правоохоронних органів, ставши її невід’ємною частиною.  

Протягом 1919–1921 рр. відбувалося і створення транспортної міліції 

республіки. Так, постановою РНК УСРР від 29 червня 1919 р. була заснована 

залізнична міліція. Вона займалася боротьбою зі злочинністю на станціях і 

залізничних коліях, охороною порядку, наглядом за станом залізничних 

колій, наданням допомоги при катастрофах та стихійних лихах і 

супроводженням арештованих до місця призначення [86, c. 83-88; 120, c. 118-

120]. При Управліннях усіх залізниць республіки були створені власні 

Управління залізничної міліції, на місцях діяли районні управління. Загальне 

управління транспортною міліцією належало центральному апарату НКВС. 

Саме на підставі кошторисів, затверджених і акредитованих комісаріатом, 

відбувалося її фінансування [86, c. 83-88; 162, c. 20-21]. 

До функціональних обов’язків водної міліції належало підтримання 

громадського спокою на набережних, пристанях, пасажирських пароплавах, 

організація належної охорони суден і водних споруд [175, арк. 59]. Система 

управління і фінансування даного підрозділу відбувалося на тих самих 

засадах, що і залізничної міліції.  

Постанова Раднаркому УСРР «Про залізничну й водну міліцію» від 5 

червня 1921 р. конкретизувала правовий статус транспортної міліції  [120,                  

c. 161-162]. У ній роз’яснювалося, що залізнична й водна (річкова) міліція 

користуються всіма правами та обов'язками загальної. Вони займаються 

охороною порядку, майна і вантажів на залізничних (водних) шляхах 

сполучень, охороною станцій від нападів бандитських формувань і 
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мобілізацією населення для дотримання залізничних колій та річкових 

маршрутів у належному стані [120, c. 161]. В Україні після утворення 

Державного політичного управління, яке отримало всі функції залізничної та 

річкової міліції, існування подібних видів міліції втратило сенс і вони були 

ліквідовані у березні 1922 року [19, c. 29]. 

Через Харків проходила Південна залізниця. Транспортна міліція на 

залізниці, станом на 1922 рік, формувалася по семи районах: Бєлгородський 

(мав 3 дільниці й 109 міліціонерів), Люботинський (2 дільниці й 51 

міліціонера), Харківський (3 дільниці й 695 міліціонерів), Полтавський (2 

дільниці й 81 міліціонер) [200, с. 7]. Існували також Кременчуцький, 

Конотопський та Київський райони, які не охоплювали територію 

Харківської губернії.  

У 1920-ті рр. на Південній залізниці потяги обслуговували за лінією 

зовнішньої служби стрільці воєнізованої охорони. Працівники відділення 

дорожньо-транспортного відділу займалися викриттям іноземних агентів на 

транспорті й виявленням розкрадань у великих розмірах. Із кримінальною 

злочинністю боролися співробітники карного розшуку Харківського 

обласного управління НКВС УСРР, а на вокзалі станції Харків-

Пасажирський у спеціально відведеному приміщенні, працював черговий 

карного розшуку.  

Провідне місце у структурі правоохоронних органів Радянської 

України і зокрема Харківщини, на початку 1920-х рр., посідав карний 

розшук. Саме на його співробітників припадав основний тягар боротьби з 

кримінальною злочинністю того періоду. Історія карного розшуку 

Харківщини особлива тим, що саме ця структура від самого початку стала 

регулятором змін та новаторства у правоохоронних органах регіону. Звідси 

направлялися на місця директиви й накази, розпорядження та постанови. 

На початку 1920 р. в УСРР замість колишніх судово-кримінальних 

відділів при органах юстиції почали створювати карні розшуки. Вже у 

лютому 1920 р. карний розшук було передано з Наркомюсту УСРР у 
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підпорядкування НКВС республіки [84, с. 24]. Співробітники новостворених 

відділів застосовували в роботі методи антропометрії, дактилоскопії та 

сформували картотеку з фотознімками злочинців. Першим начальником 

харківського губернського карного розшуку був призначений Гаврило 

Андріановіч Сіверс [89, с. 276].  У 1921 р. харківський губрозшук налічував 

понад 200 співробітників, а загальний склад губернської міліції – 4121        

[39, с. 29].  

Для ефективної боротьби з різними проявами загальнокримінальної 

злочинності наприкінці листопада 1921 р. у структурі карного розшуку 

утворюються бригади швидкого реагування «Мобіль» [95, с. 60]. До сфери їх 

діяльності було віднесено: боротьбу з нічними нальотами, міським 

кримінальним середовищем, пограбуваннями та розбоєм у сільській 

місцевості, вбивствами. Водночас міліцейські кадри поступово переходили 

до виконання «громадських» обов’язків: захисту порядку і спокою у 

публічних місцях, боротьби з хуліганством, самогоноварінням, 

адміністративними правопорушеннями та інше [95, с. 61]. 

Проте бригади швидкого реагування вже з перших днів своєї діяльності 

змушені були долати чималу кількість проблем. Про одну з них доповідав 

керівництву губернської міліції начальник губрозшуку: «Щодо пересувних 

засобів, то таких губрозшук не має. В розпорядженні є два автомобілі, з яких 

один стоїть, а другий завжди на ремонті, і якщо взяти до уваги ріст 

злочинності по місту Харкову та його повітах, то їзда на таких автомобілях 

тільки й буде на руку злочинному елементові… Тому доводиться часто 

застосовувати самокати, які за своєю міцністю і справністю давно мають 

бути списані в архів. Коней також немає, а тому доводиться користуватися 

перевізниками, яких не відразу знайдеш» [47, арк. 103]. 

Карний розшук протягом усієї першої половини 1920-х рр. постійно 

відчував брак фахівців. Набір кадрів у відділ, власне кажучи, був стихійним. 

Співробітниками ставали особи, які не мали ніякого досвіду пошукової й 

слідчої роботи, однак від використання досвіду царської поліції керівництво 
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радянської міліції категорично відмовилося. Тогочасне керівництво 

губрозшуку, зокрема Г.А. Сіверс, намагалося  вирішити цю проблему 

шляхом посилення присутності партійного прошарку в міліції. У вересні 

1920 р. серед співробітників карного розшуку Харківської губернії 6 % були 

членами партії. Станом на 1925 рік ця цифра досягла 13 % [104, с. 23].  

Негативно позначалася на роботі розшуку і його невизначеність у 

структурі міліцейських органів. Усе це змусило місцеві органи влади 

збільшити увагу до проблем карного розшуку. Першим кроком на шляху 

посилення розшуку стало визначення його місця у структурі міліції. 

 У наказі № 51 від 22 серпня 1921 р. по міліції Харківської губернії 

визнавалося, що в роботі карного розшуку відсутня система, а також зв'язок 

місцевих органів міліції з губернським центром. Наказом було 

пропонувалося: 

1. Губернське відділення карного розшуку як орган, що керує всією 

роботою карного розшуку на території губернії, залишити зі штатом, 

призначеним для управління. Міські райони, що знаходились при відділенні, 

перевести у відповідні райони міської міліції. 

2. Районно-карні розшуки загальної міліції перейменувати у 

кримінально-пошукові столи. 

3. Кримінально-пошуковим столам виконувати операції за заявами, що 

надходять від потерпілих, за даними своєї агентури і за завданнями 

губрозшуку [47, арк. 67].  

Ці нововведення сприяли ефективнівшій діяльності кожного окремого 

відділу розшуку та їх співпраці у тих випадках, коли цього вимагала 

оперативна обстановка, але вони були лише першим кроком на шляху 

подальших перетворень у структурі правоохоронних органів.  

Наказом по Харківській губернській міліції від 31 серпня 1921 р. 

затверджується інструкція про підпорядкування, звітність та стосунки 

губернського начальника карного розшуку з губернським начальником 

міліції. Губернський начальник карного розшуку в адміністративно-
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стройовому і господарському відношенні підпорядковувався губернському 

начальникові міліції, одержуючи від останнього також і оперативні завдання. 

Визначалися стосунки Центрального управління карного розшуку 

Головміліції з повітовими відділеннями та кримінально-пошуковими столами 

при повітових управліннях міліції [53, арк. 6]. 

Подальше уточнення функцій та підпорядкованості розшуку 

Раднарком УСРР  зробив 12 вересня 1921 року, затвердивши «Положення 

про карний розшук» [84, с. 26]. Внаслідок цих постанов керівництво карного 

розшуку отримало певні прерогативи у запобіганні злочинам та їх розкритті. 

Карний розшук у структурі Харківської губернської міліції поступово 

перетворювався на справжній авангард боротьби зі злочинностю. 

 Не можна не зауважити, що таке, дещо штучне протиставлення 

карного розшуку і загальної міліції мало й деякі негативні наслідки. На той 

час значна кількість особового складу Харківського губрозшуку, зокрема і в 

його керівній частині, ще не мала достатнього досвіду для ведення слідчих 

дій відокремлено від районних підрозділів загальної міліції. Тому на місцях 

часто виникали суперечки між представниками губрозшуку і загальної міліції 

щодо розподілу повноважень. Інколи це навіть гальмувало розслідування, 

негативно впливаючи на ефективність оперативно-слідчої роботи з пошуку 

та нейтралізації злочинців. Як  зазначалося у доповіді секретаря губрозшуку 

О.Д. Хромова про підсумки роботи за останній квартал 1921 р., неодноразово 

виникали ситуації, коли керівники районних підрозділів міліції відмовлялися 

надавати працівникам губрозшуку інформацію у кримінальних справах, що 

велися в районах. Конфліктна ситуація склалася у Куп’янському повіті, де 

місцева міліція протягом вересня-грудня 1921 р. взагалі не йшла на контакт з 

представниками губрозшуку, посилаючись на їх низьку кваліфікацію [39,      

с. 29]. Такий стан речей вимагав подальшого уточнення місця і ролі карного 

розшуку у структурі правоохоронних органів. 

Особливий статус карного розшуку НКВС УСРР остаточно затвердив 

своїм наказом № 183 від 19 липня 1922 року. Відділи карного розшуку 
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губернських управлінь міліції та повітові відділення карного розшуку при 

повітових управліннях міліції цим наказом були перейменовані: перші – у 

губернські управління карного розшуку (вони існували у межах 

встановлених штатів), другі – у повітові відділення губернського управління 

карного розшуку, підпорядковані безпосередньо відділам управління 

губернських виконавчих комітетів на правах їх підвідділів [102, с. 93]. Норми 

постачання співробітників карного розшуку відповідали нормам постачання  

працівникам підрозділів загальної міліції. Тільки узгодженість у роботі 

міліції та карного розшуку, могла забезпечити ефективну протидію 

кримінальному світу. В зв’язку з цим, керівництво НКВС наголошувало на 

необхідності постійного контакту між цими двома підрозділами 

правоохоронних органів [162, с. 37-38]. 

Але на практиці виявилося, що досягти такого контакту вдавалося 

далеко незавжди. Виведення співробітників карного розшуку з 

підпорядкування міліцейського керівництва, привело до погіршення 

показників, як розшуку, так і міліції. Наявність двох підрозділів, що мали 

майже тотожні завдання, привело до нездорової конкуренції, яка негативним 

чином позначалася на  їх роботі. 

У серпні 1922 р. начальник харківської губміськміліції у своєму 

зверненні до начальника карного розшуку міста перелічив цілу низку 

негативних тенденцій і антагонізмів, що останнім часом проявилися у 

відносинах між зовнішньою міліцією та карним розшуком. Постійні 

суперечки з приводу того, хто має арештовувати того чи іншого злочинця, 

взагалі призводили до того, що вони залишались на свободі та продовжували 

свою протиправну діяльність.  

Для виправлення такого становища, начальник губміськміліції 

наказував начальникам районів роз’яснити усім міліціонерам, що сприяння 

співробітникам карного розшуку є їхнім обов’язком. Співробітникам 

зовнішньої міліції належало заборонялося проводити затримання (а тим 

більше – арешти) співробітників карного розшуку без санкції начальника 
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губрозшуку [51, арк. 156]. Але, як доводила практика, подібні розпорядження 

не тільки не ліквідували плутанини між зовнішньою міліцією та карним 

розшуком, але й створювали додаткове напруження у їх стосунках, 

працівники міліції не хотіли погодитися з другорядною роллю, яку 

закріплювала за ними ця постанова. В деяких випадках, це навіть призводило 

до арештів співробітників загальної міліції, які відмовлялися виконувати 

вказівки агентів карного розшуку [55, арк. 269]. 

Протидія злочинності вимагала узгоджених дій всіх правоохоронних 

підрозділів. До того ж, окреме існування міліції і карного розшуку було 

істотно ускладнене незадовільним матеріальним забезпеченням працівників 

останнього. Для керівництва НКВС стало очевидним, що експеримент з 

розділом цих структур себе не виправдав. Так, у квітневому 1923 р. звіті 

Центророзшуку фіксувалося, що через неорганізованість місцевого бюджету 

фінансування більшості відділів розшуку, особливо окружних, припинено, а 

відміна гужової повинності залишила розшук без засобів пересування [95, с. 

59]. Така ситуація зумовила необхідність відновлення єдиного Управління 

міліції та розшуку УСРР. 

 Ініціатива відновлення єдності міліцейських структур походила 

переважно знизу. Керівники губернських відділів у своїх звітах неодноразово 

наголошували на тих труднощах і незручностях, що були спричинені 

утворенням двох окремих правоохоронних структур.  

До відновлення єдності міліції та розшуку, налагодити ефективну 

діяльність з ліквідації злочинності заважало: розпорошеність сил, зайнятих 

цією справою, відсутність єдиного координаційного центру з ліквідації 

бандитизму, і найголовніше – відсутність повноцінних ділових стосунків, які 

були б запорукою успіху в роботі. Так стверджував начальник Харківської 

губернської міліції та розшуку С.І. Олійник у наказі по робітничо-селянській 

радянській міліції і розшуку Харківської губернії від 14 січня 1923 року [47, 

арк. 107-108]. Це пояснює той факт, що міліція, позбавлена власної агентури, 

втрачала чимало можливостей у справі виявлення і знешкодження 
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кримінального елементу. Що ж стосується карного розшуку, то йому явно не 

вистачало кадрів, реальної збройної сили. Це мало негативний впли на 

успішність проведення операцій з ліквідації виявлених банд. Ці обставини 

зумовили те, що у жовтні 1923 р. карний розшук та міліцію знову об'єднали у 

Головне управління міліції і карного розшуку НКВС УСРР [86, с. 315]. 

Таким чином, 19 жовтня 1923 р. наказом по міліції і карному розшуку 

УСРР оголошувалися нові штати й план реорганізації, що полягав у злитті 

органів міліції та карного розшуку. До реорганізації пропонувалося 

приступити негайно і закінчивши її до 15 листопада 1923 р., та доповідаючи 

щодня про хід роботи в Головне управління міліції і розшуку республіки. 

При управліннях міліції губерній утворювалися відділи розшуку на чолі з 

інспекторами. Обмежена автономія карного розшуку збереглася лише в 

Харкові, Києві, Одесі і Катеринославі (з 1926 р. – Дніпропетровськ). У цих 

містах залишилися окремі, що існували паралельно, губернські управління 

карного розшуку, але й вони були підпорядковані Управлінню міліції і 

карного розшуку НКВС УСРР [102, с. 96]. 

23 жовтня 1923 р. до губміліції відійшли функції розшуку, що й 

закріпилося у відповідній назві: Управління Харківської губернсько-міської 

робітничо-селянської міліції та розшуку. Результативність роботи карного 

розшуку помітно зросла, коли він остаточно увійшов до міліцейської 

структури міста. Керівний орган міліції з 25 лютого 1925 р. отримав назву: 

Об'єднане управління міліції і розшуку м. Харкова. Управління очолив         

М.  Корольков [89, с. 279]. 

Побудова штатного розкладу загальної міліції та карного розшуку за 

єдиним зразком, привела до поступового зближення даних структур. 

Черговим кроком у цьому напрямку стала постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 

16 грудня 1926 року, яка передбачала реорганізацію відділу міліції і розшуку 

НКВС УСРР у Головне управління міліції і розшуку республіки.  
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У березні-травні 1928 р. в найбільших містах республіки
5
, зокрема і у 

Харкові, відбулася реорганізація апаратів міського розшуку. Її сутність 

полягала в тому, що старий міський пошуковий апарат було адаптовано до 

нової системи боротьби зі злочинністю, що визначалася категорією злочинів. 

Другою частиною реорганізаційних заходів стала відмова від системи 

пошукової роботи за територіальним принципом і запровадження бригадної 

системи. Таким чином, розкриттям певного злочину займалася бригада 

оперативників, а не працівники розшуку за «дільничним» принципом. Ці 

заходи сприяли не тільки створенню більш чіткої й ефективної системи 

розшуку, але й допомогли перейти до раціонального розподілу завданнь, 

забезпечити необхідну оперативність у роботі [84, с. 29]. Після цього і до 

кінця досліджуваного періоду істотних змін у структурі апарату міліції і 

розшуку не спостерігалося. 

З другої половини десятиліття у відділі карного розшуку поступово 

почалися позитивні зміни. З’явилися більш досвідчені й грамотні працівники 

міліції, налагоджувалася оперативна діяльність, проводився облік 

затриманих злочинців, реєстрація вчинених злочинів, їх кваліфікація. Осіб, 

притягнутих до кримінальної відповідальності, почали фотографувати й 

робити дактилоскопію, антропометрію, фіксувати особливі прикмети. Всі ці 

відомості заносилися до новостворених картотек, що давало можливість 

встановлювати особу злочинця при повторному затриманні, обмінюватися 

відомостями з відділами карного розшуку міст України та інших республік 

Радянського Союзу.  

Під час нової економічної політики було зроблено чимало помилок у 

процесі формування організаційної структури карного розшуку, особливо, 

що стосується визначення характеру його взаємовідносин із загальною 

міліцією. Врешті решт, шерега реорганізаційних заходів дозволила досягти 

певних успіхів, але більшість реформ мало незавершений характер. Верхівка 

НКВС не одразу правильно оцінила специфіку методів проведення 

                                                           
5
 Київ, Одеса, Дніпропетровськ. 
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оперативно-пошукових заходів, до яких вдавалися міліція і карний розшук. 

Довгий час орієнтиром у цьому відношенні була методика роботи 

Всеукраїнської надзвичайної комісії з ліквідації контрреволюційних 

злочинів. Через це, співробітники міліції і карного розшуку були змушені у 

своїй роботі керуватися нормативно-правовими документами ВНК-ДПУ.  

 Наприкінці 1927 р. ставлення до оперативної роботи і її методики 

зазнало істотних змін. У березні 1928 р. відбувся ІІ з'їзд адміністративних 

працівників. Його постанови були спрямовані на розширення гласністі у 

роботі карного розшуку, шляхом залучання до співробітництва «широких 

трудящих мас… з одночасною відмовою від методу використання 

представників злочинного світу» [135, с. 244]. Ці рішення каталізували появу 

відомчих нормативно-правових актів, що обмежували можливості міліції у 

здійсненні оперативно-розшукових заходів. Вже на початку наступного 

десятиліття, це негативно позначилося на результатах її роботи.  

Органи карного розшуку Харківщини у період нової економічної 

політики відіграли помітну роль у протидії загальнокримінальній 

злочинності, будучи авангардом цієї боротьби. Їх структурно-організаційні 

зміни пов’язані з тими змінами, які відбувалися у характері злочинності в 

перші роки після запровадження непу. Спроба відокремлення карного 

розшуку від загальної міліції не виправдала себе. Вже за рік ці правоохоронні 

структури знову поєднали. Це підвищило ефективність діяльності 

міліцейських органів. 

  

2.3 Стан матеріального забезпечення у підрозділах міліції та карного 

розшуку 

Протягом 1920-х рр. утримання органів внутрішніх справ здебільшего 

перекладалося на місцеві бюджети. В більшості випадків місцеві органи 

влади були неспроможні задовольнити їхні потреби. Практично повна 

розруха народного господарства країни, викликана світовою та 

громадянською війною, домінування аграрного сектору в економіці, 
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державна політика суцільної економії – все це не сприяло успішному 

фінансуванню державних органів, які опинилися на балансі місцевих 

бюджетів. У цьому контексті Харківщина не була винятком. 

Утримання міліції на місцевому бюджеті (аж до повітового), «тотальна 

муніципалізація» призвело до того, що працівникам сусідніх органів міліції, 

які перебували в однакових умовах, встановлювалися оклади, що істотно 

відрізнялися [98, 1929 р., 15 лютого]. Недивно, що наслідком цього став 

значний рівень соціальної напруженості у ОВС, що, в свою чергу, викликало 

масові звільнення з правоохоронних органів працівників, які не бачили для 

себе ніяких перспектив і не могли забезпечити власні родини 

найнеобхіднішим. Враховуючи, курс спрямований на зменьшення штатів, 

перспективи харківської, як і радянської міліції в цілому, виглядали не надто 

райдужними. 

Особливо важкими були 1921-1922 роки. Народному комісарові 

внутрішніх справ постійно надходили рапорти з місць про катастрофічний 

стан забезпечення ОВС, їх майже повну дезорганізацію і нездатність 

виконувати внаслідок цього свої безпосередні функції. Після проведення 

перевірки стану харківської міліції навесні 1921 р. начальник 

республіканської міліції В. Чайковський констатував у своєму звіті: «Зброя 

зберігається у жахливих умовах, немає навіть натяку на її чищення, не 

ведеться перепис зброї, гвинтівки стоять по закутку, як «дрова». Аналогічна 

ситуація і з боєприпасами. Ящики з патронами зберігаються разом із 

продуктами харчування та посудом» [47, арк. 36]. 

 А в рапорті від 6 червня 1922 року начальника харківської губміліції 

С.І. Олійника повідомлялося, що відтік з лав міліції у губернії набув 

масового і стихійного характеру. Він просив керівництво НКВС надати 

кредит з метою погашення заборгованості по зарплаті за останні півроку. 

Якщо цього не буде зроблено, нагалошував він, у найближчій перспективі 

харківська міліція може залишитися взагалі без особового складу [178,       

арк. 86]. 
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Влітку 1922 р. критична ситуація склалася майже у всіх повітах 

Харківської губернії. У рапорті начальника Куп’янського повіту зазначалося: 

«Станом на 1-е травня я мав у своєму розпорядження 235 свівробітників, а на 

1-е червня вже 175… З міліції поголовна втеча під різноманітними 

приводами. Більшість співробітників прямо ставлять питання: якщо не 

забезпечуєте зарплатнею, обмундируванням, пайком, я змушений вимагати 

хабарі та йти на інші злочини. Щоб не потрапити на лаву підсудних, краще 

звільніть мене» [178, арк. 87]. Постала реальна загроза перетворення міліції з 

органу, що захищає законність, у структуру, яка сама загрожує суспільній 

безпеці. 

Місяцями не отримували зарплатні (про що свідчать численні 

доповідні записки до начальника навчальної частини) і викладачі курсів 

вищого командного складу міліції, що взагалі поставило їх на межу закриття 

[178, арк. 99-103]. Іншою проблемою в цей час залишалася суттєва різниця у 

ставках зарплати для тих же самих категорій працівників органів внутрішніх 

справ сусідніх губерній і навіть сусідніх повітів однієї губернії. Всюди 

спостерігалися невчасна видача обмундирування, затримки зарплати, пайків і 

т.п. 

У жахливому стані перебували приміщення, в яких працювали 

міліціонери. У рапорті головному начальнику міліціїї УСРР головного лікаря 

харківської амбулаторії від 2 лютого 1922 р. сказано: «Було оглянуто 

караульне приміщення при Головміліції. Виявлено надзвичайне забруднення 

приміщення. На 15 чоловік лише 6 зіпсованих топчанів з повною відсутністю 

постільної білизни. Приміщення надто мале і не розраховане на 15 людей. 

Збільшена скупченість викликає вошивість особового складу та поширення 

інфекційних захворювань. Вчора до амбулаторії гарнізону було відправлено 

3-х осіб у лихоманковому стані, є підозра на тиф. В результаті 

сьогоднішнього огляду зафіксовано ще один випадок лихоманки та 

захворювання шлунка, викликане систематичним недоїданням. Такі умови 
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життя для міліціонерів, що несуть караульну службу, неприпустимі і можуть 

викликати поширення епідемії тифу» [189, арк. 111].   

Відсутність необхідних фінансових засобів поглиблювала кризовий 

стан у системі органів внутрішніх справ Харківщини. Несвоєчасні виплати 

заробітної плати загрожували повним розвалом організації робітничо-

селянської міліції. На початку 1923 року зарплата міліціонера не тільки була 

на 30-40 % нижче, ніж у державного службовця [45, арк. 45], але і її видачу 

затримували до півроку. Для порівняння зазначимо, що зарплата молодшого 

міліціонера наприкінці 1922 року становила 11 250 руб. [45, арк. 65], а 

вартість 1 пуда пшеничного борошна на Благовіщенському базарі сягала     

10 402 руб.  

Навіть з урахуванням того факту, що 1922 рік був голодним, коли ціни 

на основні продовольчі товари значно зросли, ці цифри переконують у 

скрутному становищі, що перебувала тогочасна харківська міліція. Карний 

розшук не мав грошей навіть на витрати, пов’язані з проведенням операцій, і 

секретну агентуру. Новонабраний особовий склад міліції (замість фахівців 

старої школи), майже не одержуючи грошей і продовольства, мусив 

залишати службу.  

На практиці це призвело до значного перевантаження працівників 

міліції. Майже повсюдно «норми обслуговування» (4-5 тис. населення на 

одного працівника в сільській місцевості, перевищувались у два й більше 

рази), а також до погіршення охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю. 

Звичайно, аналізуючи цей період, можна відзначити і деякі успіхи. У 

цьому контексті багато важила вже згадувана постанова Раднаркому УСРР 

«Про реорганізацію міліції і поліпшення матеріального стану її працівників». 

Вона передбачала  підвищення окладів працівників міліції на 75 %. 

Південному бюро ВЦРПС і Головному управлінню міліції УСРР доручалося 

розробити преміальну систему для працівників міліції. Органам постачання 
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військового відомства ставилося в обов'язок постачати міліцію за нормами 

тилового продовольчого червоноармійського пайка
6
 [156, с. 166]. 

Колективи багатьох підприємств Харкова і повітів губернії приймали 

на зборах рішення про надання допомоги міліції. Так, делегати промислових 

підприємств Петінсько-Журавлівського та Іваново-Лисогірського районів у 

квітні 1922 р., заслухавши доповідь про матеріальне становище харківської 

міліції, ухвалили перерахувати міліції дводенний заробіток, обстежити всі 

райони і з'ясувати потреби рядового міліціонера. Вільшанський волвиконком 

тоді ж постановив висловити подяку резерву міліції, що виявив ініциативу у 

встановленні порядку і спокою в районі та в остаточному викоренні 

бандитизму. Громадяни волості на знак вдячності передали до резерву міліції 

20 пар чобіт. Робітники 3-ї суконної фабрики для поліпшення побуту 

міліціонерів перерахували одноденний заробіток. Таке ж рішення прийняли 

колективи 5-ї тютюнової фабрики і багатьох інших підприємств [102, с. 59]. 

З  червня 1922 року в правоохоронних органах отримала поширення 

практика преміювання тих працівників, які досягли певних успіхів у своїй 

професійній діяльності. Так, на республіканському рівні міліціонер мав 

можливість отримати премію в розмірі до шести місячних окладів, на 

губернському –  до трьох місячних окладів, на повітову –  одно місячного 

окладу. 

З 1 травня 1922 р. усі працівники міліції звільнялися від плати за 

комунальні послуги, у тому числі й від квартирної плати. Кредити на 

утримання міліції збільшилися майже на 100 %. З 1 серпня 1922 р. Президія 

ВУЦВК поширила на сім'ї міліціонерів пільги, якими користувалися сім'ї 

військових. У січні 1923 р. Всеукраїнський Центральний Комітет видав 

постанову про введення форми одягу для особового складу міліції [135,        

с. 232-235]. 

За особливо важкі та небезпечні умови роботи працівникам карного 

розшуку вводилася доплата у розмірі 50 % від окладу. Членство у профспілці 

                                                           
6
 Пайкове постачання міліції відбувалося до кінця 1923 р. 
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(від 1923 р.) дозволяло позитивно вирішувати питання про грошову 

компенсацію стройовому складові міліції та карного розшуку за роботу в 

нічний час, вихідні й святкові дні. Іншими словами, запанував порядок, 

відповідно до якого всі пільги, доплати, заохочення адресувалися насамперед 

працівникам, безпосередньо зайнятим охороною громадського порядку і 

боротьбою зі злочинністю (тобто «головним» службам) [102, с. 122]. 

Головне управління міліції у наказі  № 311 від 29 червня 1923 р., 

оприлюднило інструкцію «Про преміювання працівників карного розшуку», 

в якій визначалися правила та норми преміювання правоохопронців за 

розкриття злочинів. Керуючись положеннями інструкції, керівництво 

губернського апарату міліції, видало наказ № 484 по робітничо-селянській 

радянській міліції Харківської губернії від 13 липня 1923 року. Він 

передбачав, що у разі самостійного розкриття злочину співробітником 

міліції, або у випадку надання суттєвої допомоги у знешкодженні злочинців 

агентам карного розшуку, міліціонер мав отримати грошову винагороду 

виходячи з таких міркувань: а) 60 % видавалося міліціонерам, які 

безпосередньо розкрили злочин, тобто знайшли майно і винних; б) 40 % 

припадало на окремі грошові винагороди працівникам міліції за розкриття 

немайнових злочинів, з яких не робили відрахування відсотків за відсутністю 

майнових цінностей [46, арк. 20]. 

Преміювання було позитивним кроком, схвально сприйнятим особовим 

складом харківської міліції, проте воно було не здатно вирішити увесь 

комплекс проблем з матеріального забезпечення, яке, в цілому, 

продовжувало залишатися на низькому рівні. У січні 1924 р., на засіданнях 

міськради зазначалося недостатнє матеріальне забезпечення працівників 

міліції і розшуку, 67% з яких навіть не мали власного житла [62, арк. 21]. 

Було прийнято рішення звернутися до керівництва республіки з проханням 

збільшити жалування харківським правоохоронцям та виділити кошти на 

побудову колективних гуртожитків для міліціонерів. 
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Зі звіту начальника Харківської губернської міліції і розшуку              

С.І. Олійника від 28 червня 1924 р. «Про заходи, вжиті для централізованого 

утримання міліції та розшуку на місцях» до начальника республіканської 

міліції, випливає, що з метою регулювання грошових виплат міліціонерам в 

масштабі губернії укладався губернський колективний договір. Цей крок 

нарешті дозволив ліквідувати істотну різницю в окладах співробітників 

міліції та карного розшуку, яка мала місце навіть в тих випадках, коли вони 

посідали однакові посади. На думку начальника, причина такого дисбалансу і 

рівні зарплат, затримок і невчасних їх виплат полягала в тому, що 

фінансування міліції і карного розшуку відбувалося з місцевих бюджетів     

[63, арк. 435]. 

Станом на середину 1920-х рр., завдяки загальному підйому радянської 

економіки та зростанню рівня життя населення, ситуація з матеріальним 

забезпеченням органів внутрішніх справ дещо покращилась. Поширення 

практики матеріального стимулювання роботи правоохоронців, яка найбільш 

повно відповідала ідеям і принципам непу, дозволило застосовувати у 

функціонуванні системи органів внутрішніх справ принцип соціальної 

справедливості. Чимало рішень у цій сфері залишаються актуальними і у 

сучасних умовах. 

 Якщо в 1920-1921 і частково в 1922 роках міліціонер отримував із 

великими перебоями червоноармійський тиловий пайок і мізерну та 

несистематичну платню, то в 1923 р. (після проведення фінансової реформи) 

він став одержувати на селі від 7 до 12 рублів, а в місті Харкові – 15 рублів на 

місяць. Протягом 1924 р. оклади працівників міліції й розшуку в Харкові 

були збільшені удвічі. Піший міліціонер змів одержувати 31 рубль, кінний – 

35 рублів. У селі молодший міліціонер одержував від 15 до 20 рублів. 

Встановлений мінімум зарплати для начальників районних відділень міліції з 

1925 р. становив 40 рублів [201, с. 44]. Проте не можна говорити, що й новий, 

підвищений оклад значно поліпшував матеріальне становище міліціонерів 



86 
 

навіть офіцерського складу, оскільки дорівнював заробітку робітника 

середньої кваліфікації.  

Якщо обмундируванням міліція у 1920-1921 рр. майже не 

забезпечувалась, а в першому кварталі 1922 р. забезпечувалась лише на 10-12 

% і міліціонер виглядав як озброєна людина одягнута переважно, у цивільний 

одяг
7
, то в 1923 р. у масштабі губернії міліція була обмундирована на 60 %, а 

в 1924 р. на 75 %. Приміщення, де розташовувались міліція і розшук у місті 

Харкові в 1924 р., були наново відремонтовані та забезпечені в достатній 

кількості необхідним інвентарем, а гуртожитки міліціонерів – і постілями 

[102, с. 73]. 

Станом на 1924 рік профспілки на 97% охоплювали особовий склад 

міліції та розшук. Відбулося унормування тривалості робочого дня, так для 

молодшого стройового складу він становив вісім годин. Кожен тиждень 

співробітник мав право на вихідний. У вихідні до несення служби 

допускалися лише стройовий склад та оперативні працівники карного 

розшуку. Кожен район мав власне артільне котлове постачання. На його 

утримання, з місячної зарплати правоохоронця відраховувалася сума 

розміром від 9 до 11 рублів [64, арк. 73]. 

В місті та округах з’вились добре обладнані стайні для міліцейського 

кінного резерву. Суттєво збільшилися норми видачі фуражу, вжито заходів 

щодо покращення догляду за кіньми. Зношену кінську збрую поступово 

змінювали на нову [64, арк.74]. 

Ці позитивні зрушення не могли не позначитися на популярності 

правоохоронних органів серед місцевого населення. З його боку, довіра до 

міліції почала зростати. На початку 1920-х рр., навіть у випадку серйозних 

злочинів, харків’яни не поспішали до відділів міліції з заявами, розуміючи, 

що професійний рівень її співробітників, наврятчи дозволить розкрити 

злочин та покарати злочинців. Проте, і це підтверджують архівні матеріали, 

кількість заяв до міліції з боку громадян, починаючи з останнього кварталу 

                                                           
7
 Окрема, міліцейська форма була запроваджена у грудні 1922 року. 
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1923 р., невпинно зростала. При чому, зверталися не тільки у випадку 

вбивств, розбійних нападів, але й дрібних крадіжок, маючи надію, що 

співробітники міліції та розшуку розкриють злочин і повернуть втрачене [64, 

арк. 183]. 

У другій половині 1920-х рр. матеріальне становище міліціонерів 

поволі покращувалось, хоча й залишало ще чимало нарікань. Скажімо 

забеспеченість співробітників харківської губміліції та розшуку речами на 1 

жовтня 1926 р. становила: шинелями на 85 %, сукняними костюмами – 70 %, 

взуттям – 83 % [181, арк. 10]. У цей же час відбувається зміна форми: заміна 

френчів на гімнастерки, встановлення сірого кольору матерії для шинелей 

замість чорного тощо. Витрати на утримання працівника міліції, враховуючи 

зарплатню та речове забезпечення, у 1924 р. становили 309 рублів, а у 1926 р. 

зросли до 515 рублів на рік. 

У січні 1926 р. в Харківському окрузі було запроваджене страхування 

співробітників міліції і розшуку на випадок телесних ушкоджень чи смерті        

[181, арк. 33]. Розмір страховки становив від 500 до 1000 рублів. 

Відтоді розпочалось також щорічне державне нормування зарплатні 

працівників міліції шляхом встановлення сталих окладів для співробітників 

окрцентрів та районів. Втілення в життя цього заходу усунуло 

різноманітність ставок у районах, що перебували в межах одного округу. Ці 

нововведення привели до зростання ставок міліціонерів. По Харківському 

округу ситуація із зарплатнею виглядала так: у 1926 р. максимальна ставка 

дорівнювала 47 руб. 85 коп., мінімальна – 28 рублів, а у 1927 р. – відповідно 

50 руб. 50 коп. та 37 рублів [182, арк. 23]. Підвищення становило 15 %. Крім 

того, слід відзначити помітне скорочення між розмірами максимальної та 

мінімальної ставок.  

У загальнореспубліканському вимірі за максимальним рівнем зарплатні 

Харківський округ поступалася лише Сталінському (Донецькому), де її 

розмір у 1927 р. сягнув 70 руб. Найменше ж отримували працівники 

Уманського, Бердичівського, Мелітопольського і Старобільського округів, де 
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максимум становив лише 33 рублі. Втім, реальний розмір грошових доходів 

правоохоронців можна оцінити за рівнем купівельної спроможності рубля на 

харківському роздрібному ринку станом на 1 травня 1926 р. У той час 

борошно житнє коштувало 10 коп., борошно пшеничне – 29 коп., м'ясо 1 

сорту – 80 коп., олія соняшникова – 60 коп., картопля – 5 коп., цукор-пісок – 

62 коп., сіль – 5 коп. (усі ціни наведені за 1 кг). За шматок мила тоді платили 

17 коп., а за десяток сірників – 15 коп. Бажаючим оновити свій гардероб метр 

ситцю обходився в 40 коп., метр сукна – від 40 до 85 коп. За пару юхтових 

чобіт доводилося платити від 12 до 22 рублів [116, с. 190]. 

Не дивлячись на позитивні зрушення у матеріальному забезпеченні 

правоохоронців, все ж стверджувати про повне вирішення проблем такого 

характеру не можна. Зокрема, навіть наприкінці десятиліття, давалася взнаки 

житлова криза. Станом на травень 1928 р. 55% міліціонерів Харківщини не 

мало постійного житла, 29% проживало у гуртожитках, квартирами було 

забезпечено лише 16% [68, арк. 276]. Житлова проблема ще довго 

залишалась однією з найбільш болючих.  

Матеріальне забезпечення харківської міліції протягом 1920-х рр. мало 

стійку тенденцію до поступового покращення. Початок десятиліття виявився 

найскладнішим етапом. Відсутність будь-яких соціальних гарантій, низький 

рівень зарплатні та її постійні затримки, хронічний дефіцит обмундирування, 

аварійний стан службових приміщень – усе це ставило міліціонерів на межу 

боротьби за власне виживання, а їм же ще доводилося протидіяти 

злочинному світові. Тому не викликають подиву велика плинність кадрів у 

міліцейських органах, недостатня ефективність їх роботи, високий відсоток 

правопорушень власне у міліцейському середовищі
8
. 

Паралельно з тим, як країна долала наслідки суспільно-політичних та 

соціально-економічних катаклізмів, поліпшувалося і матеріальне 

забезпечення ОВС. У цьому позитивну роль відіграв столичний статус 

                                                           
8
 У Харківській губернії станом на 21 листопада 1921 р. було зафіксовано 390 випадків злочинів з боку 

правоохоронців.  
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Харкова, завдяки чому рівень матеріального забезпечення співробітників 

міліції міста вже у 1924-1925 рр. вважався одним з найвищих в республіці. 

Втім, навіть у другій половині десятиліття в цій сфері залишалося ще чимало 

проблем, переважно пов’язаних з відсутністю сталої системи соціальних 

гарантій правоохоронцям з боку держави та невисоким рівнем зарплатні у 

порівнянні з більшістю держслужбовців. Але у будь-якому разі, можна 

впевнено стверджувати, що період непу позитивно вплинув на матеріальне 

забезпечення міліції Харківщини, сприяючи поступовому подоланню 

кризових явищ перших років десятиліття. 

 

2.4 Професійна підготовка в органах внутрішніх справ 

При формуванні органів внутрішніх справ Харківщини, вагоме 

значення мало проведення певної роботи з підготовки та навчання майбутніх 

охоронців закону. Щоб боротися зі злочинністю, необхідно було від 

випадкових кустарних методів розкриття злочинів перейти до більш 

професійної роботи, поступово набуваючи досвіду і засвоюючи фахові 

методи. Але на початку десятиліття ситуація з підготовкою міліціонерів була 

невтішною. Внаслідок інспекторських перевірок, проведених у лютому-

березні 1921 р., було виявлено, що переважна більшість міліціонерів, навіть 

комскладу, мають лише загальне уявлення про свої службові обов’язки та не 

дотримуються службової дисципліни, зокрема відпускають на свободу 

злочинців під заставу (а це вже свідчило про жахливе матеріальне 

становище), які того ж дня вже скоювали нові злочини [47, арк. 16]. 

Підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів треба 

було починати з підняття їх загальноосвітнього рівня. У цьому контексті 

природнім і необхідним доповненням заходів щодо удосконалення добору та 

розстановки кадрів мала стати послідовна робота з ліквідації неписьменності 

і малограмотності, з розвитку системи професійної підготовки.  

Працівник міліції міг ефективно виконувати свої обов’язки, тільки за 

умови певної фахової підготовки. На зорі свого існування харківська міліція  
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гостро відчувала брак добре професійно підготовлених кадрів. З метою 

виправлення такої ситуації, у 1921 р. створюються губернські школи 

командного складу [95, с. 59]. Курсантам цих спеціалізованих навчальних 

закладів пропонувалося не тільки опанувати дисципліни загальноосвітнього 

характеру, такі як суспільствознавство, українська мова й література, 

математика, фізика, біологія тощо, а й ознайомитися з основами права.  

По харківській губернській міліції 5 березня 1921 року було оголошено 

наказ, який предписував всім міліціонерам міської міліції відвідувати школи 

ліквідації неписьменності. Одна з школ почала діяти у приміщенні 

центрального клубу міліції. Її відвідували працівники промислової міліції, 

губернського карного розшуку та міліціонери із підрозділів загальної міліції 

3, 4, 6, 7, 9-го районів. Інша подібна школа була заснована на базі 8-го 

районного відділу міліції. На її заняття ходили працівники 1, 2, 8, 10 і 11-го 

районів. До школи ліквідації неписьменності, що діяла при 12 райвідділі 

були прикріплені міліціонери 5 і 12-го районів. Заняття, зазвичай відбувались 

у вечері і тривали від 17-ї до 19-ї години щодня, за винятком святкових днів 

[47, арк. 5]. Точну кількість слухачів цих курсів, на жаль, неможливо 

встановити, бо вони не мали постійного складу і кожне заняття відвідувало 

різне число міліціонерів.  

На достатньо високому рівні було організовано шкільно-курсову 

підготовку співробітників окремих підрозділів і служб. Після подолання 

періоду надзвичайних станів воєнного лихоліття, виникли передумови для 

організації відомчої мережі шкіл та курсів і, як наслідок, створення системи 

фахової освіти для міліціонерів. Головне управління міліції в стислі терміни 

намагалося виховати добре підготовлених співробітників для різних посад: 

від районного наглядача до начальника міліції повіту. Крім того, планувалось 

поглибити знання міліціонерів із спеціалізованих дисциплін: криміналістика, 

дактелоскопія тощо. Виходячи з цих міркувань, відбулося затвердження 

положення про курси, запропановано проект навчального плану і штатного 

розкладу для відомчої курсової підготовки. Термін навчання дорівнював 
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трьом місяцям. Планувалося достатньо уваги звертати на військову та 

спеціальну підготовку курсантів [160, с. 88]. 

Великого значення набувала організація планомірної освіти нових 

кадрів. Із цією метою з 11 червня 1921 р. у Харкові почали свою роботу 

курси червоних міліціонерів Харківської губернії, розраховані на 500 піших 

та 100 кінних міліціонерів [187, арк. 1]. Зазначені курси стали першим 

спеціалізованим навчальним закладом у республіці, діяльність якого була 

підпорядкована меті професійного вдосконалення співробітників органів 

внутрішніх справ. На початку серпня при них створили роту комскладу, що 

нараховувала 200 осіб. Її навчання повинно було тривати три місяці, а 8 

серпня 1921 р. почав діяти філіал курсів у Сумах розрахований на 150 

слухачів.  

Через необхідність негайного поповнення міліцейських штатів хоча б 

більш-менш підготовленими кадрами перший випуск слухачів губернських 

курсів відбувся достроково, 25 серпня 1921 року. Про це доповідав 

начальник Харківської губернської міліції Ф. Коваленко у відділу управління 

губвиконкому. Після завершення навчання на курсах випускники вирушали 

на проходження служби в повіти Харківської губернії. Курси мали окружний 

статус. Це дозволяло їм забезпечувати своїми випускниками декілька повітів. 

З часом планувалося охопити такою курсовою перепідготовкою всіх 

міліціонерів [102, с. 112]. 

Програма підготовки складалася з чотирьох циклів [47, арк. 89-90]. Під 

час проходження першого курсанти вивчалися загальні дисципліни, 

загальноправові питання, знайомилися із судочинством та основами 

організації правоохоронної системи. У рамках другого циклу було об’єднано 

дисципліни ідейно-політичного спрямування (історія партії, робітничого 

руху, громадянської війни тощо). Третій цикл було присвячено практиці  

міліцейської служби, взаємодії міліції з органами влади та рештою 

правоохоронних структур. Четвертий цикл цілковито відводився на вивчення 

різноманітних статусів.  
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Перший випуск виявився не зовсім вдалим, погано було підібрано 

кадровий склад, постійно бракувало коштів. Проте сам факт відкриття курсів, 

безумовно, мав позитивний вплив на становлення органів внутрішніх справ 

та забезпечення їх кваліфікованими кадрами. Станом на жовтень 1921 р. 

через курси пройшли чотири роти молодших міліціонерів, з них 175 слухачів 

було залишено у губернському центрі для подальшого виконання своїх 

службових обов’язків, 45 направлено до Чугуєва і по 25 опинилися у Валках 

та Змійові  [84, с. 77]. 

З метою створення сприятливих умов для зростання професійно-

фахового рівня правоохоронців, на початку 1920-х років у Харкові та деяких 

інших великих містах УСРР, відбулася організація спеціальних міліцейських 

курсів. Крім того, у Харкові 1 січня 1922 р. були відкриті курси з підготовки 

командного складу міліції  на базі вже згаданих курсів червоних міліціонерів 

[188, арк. 8], згодом перетворених у Всеукраїнську школу міліції [19, c. 59-

60]. 

Як правило, крім читання лекцій, слухачів курсів заохочували до 

підготовки доповідей, проведення дискусій, що наврятчи було б можливим, 

якщо б мова йшла про кінець 1920-х років. Пріоритет надавався розвитку 

практичних навичок курсантів, які виконували різноманітні завдання з 

порядку дізнання, складання та оформлення протоколів на місці злочину 

тощо.  

Навесні 1922 р. продовжували вдосконалюватися структури, що 

займалися підготовкою кадрів (12 травня 1922 р. курси червоних міліціонерів 

Харківської губернії були розширені й перейменовані в 1-і Окружні курси 

Молодшого комскладу головного управління міліції Української СРР [180, 

арк.17]), але до відчутного покращення це привело не одразу. 

Досвід боротьби з кримінальною злочинністю актуалізував задачі 

удосконалення фахового підготовки насамперед співробітників оперативних 

служб. Тільки за таких умов можна було сподіватися на ефективне 

використання останніх наукових досягнень у сфері попередження і розкриття 
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злочинів. З другого кварталу 1922 р. міліцейські навчальні заклади перейшли 

до підготовки співробітників карного розшуку. У Харкові влітку 1922 р. 

почали діяти курси, де проходив підготовку лише оперативний склад міліції. 

Слухачами курсів могли стати тільки співробітники, що мали атестацію з 

клопотанням від свого керівництва, яка передбачала, у разі вдалого 

завершення навчання, висунення їх на більш відповідальну посаду [104,         

с. 55]. 

У другій половині 1922 р. тривав процес розширення й удосконалення 

мережі спеціальних навчальних закладів. У жовтні 1922 року наказом 

начальника міліції республіки харківські окружні курси з підготовки 

молодшого комскладу й харківські курси вищого комскладу були об’єднані в 

Школу старшого комскладу міліції УСРР [120, c. 468]. Це рішення сприяло 

кращій підготовці кадрів: з одного боку, дало можливість провести певну 

уніфікацію та систематизацію навчальних планів, а з іншого, дозволило 

навчатись не тільки правоохоронцям Харківщини, але й інших регіонів 

республіки. Завдяки цьому кроку Харків на деякий час став центром 

підготовки кваліфікованих міліцейських кадрів України. 

Рядовому складові у вільний від несення служби час в районних 

відділеннях читалися лекції, проводились бесіди відповідно до 36-годинної 

програми, яка затвердженої Головміліцією України [55, арк. 93]. Цикл лекцій 

передбачав вивчення широкого кола питань – обов'язків працівників міліції 

на роботі й поза нею, особливостей постової служби, боротьби з 

хуліганством, спостереження за порядком на вулицях, площах, базарах, у 

міських садах та інших місцях масового перебування жителів міста.  

В обов'язки міліціонерів входило й знання порядку стягнення штрафів 

за порушення обов'язкових постанов виконкомів, нагляд за виконанням 

правил торгівлі й промислів, спостереження за дотриманням жителями 

правил санітарії та гігієни в місті, боротьба з незаконним виготовленням і 

збутом продуктів таємного винокуріння (самогоноваріння), сприяння 

органам ДПУ в боротьбі з контрреволюцією. Для міліцейського складу 
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набули обов'язкового характеру стройова підготовка (12 годин на місяць), 

вивчення стрілецької зброї та практичні заняття (16 годин) [55, арк. 94-96]. 

У липні 1923 р. всі начальники округів та районів на Харківщині 

отримали наказ від Губполітінспекції, яка вимагала негайно виявити всіх 

рядових міліціонерів, які залишалися неписьменними і відрядити їх до школи 

грамотності, створеної Губполітінспекцією. У документі було зазначено, що 

до жовтня неписьменність серед рядового складу міліції міста та губернії 

повинна бути ліквідована на 100% [55, арк. 276]. 

Звільнив з лав міліції практично всіх працівників, що мали досвід 

роботи ще у дореволюційні часи, правоохоронні органи вимагали негайного 

поповнення не просто новими кадрами, а кваліфікованими новими кадрами. 

Розраховувати на виконання такого завдання можна було тільки за умови 

розгортання мережі спеціалізованих навчальних закладів для співробітників 

міліції. Саме це стало поштовхом до того, що 23 жовтня 1923 р. Харківська 

школа комскладу міліції в черговий раз розширюється і отримує нову назву – 

Всеукраїнська школа командного складу міліції і кримінального розшуку. 

Школа містилася на Бурсацькому узвозі, 4, у приміщенні колишньої бурси 

(зараз це один із корпусів Харківської державної академії культури) [28,        

с. 44]. 

З цього приводу, начальник губміськміліції Ю. Соломко відзначав у 

своїй доповіді до начальника міліції республіки: «Почав будувати майже на 

пустому місці, ми, за активної підтримки місцевих партійних та владних 

органів, громадськості та своїми власними зусиллями, із величезного натовпу 

створили невелику, дисципліновану армію внутрішнього порядку… без 

належного фінансування, завдяки відданості людей справі, створили мережу 

шкіл, клубів… і як вінець зусиль у цьому напрямку - Всеукраїнську школу 

комскладу міліції, яка підготувала та ще підготує чимало кваліфікованих 

співробітників міліції і карного розшуку» [55, арк. 376]. 

Цю установу було побудовано за типом військово-шкільного закладу з 

обов’язковим додержанням вимог статутів Робітничо-селянської червоної 
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армії. Фінансування школи здійснювалося з державного бюджету за 

кошторисом Народного комісаріату внутрішніх справ. З 1924/25 навчального 

року кількість слухачів становила 100 і до кінця десятиліття вона залишалася 

незмінною
9
 [180, арк.17].  

Учбовий план Всеукраїнської школи міліції передбачав курс навчання 

розрахований на 1848 годин, з них 376 годин на загальноосвітні дисципліни, 

364 – політичні, 580 – спеціальні, 528 – стройові [61, арк. 110]. Спочатку всі 

слухачі повинні були відвідувати загальноосвітній клас, згодом їх поділяли 

на дві групи – спеціальноміліцейський і спеціальнокримінально-розшуковий 

класи. Відмінності у процесі навчання між ними полягали у тому, що перші 

більше вивчали політичні дисціпліни, а для других наголос робився на 

спеціальних. 

Про те, якими були вимоги до кандидатів на навчання, можна 

довідатися з циркуляру від 30 квітня 1924 р. начальникові міліції і розшуку 

Харківської губернії. Циркуляр доповнював розпорядження Головного 

управління міліції і карного розшуку УСРР та зобов'язував до 25 травня 1924 

р. відрядити на навчання до Всеукраїнської школи від губміліції та розшуку 

13 працівників. При цьому начальник мав мати на увазі, що насамперед 

рекомендації надаються членам і кандидатам у члени КП(б)У;  далі – 

робітникам; в останню чергу – селянам-біднякам.  

Кандидатів на навчання обирали з тих осіб, які служили в лавах 

Червоної армії або із звільнених від служби в армії. Віковий ценз був у межах 

від 21 до 35 років. Вони мали бути фізично здоровими, письменними (вільно 

читати й писати, володіти українською мовою, мати елементарні знання з 

математики). У відряджуваних, на місцях вимагали письмові розписки про 

те, що їх не примушували приступити до навчання. Вони обіцяли виконувати 

всі правила й розпорядження школи, навчатися в ній протягом року, а після 

завершення навчання два роки прослужити в лавах правоохоронців. Ця 

розписка була обов’язковим додатком до решти документів. Кандидати 

                                                           
9
 За Харківською губернією було зарезервовано 13 місць. Більше мала тільки Київська – 16 місць. 
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проходили медичний огляд та перевірку їх обізнаності у політиці 

більшовицької влади. З цією метою створювалися спеціалізовані комісії, у 

складі начальника міліції і розшуку, політичного інспектора та лікаря. Серед 

документів повинен був знаходитися і акт про результати перевірки 

політичної обізнаності та лояльності. Персонально контролювати 

відповідність кандидатів до всіх висунутих вимог, мали голови окрміліції та 

розшуку [66, арк. 1]. 

Однак не дивлячись на ці спроби, спрямовані на підвищення 

професійних якостей працівників органів внутрішніх справ, становище в 

Харківській міліції в 1923-1924 рр. із молодшим командним складом 

(дільничними наглядачами, половина з яких погано знала власні обов'язки) 

залишалося незадовільним. Внаслідок перевірки знань комскладу міської 

міліції, на своїх посадах було затверджено лише 43 % працівників, 

аналогічний відсоток було направлено на повторне складання іспиту, а 14 % 

взагалі переведено на нижчі посади [66, арк. 5]. 

Спеціалізовані навчальні заклади не мали можливості в повному обсязі 

забезпечити органи добре підготовленими фахівцями. У багатьох районах 

завдяки ініціативі співробітників міліції виникали й розвивалися різні види 

«позашкільної» підготовки. У більшості районів міста були організовані 

міліцейські гуртки. Вони працювали за програмою навчання, розробленою 

губернською політінспекцією. 24 листопада 1923 р. дана програма була 

доведена до відома підлеглих наказом № 15 по міліції й розшуку Харківської 

губернії. Програма охоплювала достатньо широке коло питань: від 

організаційних аспектів побудови правоохоронної системи і конкретизації 

завдань міліції (боротьба з бандитизмом, самогоноварінням, проституцією 

тощо) до призначення карного розшуку і специфіки його роботи. Підвищена 

увага зверталася на необхідності знання і застосування на практиці 

працівниками ОВС норм чинного кримінального та кримінально-

процесуального законодавства. 
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Тривалість програми становила три місяці. Кожен тиждень мало 

відбуватися два заняття. У якості навчальних посібників виступали пам'ятна 

книжка міліціонера, часописи «На посту» і «Щит» [60, арк. 264]. 

З початку 1923 р. у всіх губернських містах і більшості окружних 

центрів почалося впровадження спецнавчання. Завдяки існуванню 

заздалегідь розроблених планів та програм, воно сприяло помітному 

зростанню кваліфікації особового складу правоохоронних органів. Так, 

станом на 1922 р. у складі міліції Харківщини було 20 % неписьменних, то в 

1923 р. цей показник зменшився до 3,5, а в 1924 році він становив лише 0,5 % 

від загальної кількості працівників губміліції. В той же час, четверта частина 

командного складу харківської міліції встигла отримати спеціальну 

міліцейську підготовку, що, безперечно, дозволило їй більш ефективно 

виконувати свої службові обов’язки [64, арк. 73-74]. 

У листопаді 1924 р. було створено Харківські губернські та окружні 

учбові команди міліції. Термін навчання в них становив три місяці. Всього до 

вивчення було запропоновано 15 дисциплін, на опанування яких відводилося 

432 години: загальноосвітні предмети – 96 годин, міліцейські предмети – 150, 

військові – 42, практичні заняття з фізичного виховання, стройової 

підготовки та міліцейської справи – 144 години [62, арк. 212-213]. До 

навчання у цих командах, головним чином, залучалися представники 

молодшого командного складу губернської та міської міліції і карного 

розшуку. 

Не обминули харківську міліцію і процеси українізації, що 

розгорнулися у суспільно-політичному та культурному житті республіки 

середини десятиліття. До керівництва губміськміліції та розшуку було 

доведено декілька наказів, в яких вимагалося суворо дотримуватися курса на 

поширення вжитку українськой мови у офіційному діловодстві, вивчення її 

співробітниками міліції. Так, у наказі від 19 червня 1925 р., всі керівники 

районів попереджалися, що ігнорування їх підлеглими уроків з української 

мови по-перше, буде сприйнято, як халатне ставлення до державних грошей, 
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що витрачаються на підготовку таких занять, а по-друге, поставе під велике 

питання власне сам факт проходження служби у міліції, в умовах 

запланованої повної українізації госапарату [58, арк. 94]. 

З 1925 р. почали діяти постійні комісії з попередньої перевірки знань 

співробітниками української мови. Проте реальні результати були не надто 

вражаючими. Так, за результатами інспекційної перевірки харківської 

міськміліції у березні-квітні 1928 р., було виявлено, що лише трохи більше 

10% керівного складу володіло українською мовою [68, арк. 276]. Це 

підтверджує і наявність величезної купи помилок у звітах, рапортах, 

обіжниках та інших офіційних документах українською мовою, що 

складалися у міліцейському середовищі. 

У середині десятиліття в освітній сфері міліції відбулися чималі зміни. 

У вересні 1925 року з’явилася постанова ВУЦВК стосовно переводу з              

1-го жовтня поточного року Всеукраїнської школи міліції до Києва. Таке 

рішення мотивувалося недостатньою кількістю у Харкові приміщень, 

придатних для проведення занять в рамках школи та кваліфікованих 

викладачів [120, c. 475].  

З 1926 р. обов'язково проводилися  повторно-інструкторські заняття. 

Вони були націлені на достатньо широку підготовку співробітників міліції: 

отримання знань з військової справи, юридичних наук, політичної ситуації 

тощо. Працівники, які не опановували дану програму занять, опинялись під 

загрозою звільнення через службову невідповідність. В той же час, ті, хто 

вдало засвоїв курс, передусім отримували можливість подальшого 

службового зростання, а також право продовження навчання у школах 

системи НКВС [160, с. 89]. Варто зауважити, що починаючи з 1928 р. 

вводилося обов'язкове навчання новоприбулих до лав міліції на спеціальних 

підготовчих курсах. Воно тривало протягом місяця [115, с. 18]. 

У період з 1926 по 1930 роки Головне управління міліції республіки 

основний наголос робило саме на навчанні кадрів та підвищенні їх 

кваліфікації. Цьому сприяли такі нововведення: в 1926 р. кабінет науково-
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судової експертизи був реорганізований у Науково-дослідний інститут 

судової експертизи, а в травні 1927 р. у Харкові з’явився перший в Україні 

кабінет з вивчення злочинності і злочинця [104, с. 33]. Слід згадати й 

наявність в Україні у 1927 р. сорока «реєстраційно-дактилоскопічних бюро» 

– за кількістю округів, а в Харкові, Києві, Одесі й Дніпропетровську 

реєстраційні бюро існували при міських управліннях міліції й розшуку. 

Спостерігалося також деяке поліпшення постачання міліції та розшуку 

технічними засобами  [121, с. 51].  

У 1920-ті рр. було здійснено дієві кроки у напрямку піднесення 

фахового рівня працівників міліції, що дозволило в деякій мірі розв’язати 

проблему фахової підготовки та спеціалізованого навчання особового складу 

харківської міліції. При цьому саме Харків, як тодішня столиця України, 

виконував роль головного центру професійної підготовки кадрів для всієї 

республіки. Спеціальні курси та школи були своєрідними «міліцейськими 

університетами» для співробітників міліції, розшуку та пенітенціарних 

установ. 

*** 

На підставі розглянутого й дослідженого матеріалу зазначимо, що від 

початку 1921 року до середини 1923 року, харківська міліція переживала 

найбільш складний період свого становлення. Губернський апарат міліції 

пройшов через кілька реорганізацій, які, втім, не мали значного успіху. Його 

структура була напряму пов’язана з системою адміністративно-

територіального поділу. Тобто, розраховувати на позитивні наслідки 

реорганізаційних заходів, можна було тільки у випадку паралельного 

реформування адміністративно-територіальної системи. 

Визначною подією, як для республіканської, так і для харківської 

міліції стало проведення воєнізації. Цей експеримент, як і багато інших на 

тому етапі, мав неоднозначні наслідки, зокрема він підштовхнув до 

скорочення міліцейських штатів, що далеко не завжди мало виправданий 

характер. Під час періоду воєнізації на Харківщині діяв принцип потрійного 
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підпорядкування міліції, згодом – принцип подвійного підпорядкування. 

 На початку 1920-х рр. в УСРР починають виникати спеціалізовані 

міліцейські навчальні заклади. Розпочався цей процес саме з Харкова, де ще 

у 1921 р. були організовані Курси червоних міліціонерів. Однак, на той час, 

подібні окремі заклади були ще не в змозі в повній мірі забезпечити 

професійно підготовленими кадрами підрозділи харківської міліції, які до 

того ж, внаслідок тотального звільнення представників «старої школи» 

майже не мали у своєму складі досвідчених співробітників.  

Починаючи з другої половини 1923 року, ситуація починає 

змінюватися на краще. Проведення адміністративно-територіальної реформи, 

нарешті дозволила сподіватися на більшу ефективність від реорганізаційних 

процесів у харківській міліції. Керівництво НКВС нарешті зрозуміло, що 

постійними чищеннями, які привели до того, що навесні 1923 року міліція 

Харківщини мала найменший чисельний склад за весь період дослідження, 

не можна досягти більш високих результатів у боротьбі зі злочинністю, а ті 

кадри, що залишалися в органах, фізично не в змозі виконати те  

навантаження, що впало на них. Подальше скорочення було припинено, це 

дозволило відносно стабілізувати кадровий склад і структуру міліцейського 

апарату губернії.  

Органи внутрішніх справ треба було поповнювати професіоналами, а 

це на пряму залежало від рівня фахової підготовки міліціонерів. На початку 

1920-х рр. це було істотною проблемою. Проте протягом 1922-1923 рр. 

виникає низка нових спеціалізованих міліцейських навчальних закладів, 

відбувається оптимізація навчального процесу у тих, що вже існували на той 

час. Вагомою подією у цій сфері стало створення Всеукраїнської школу 

командного складу міліції та карного розшуку. Вона виникла на базі 

Харківська школа комскладу міліції. Саме поповнення міліції випускниками 

подібних закладів, а не контрольовані чищення 1921 – 1923 рр., стали 

запорукою якісного зростання міліцейських кадрів, загального 

«оздоровлення» міліції.    



101 
 

З середини 1920-х рр. структурна побудова та кадровий склад 

харківської міліції і карного розшуку вже не зазнавав істотних змін, як це 

було у перші роки десятиліття. Відсутність різноманітних експериментів у 

системі правоохоронних органів, притаманних попереднім рокам, дозволило 

стабілізувати функціонування системи ОВС. Тобто мається на увазі 

насамперед стабілізація у структурі правоохоронних органів Харківщини, що 

не тотожно стабілізації рівня злочинності, яка мала хвильоподібний 

характер
10

. Наприкінці 1920-х рр. відбувається ліквідація республіканського 

НКВС. Управління міліцейським апаратом передається до компетенції ДПУ. 

Це означало тільки те, що партійне керівництво обрало курс на жорстку 

централізацію та сувору регламентацію всіх сфер державного управління. Це 

було не можливо здійснити без створення єдиної загальносоюзної системи 

органів міліції та розшуку. Але ці процеси вже виходять за хронологічні межі 

нашого дослідження.  

Наостанок варто наголосити, що негативний вплив на процеси 

формування й реорганізації харківської міліції та спроби підвищення її 

професійного рівня справляв незадовільний стан матеріального забезпечення 

підрозділів міліції й карного розшуку. Лише з другої половини 1920-х рр. 

ситуація з матеріально-технічним забезпеченням правоохоронних структур 

почала дещо виправлятися. Зросла соціальна захищеність працівників органів 

внутрішніх справ, з’явилась довіра до представників міліцейської професії у 

суспільстві.  

 Підбиваючи підсумки аналізу тих основних змін, що відбулися в 

правоохоронних органах Радянської України в роки нової економічної 

політики, слід констатувати, що далеко не всі реформаційні заходи себе 

виправдали, а деякі нововведення навпаки, приводили до погіршення 

ситуації. Проте саме таким шляхом спроб і помилок загартовувалися органи 

внутрішніх справ Харківщини, професійний рівень яких неуклінно зростав, 

                                                           
10

 Докладніше про характер злочинності у наступному підрозділі. 
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що і позначилось на результативності їх основних напрямків діяльності 

протягом 1920-х рр.  
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РОЗДІЛ 3 

Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ 

Харківщини 

 

3.1 Стан злочинності на Харківщині в роки непу 

Після закінчення громадянської війни через  промислову розруху 

більшість великих підприємств міста припинили випуск продукції. Зросло 

безробіття. Масу безробітних постійно поповнювали демобілізовані з армії. 

Настрої цієї частини населення часто були далекі від законослухняності, вона 

ставала середовищем, яке породжувало кримінальні злочини. Важке 

матеріальне становище населення поглиблювалося неврожаєм і голодом 1921 

року.  

В цей період залишки різноманітних угруповань, що діяли під час 

Громадянської війни, замість боротьби за владу під політичними гаслами 

стали на шлях злочинних дій проти населення, а згодом, під тиском 

військових частин і міліцейських загонів перетворились на малочисельні 

банди грабіжників. Статистичні дані (хоча й неповні) дають уявлення про 

тогочасний рівень злочинності у нашому регіоні. Тільки за один місяць − від 

15 квітня по 15 травня 1921 року − в Харківській губернії було зареєстровано 

2344 злочини, з них 650 крадіжок, 45 збройних пограбувань, 22 вбивства й 

інші тяжкі злочини [14, с. 7].  

У наказі начальника губміліції Кузнєцова, який було видано на початку 

травня 1921 року, зазначалося, що останнім часом у Харкові побільшало 

випадків збройних пограбувань та інших злочинів [47, арк. 5]. Особливе 

занепокоєння викликав той факт, що злочинці мали повну свободу і зникали 

з місця злочину безкарно. На думку начальника губміліції, це відбувалося 

через відсутність у місті міліцейських постів. Міліції наказувалось негайно 

активізувати боротьбу, щоб виправдати своє існування як органу боротьби зі 

злочинним елементом та охорони громадського правопорядку. 



104 
 

Проте, як свідчить аналіз документів, і восени того року криміногенна 

ситуація у регіоні залишалась напруженою.  В розвідзведенні губернського 

відділу карного розшуку, що охоплює період  25 листопада − 22 грудня, 

відзначалося зменшення на території Харківської губернської дільниці банд 

політичного характеру, а на перші місця у міліцейських звітах виходять 

загальнокримінальні форми злочинності, а саме – розбій та пограбування. 

Щоночі жертвами грабіжників ставало до півсотні пересічних громадян. З 

метою запобігання поширенню пограбувань, зусиллями міліції міста 

проводилися регулярні нічні облави, обходи. В цей час у підрозділах 

харківської міліції було запроваджено бойовий стан. 

На Харківщині упродовж 1921 року було зафіксовано 3274 розбійні 

напади, під час яких постраждало близько тисячі людей [50, арк. 12]. Дрібні 

банди, що оперували влітку і восени, через настання холодів в здебільшого 

припинили своє існування. Але частина бандитів, що залишилася, діяла 

одинаками або в складі груп по 2-3 особи. Такі злочинні групи жили 

пограбуваннями й дрібними крадіжками. Але у 1921−1922 роках 

продовжувала свою діяльність і кілька великих банд, які налічували десятки 

або навіть сотні учасників (банди Ващенка, Сапона та ін.). 

 Якщо прослідкувати динаміку бандитських нападів, то можна 

побачити загрозливу тенденцію до її зростання: у січні сталося 189 нападів, у 

червні − 312, а у грудні вже 397 [50, арк. 14]. Слід зауважити, що це тільки ті 

випадки, за якими було порушено кримінальні справи. 

Від 1 січня до 1 червня 1922 року в у губернії було заарештовано 216 

осіб за звинуваченням у бандитизмі, 45 бандитів було вбито під час сутичок з 

міліцією. Втрати правоохоронців склали 15 співробітників убитими і 7 

пораненими [52, арк. 154]. 

Характерною рисою тогочасного бандитизму була тісна переплетеність 

соціальних мотивів із загальнокримінальними. Так, у квітні 1922 року 

повідомлялося про появу добре озброєної банди чисельністю 10-12 осіб у 

районі селища Гути. За даними інформаторів, вона планувала напад на 
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місцевий цукровий завод. Але, як свідчать документи, правоохоронні органи 

більше турбував не факт потенційного нападу бандитів, а те, що до них 

можуть приєднатися місцеві селяни, невдоволені проведенням посівної 

кампанії, та більше сотні колишніх працівників заводу, звільнених у зв’язку 

зі скасуванням загальної трудової повинності [52, арк. 6]. Тільки переведення 

до Гут військової частини з Богодухова завадило планам бандитів і 

дозволило утримати ситуацію в районі під контролем влади. 

Бандитизм був не єдиним злочином, поширеним на початку 

десятиліття. Проаналізувати загальний стан злочинності у першій половині 

1920-х років як на Харківщині, так і в деяких інших регіонах республіки, 

спробуємо за допомогою даних, що подані у наведених нижче таблицях. 

 

Таблиця 3. Рух злочинності у Харківській, Одеській, Київській губерніях та у 

Донбасі у 1921 – 1924 рр. 

 

Пограбування та вбивства                                    Крадіжки (всіх видів) 

Губернії 1921 1922 1923 1924 

Харківська 325 1412 702 340 

Одеська 885 1812 1141 322 

Київська 757 2138 2078 838 

Донбас 1673 957 660 336 

 

Інші правопорушення                                  Загальна кількість злочинів 

Губернії 1921 1922 1923 1924 Губернії 1921 1922 1923 1924 

 Харківська 264 4659 3318 4554 Харківська 4580 17990 9989 8211 

Одеська 9260 7345 5882 2936 Одеська 24875 23855 17614 8558 

Київська 1857 3112 5492 10090 Київська 12335 20003 20385 17635 

Донбас 2941 3573 2099 3578 Донбас 14698 11580 6605 5922 

 

Таблиці складено за  даними Бюлетеню НКВС УСРР [19, с. 30-31]. 

Губернії 1921 1922 1923 1924 

Харківська 3970 11919 5969 3317 

Одеська 14730 14698 10691 5300 

Київська 9660 14753 12815 6707 

Донбас 10060 7050 3846 2010 
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Одразу слід зауважити, що ці дані висвітлюють роботу кримінальних 

розшуків і не охоплюють повністю звітні цифри щодо всіх правоохоронних 

структур. Але навіть вони дають досить розгорнуте уявлення про структуру й 

динаміку злочинності. По-перше, переважне місце в структурі злочинності 

України посідали майнові злочини: питома вага крадіжок сягала майже 90 %. 

На Харківщині цей відсоток був дещо меншим, але майнові злочини теж 

відігравали провідну роль.  

По-друге, привертає до себе увагу різке зростання всіх видів злочинів у 

1922 році порівняно з 1921. Цьому фактові, на наш погляд, можна дати кілька 

пояснень. Передусім, у 1921 році, коли щойно завершилась громадянська 

війна, далеко не всі злочини фіксувалися, статистичні дані були неповними 

та фрагментарними. Крім того, різке збільшення злочинності у 1922 році 

спричинив розгром повстанського руху, чимало учасників якого вдалися до 

загальнокримінальної практики. Не слід забувати і про страшний неврожай 

та голод 1921 року, наслідки яких до певної міри паралізували навіть 

злочинний світ. 

У 1922 році пограбування, вбивства, крадіжки зростають майже по всіх 

названих регіонах, проте навіть у такий важкий час рівень злочинності на 

Харківщині значно поступається показникам Київщини, Одещини, не 

набагато перевищуючи Донбаський регіон. Можливо, це пояснюється і 

специфікою губерній (Київщина – центр повстанських рухів, Одеса – велике 

портове місто), і столичним статусом Харкова, що зобов’язував відповідні 

органи ретельніше слідкувати за станом злочинності в місті і губернії й 

вживати своєчасних заходів протидії. 

У 1923 році помітна тенденція до стійкого зниження кримінальних 

злочинів. Більш ніж удвічі знижується рівень пограбувань та вбивств, значно 

зменшується кількість крадіжок, що було свідченням як загальної 

нормалізації криміногенної ситуації в республіці у зв’язку з подоланням 

руйнівних наслідків світової та громадянської воєн, так і зміцненням 

міліцейсько-розшукового апарату губернії, зростанням професіоналізму його 
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співробітників. Рішуча боротьба працівників харківського губрозшуку з 

озброєними бандами дала свої наслідки: За 1923−1924 роки була ліквідована 

більшість озброєних банд. Точні й докладні відомості про бандитські напади 

на населені пункти Харківської губернії подавалися у щотижневих 

інформаційних зведеннях [41, арк.11]. 

Певні позитивні зрушення у динаміці розвитку злочинності та протидії 

їй з боку правоохоронних органів ближче до середини десятиліття, 

налаштовували на певний оптимізм, але до повної перемоги над злочинним 

світом було ще далеко. Запровадження непу, зміна соціально-економічних 

умов розвитку країни, початок нового розшарування у суспільстві 

спровокували й нове зростання кримінального елементу, відтак поставило 

чимало питань перед молодою українською міліцією. Розгулу злочинності в 

цих умовах сприяли високий рівень безробіття серед дорослих та зростання 

дитячої безпритульності. 

 Аналізуючи стан злочинності на Харківщині у 1920-ті роки, не можна 

обійти увагою і факт великої кількості неповнолітніх серед бандитів того 

часу, що стало прямим наслідком дитячої безпритульності. Високий рівень 

цього негативного соціального явища, особливо в голодні роки переходу від 

«воєнного комунізму» до нової економічної політики, пояснюється не тільки 

масовим сирітством, але й відсутністю досвіду в управлінні соціальними 

процесами.  

У певних місцевостях республіки більшість вихованців інтернатних 

закладів складали евакуйовані з Поволжя. Від липня 1921 року, рух людей з 

голодних місцевостей до України ставав масовим. Спочатку діти з’являлися 

поодиноко, але до середини вересня потік безпритульних значно зріс, і 

більша частина цих дітей осідала на вузлових залізничних станціях. Основна 

маса безпритульних жила в порожніх вагонах і заради виживання скоювала 

правопорушення.  

Перша столиця Радянської України, ще й маючи статус великого 

транспортного вузла республіки, приваблювала тисячі безпритульних дітей. 



108 
 

Станом на 1921 рік в УСРР налічувалося приблизно 500 тис. напівсиріт і    

250 тис. сиріт. Темпи зростання кількості безпритульних були надзвичайно 

високими і вже влітку наступного року вона становила 1,8 млн. [98, 1923 р., 4 

січня]. Безпритульні діти заполонили вулиці, вокзали, ринки. 

Безпритульність стала каталізатором розвитку злочинність серед 

неповнолітніх, алкоголізму, наркоманії, проституції, хвороби та інших 

негативних соціальних явищ. 

З огляду на це у Харкові терміново була створена «Секція допомоги 

голодуючим дітям», спочатку при Центральній комісії допомоги голодуючим 

(Секція допголдит при ЦКДГ), а потім при Центральній раді захисту дітей 

(ЦРЗД України) [21, с. 12]. Восени 1921 року зусилля секції були спрямовані 

на евакуацію та розміщення дітей Поволжя у врожайних місцевостях 

України. 

Безпритульними сиротами, виявленими міліціонерами під час 

проведення облав на вокзалах і вулицях міста, займалися районні комісії у 

справах неповнолітніх. Саме вони вирішували куди відправляти 

безпритульних: до дитячого будинку, притулку чи колонії.  

Статистичні дані Центрального управління карного розшуку свідчать, 

що у січні 1923 року серед зареєстрованих Харківським губернським 

розшуком злочинців підліткового віку, сироти становили 67%, у лютому − 

100 %, у березні − 100 %, а у травні − 82 % [81, с.10]. Власне у губернському 

центрі в січні 1923 року було виявлено та зареєстровано 500 дітей-сиріт, що 

жили на вулицях. З метою усунення цього явища, у грудні 1923 року було 

створено 4 дитячих будинки на 300 місць [146, с. 97]. 

Проте велика кількість пільгових категорій дітей і неможливість їх 

забезпечення в сільській місцевості призвели до переповнення дитячих 

будинків. Саме з цих причин з’явилась інша хвиля бездоглядних дітей. 

Більшу її частину становили втікачі з дитбудинків і після невдалої 

реевакуації на батьківщину.  
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Після подолання наслідків голоду, наприкінці 1922 − на початку 1923 

років розпочався процес реевакуації дітей з України до Поволжя. Він 

повинен був сприяти розвантаженню дитячих установ республіки. Але 

реалізація цього процесу відбувалася далеко не належному рівні. Під час 

реевакуації чимало дітей були просто загублені. Такий стан речей викликав 

зростання озлобленості серед дітей, провокуючи їх на втечі з дитячих 

будинків і поверненню до життя за законами вулиці [98, 1924 р., 5 березня].  

Тільки протягом 1923 року через комісію в справах неповнолітніх 

пройшло майже 3600 дітей-правопорушників. Серед безпритульних 

з’явилися групи дрібних злочинців. Внаслідок неправильного 

укомплектування дитбудинків і там спостерігалися випадки правопорушень. 

У Старо-Московському районі 37% затриманих дітей займалися 

самогоноварінням. У районі Москалівки переважали крадіжки палива й 

товарів із вагонів, мали місце і квартирні крадіжки. Найбільш 

неблагополучним районом вважався Іванівський, де значна частина дітей 

займалася всілякими крадіжками, серед них навіть з'явилися фармазонники й 

конокради. Необхідно зазначити, що в злочинах брали участь не тільки 

безпритульні, але й діти батьків, які проживали у місті. Майже 400 таких 

дітей було віддано батькам під нагляд [102, с. 164]. 

У рапорті начальникові Харківської губміськміліції начальника відділу 

Харківського губернського розшуку від 24 липня 1924 року доповідалося про 

ліквідацію кількох банд, що займались організацією розбійних нападів на 

громадян у Харківській губернії. Найстаршим з затриманих бандитів ледве 

встигло виповнитися 20 років [178, арк. 83-84]. Наприклад, вік дев’ятьох 

учасників банди під назвою «Чорна маска» коливався у межах 15-20 років. 

Три лідери розбійницької зграї «Цеха» взагалі були підлітками 15-17 років. 

Виключно неповнолітні входило у зграю 16-річного Штеймана, який вже 

добре був відомий на той час правоохоронними органам, через те, що його 

двічі намагалися притягнути до відповідальності за звинуваченнями у 

крадіжках [178, арк. 85]. 
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Занепокоєння міліцейського керівництва викликало те, що 

неповнолітніх злочинців майже не можна було осудити. Через деякий час, в 

більшості випадків, їх невдовзі звільняли. Більшість з них, отримавши 

певний кримінальний досвід та переконавшись у відсутності серйозного 

покарання, незабаром поверталася на шлях правопорушень. З метою 

припинення виявів бандитизму у молодіжному середовищі,  міліції 

рекомендувалося зробити акцент на здійсненні комплексу профілактичних 

заходів, а наркомату освіти більше уваги приділяти створенню мережі 

закладів для перевиховання антисоціальних елементів серед молоді. 

Ще однією тенденцію в розвитку злочинного світу стає те, що від 

середини 1920-х років випадковий елемент серед правопорушників знову 

починає поступатися рецидиву, тобто «професійним» злочинцям, для яких 

скоєння злочину було своєрідною професією. Злочинець-«професіонал» 

повертається до своєї злочинної кваліфікації  і від безсистемності поступово 

переходить до чітко продуманого плану, до більших масштабів злочинної 

діяльності з використанням технічних засобів та інструментів новітньої 

конструкції. Так, 1924 року в Харкові було здійснено два схожих злочини: 

правопорушники, потрапивши до приміщення контори, на задній стінці 

вогнетривкої шафи, відсунутої приблизно на півметра від стіни, 

висвердлювали кілька вирізів розміром з п’ятикопійчану монету, далі 

вставляли в один з вирізів шайбу з різцями, шайба приводилася в рух 

електричною енергією і вирізала у стінці каси круг розміром з грамофонну 

платівку [181, арк. 99]. Мали місце також злочини, здійснені через підкопи 

під магазинні склади,прокладені на кілька десятків метрів. 

  На 1 жовтня 1924 року за рівнем злочинності Харків вийшов на одне з 

провідних місць серед окружних центрів (від початку року скоєно 2361 

злочин), проте ще істотно поступався сумнозвісним «лідерам» − Одесі та 

Києву, де відповідно було зафіксовано 4023 та 4363 випадки протиправних 

дій [121, с. 321]. Прикметним злочином цього періоду стають розтрати. Нова 

економічна політика повернула до повсякденного життя масу спокус, які, 
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здавалося, залишились у дореволюційному часі. Надмірний потяг службовців 

до азартних ігор спричиняв неминучі розтрати державних та суспільних 

коштів. Серед посадових злочинів розтрата, за статистичними даними 1925 

року, впевнено посідає перше місце [181, арк. 109]. Розслідуванню подібних 

злочинів нерідко заважали різноманітні бюрократичні перепони, 

хабарництво, адміністративний тиск, що продовжувало негативно впливати 

на загальний рівень розкриття злочинів, про що детальніше мова піде у 

наступному підрозділі. 

Якщо порівнювати кількість кримінальних справ, що виникли 

протягом 1925 року у Харкові та Харківщині в цілому, то по місту рівень 

злочинності виявиться дещо нижчим – 14477 справ проти 17796, тоді як, 

наприклад, на Київщині та Одещині спостерігалася зворотна ситуація          

[181, арк. 107]. Це можна пояснити тим, що на Харківщині було значно 

більше міст.  

У другій половині 1920-х років у Харкові помітно поменшало 

вуличних злочинів, а саме − пограбувань та розбійних нападів на громадян із 

застосуванням холодної чи вогнепальної зброї. Натомість зросла кількість 

хуліганських вчинків. Оскільки більшість з них було вчинено особами, що 

перебували у нетверезому стані, не в останню чергу це пояснюється 

поширенням самогоноваріння та пияцтва [104, с. 55]. Серед злочинів, 

скоєних у приміській смузі, домінували дрібні крадіжки й хуліганство, 

траплялись окремі випадки конокрадства і крадіжок худоби. 66 % злочинів 

було скоєно 1926 року в місті. Більшість міських злочинів складали грабежі, 

кишенькові крадіжки, посадові злочини і шахрайство [69, арк. 51]. 

Продовжував еволюціонувати такий небезпечний вид злочину, як 

бандитизм. Наприкінці десятиліття він у тому вигляді, в якому існував на 

початку 1920-х років майже зійшов нанівець. Замість великих бандитських 

угруповань з’явилися нечисельні (до 5 осіб) грабіжницькі зграї, що час від 

часу нагадували про себе майже у кожному районі губернії. В добовому 

збірнику «Про пригоди та злочини по м. Харкову» за 1 серпня 1928 р. 
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згадували два епізоди пограбувань, здійснених подібними зграями [183,     

арк. 19]. Так, на Нетечинській набережній чотири грабіжники, озброєні 

ножами, пограбували й поранили робітника заводу «ВЕК», а на світанку того 

ж дня четверо невідомих на виїзді з міста в районі Помірок пограбували 20 

підвод селян, що їхали базарювати. Привласнивши їхні одяг, гроші й харчі, 

грабіжники зникли у лісі. Схожі повідомлення потрапляли майже до кожного 

добового збірника, що свідчить про неабияку поширеність такого роду 

злочинів на Харківщині. 

В деяких випадках злочинці діяли особливо зухвало. Увечері 14 грудня 

1928 року четверо грабіжників вчинили напад на хлібний розподільник на 

вул. Плехановській [183, арк. 50]. Охоронець встиг забрати з каси 400 рублів 

та вибігти на вулицю. Під час погоні бандити застрелили його. На постріли 

зреагував постовий міліціонер, який, намагаючись завадити втечі 

грабіжників, отримав тяжке поранення. Злочинцям вдалося зникнути з місця 

пригоди. 

Принагідно треба зазначити, що станом на 1 січня 1929 року на 

Харківщині не було зафіксовано жодної банди, яка б налічувала понад 5 

учасників [182, арк. 34]. З одного боку, це можна сприйняти як позитив – 

відсутність великих кримінальних формувань у регіоні, з іншого, – саме такі 

невеличкі бандитські зграї найбільше дошкуляли правоохоронним органам, 

співробітники яких ще не призвичаїлись до нових особливостей бандитизму. 

Продовжували дивувати своєю «кмітливістю» шахрайські групи.          

1 листопада 1928 року харківська міська міліція одержала заяву від 

громадянки Хавкіної, яка повідомляла, що напередодні до неї прийшли два 

чоловіки в цивільному одязі, назвалися співробітниками ДПУ, і розповіли, 

що її чоловіка нібито заарештовано органами ДПУ, а для його звільнення їм 

необхідно передати всі цінні речі та гроші, які є у квартирі. Таким чином 

злочинці отримали від постраждалої речей на суму 2 тис. рублів [183,         

арк. 42]. На рахунку даної групи було ще кілька подібних злочинів. 

Ліквідувати її вдалося лише у січні 1929 року. 
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 Наприкінці десятиліття рівень злочинності на Харківщині залишався 

одним з найвищих у республіці. Якщо за статистичними даними 1928 року в 

середньому по УСРР 121 злочин припадав на 10 тис. населення, то у 

Харківському окрузі цей показник дорівнював 197, поступаючись лише 

Одеському (216 злочинів) [183, арк. 38]. Обстановка ускладнювалася тим, що 

в столиці швидкими темпами зростала кількість населення, переважно за 

рахунок співробітників вищих законодавчих і виконавчих органів влади та 

членів їх родин. До 1925 року відновили роботу й досягли довоєнного рівня 

виробництва промислові підприємства міста. У Харкові функціонувала 

більшість управлінь республіканських кооперативних і громадських 

організацій. Щодня для вирішення різних господарських питань з усіх 

куточків республіки сюди прибували тисячі відряджених. Жвава торгівля 

відбувалася у державному та приватному секторах, на ринках міста. Ці 

обставини приваблювали до міста кримінальні елементи різної 

«кваліфікації», що і ускладнювало криміногенну ситуацію. 

У наведеній нижче таблиці докладніше розглянемо стан злочинності у 

Харківському окрузі в січні−березні 1929 року [184, арк. 236-237]. 

Таблиця 4. Рівень розкриття злочинності на Харківщині у січні-березні 1929 р. 

 

Вид злочину Вчинено Розкрито % 

Бандитизм 63 48 76,7 

Пограбування 140 101 72,4 

Розбій 7 5 71,1 

Конокрадство 75 20 27,4 

Вбивства 81 61 75,8 

Крадіжки 1477 741 50,3 

Кваліфіковані крадіжки 1032 537 52,9 

Шахрайство 154 119 77,1 

Підпали 168 64 38,5 
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Серед різних видів злочинів безсумнівне лідерство, як і раніше, 

належало крадіжкам та кваліфікованим крадіжкам, тобто скоєним за 

допомогою технічних засобів. Що ж до інших злочинів, то привертає увагу 

чимала кількість протиправних дій, пов’язаних з різними видами шахрайства 

та підпалами. Неп надавав достатньо можливостей «проявити» себе особам, 

схильним до заволодіння чужим майном шляхом шахрайських дій. А 

поширення підпалів було вже свідченням нової тенденції – з переходом до 

політики колективізації, активізувалася боротьба з так званими «куркулями», 

зокрема й у такий непривабливий спосіб.  

Найбільш небезпечними у криміногенному відношенні залишалися 

ринки, вокзали та околиці міста. У травні 1929 року начальником міської 

міліції було видано кілька розпоряджень стосовно посилення міліцейського 

контролю за районом Помірок. На шосе, яке тут пролягало, регулярно 

відбувалися напади на селян, що прямували на міські базари. Було прийнято 

рішення встановити у даному районі постійне чергування роз’їзду кінних 

міліціонерів [67, арк. 198].  

Якщо звернутися до аналізу злочинності саме у столичному місті в 

першому півріччі 1929 року і порівняти статистичні дані з аналогічним 

періодом 1928 року, то отримаємо таку картину
11

: 

 

Таблиця 5. Рівень розкриття злочинів у Харкові за перші півріччя 1928 та 1929 рр. 

Вид злочину Січень−червень 1928 р.           Січень−червень 1929 р. 

Вчинено Розкрито % Вчинено Розкрито % 

Бандитизм 18 5 27,8 39 24 61,5 

Розбій-

пограбування 

223 131 58,7 201 149 74,1 

Вбивства 22 10 45,5 38 24 63,2 

Конокрадство 22 3 13,6 13 5 38,4 

                                                           
11

 Підраховано за даними ЦДАВОВіУ ф. 5, оп. 3, спр. 145, арк. 10. 
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Крадіжки 

прості 

1917 613 32,1 1797 906 50,6 

Крадіжки 

кваліфіковані 

1102 315 28,6 1177 646 55,1 

Підпали 37 6 16,2 2 2 100 

Інші 220 73 33,1 220 178 81 

Загалом 3561 1156 32,3 3487 1934 55,5 

 

Як свідчать статистичні дані, загальний рівень злочинності залишався 

приблизно на одному рівні. Певним винятком можна вважати збільшення 

випадків бандитизму майже удвічі. Це обумовлюється проблемами у 

соціально-економічному розвитку: багато планів, відносно зростання 

життєвого рівня, залишалось не реалізованими; результати розвитку 

промисловості та сільського господарства не відповідали очікуванням 

громадян, щодо їх стрімкого зростання; було поновлено карткову систему. 

Хоча, як зазначалося вище, великих бандитських угруповань, які б 

налічували десятки, чи сотні учасників, на той період не існувало. Посилення 

міліцейського контролю над злочинним світом дало зростання кількості 

розкритих злочинів, серед яких найбільш проблемними знову ж таки 

залишалися крадіжки та випадки конокрадства. Загальна картина зі станом 

злочинності у місті та губернії була майже тотожною, єдиною відмінністю 

була значно більша поширеність підпалів саме у губернії, що виглядає 

цілком природно. 

Динаміка розвитку злочинності на Харківщині у роки непу мала 

хвилеподібний характер. Надзвичайно напруженою криміногенна ситуація 

була на початку десятиліття, коли ще далеко не всі наслідки громадянської 

війни вдалося подолати. Ближче до середини 1920-х років спостерігається 

помітне зниження загального рівня злочинності − отже, державі та 

правоохоронним органам вдалося опанувати ситуацію як загалом у країні, 

так і на Харківщині зокрема. Проте невдовзі знов починається підйом 
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злочинності під впливом негативних проявів нової економічної політики.  

У структурі злочинності Харківщини упродовж досліджуваного 

періоду переважали майнові злочини. В першій половині 1920-х років 

великою проблемою був бандитизм, що виник натомість розгромлених 

селянських рухів. Із запровадженням непу важливе місце у структурі 

злочинності почали займати злочини, пов’язані з різноманітними видами 

шахрайства, відроджувалась професійна злочинність, про що свідчить 

збільшення кількості кваліфікованих крадіжок. Велику небезпеку становили 

протиправні дії невеликих розбійницьких зграй, що прийшли на зміну 

багаточисельним бандитським формуванням. 

Постійна міграція населення із сільських районів до міста стирала 

кордони між специфікою міської і сільської злочинності. Хуліганство, розбої 

й грабежі, полові й посадові злочини, раніше характерні тільки для міста, 

проникали в село, а самогоноваріння, важкі тілесні злочини, раніше більше 

притаманні для сільської місцевості, закріплювалися у Харкові та таких 

містах, як Куп’янськ, Ізюм, Лозова, Богодухів, Охтирка тощо. Проте, міста 

зберегли за собою першість з майнових злочинів, у той час як у сільських 

регіонах переважала група господарських злочинів. Пора року також 

впливала на рівень злочинності, наприклад, настання темних осінніх ночей, 

приводило до збільшення різних крадіжок і збройних нальотів. За кількістю 

кримінальних справ місто випереджало село. При цьому міська злочинність 

була орієнтована проти власності, у той час як сільська - проти особистості. 

Таким чином, у період непу, у зв'язку з ослабленням державного 

контролю за суспільством, злочинність не тільки не зникла, але й стала 

розвиватися хвильоподібними темпами, а її база не тільки не скоротилася, 

але й розширилася за рахунок зрощування економічних і політичних причин.  
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 3.2 Боротьба органів внутрішніх справ із загальнокримінальною 

злочинністю та бандитизмом. Профілактична діяльність ОВС 

Після завершення громадянської війни, боротьба з найбільш 

небезпечним злочином того часу – бандитизмом, проводилася харківською 

міліцією і карним розшуком за дуже несприятливих обставин. Як зазначалося 

у попередньому розділі, в перші роки існування радянської влади міліцейські 

загони відчували істотний брак у обмундируванні, зброї, кваліфікованих 

кадрах. Однак, незважаючи на те, що на стороні бандитів була перевага за 

кількісними показниками, кращим рівнем озброєння, працівники міліції, 

спираючись на допомогу місцевого населення, зуміли налагодити доволі 

ефективну протидію проявам бандитизму у регіоні. 

 Беззаперечним свідченням героїзму і самовідданості співробітників 

міліції Харківщини у боротьбі зі злочинцями, є документи тієї епохи. В 

наказі № 10 по радянській робітничо-селянській міліції Харківської губернії 

від 5 лютого 1921 року зазначалося: «17, 18 і 19 січня цього року при захисті 

мирного населення самовіддано загинули від рук убивць-бандитів, що 

оперують у Зміївському, Валківському та Ізюмському повітах, начальник 1-

го району Вовчанської повітової міліції Мордовенко і вісім міліціонерів того 

ж району, міліціонери Ізюмської повітової міліції Бардаков і Дубовий, 

старший міліціонер Чугуївської міліції Калій і міліціонери Зміївської 

повітової міліції Григорій Коваленко, Ничипір Артеменко, Ничипір 

Вергузенко і Петро Андріанов. Оголошуючи про цей сумний випадок, 

наказую всім начальникам міліції вжити найрішучіших заходів до нещадного 

винищення бандитів, що мерзенно виривають із рядів Червоної міліції 

кращих її бійців, які стоять на захисті радянської влади і самовіддано 

борються з бандитизмом. Начальникам Вовчанської, Чугуївської, Зміївської 

та Ізюмської повітових міліцій порушити клопотання перед місцевим 

соцзабезом про призначення матеріальної допомоги сім'ям і особам, які 

перебували на утриманні загиблих працівників…». За 1921 рік у Харківській 

губернії від рук бандитів загинули 123 працівники міліції   [102, с. 132]. 
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Службова інформація, яка надходила до губернського центру від 

повітових відділів міліції, свідчила про появу великої кількості невеликих 

бандитських загонів, що складалися з 10-12 чоловік. Саме від них, а не від 

великих бандформувань часів громадянської війни, надходила найбільша 

небезпека громадському спокою та порядку на території Харківської губернії 

на початку 1920-х років.  

Принагідно зазначимо, що визначаючи місце бандитизму серед інших 

форм організованої злочинності 1920-х рр. слід обов’язково враховувати ті 

політичні обставини, що сприяли поширенню цього явища. Часто банди 

створювались і поповнювались людьми, які постраждали від нової, 

більшовицької влади чи були з тих чи інших причин невдоволені нею. 

Водночас, нерідко політичні мотиви і політично обумовлений зміст мав 

кримінальні форми виразу. Такі напівполітичні, напівкримінальні банди були 

широко розповсюджені в Україні, особливо в першій половині 1920-х рр. 

Проте, на думку деяких дослідників, існували і банди виключно політичного 

характеру, створені з однією метою – послаблення влади більшовиків і її 

захоплення [40, с. 103]. 

Щоправда в даному випадку визначення «банда» може бути 

застосоване не беззастережно. Подібні напівкримінальні воєнізовані 

формування можуть характеризуватися по-різному: як командос, партизани, 

повстанці тощо. В УСРР найбільш характерним прикладом такого роду 

формувань є анархістський селянський рух на чолі з Н. Махном. З ними 

боролися не співробітники карного розшуку, а Надзвичайна комісія і Червона 

армія. Тому відношення подібних формувань до організованої 

загальнокримінальної злочинності та її форм є досить сумнівним. При цьому 

саме визначення політичного бандитизму носило у роки нової економічної 

політики відверто ідеологічний, однобічний характер. Недарма після того як 

комуністична монополія на істину відійшла в минуле, цей термін  був 

практично витіснений іншим, більш «шляхетним» і «милозвучним» -  

«повстанський рух».  
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18 квітня 1921 року стався бандитський напад на село Костянтинівку 

Богодухівського повіту. Оточивши село, бандити вбили 10 людей, забрали 57 

коней, пограбували три магазини, заводську і поштову каси, мануфактуру. 

Звідти вони пішли на Краснокутськ, де вбили 43 червоноармійців та 7 

радянських працівників, при цьому втративши лише 4 поплічників. Далі 

банда продовжила свій рух у напрямку с. Пархомівка. Для її ліквідації були 

викликані регулярні армійські частини і навіть бронепоїзд [190, арк. 37]. Це 

один з типових прикладів розгулу бандитизму, характерного для початку 

1920-х років.  

Про складність протидії злочинному світові на початку 1920-х років 

свідчить чимало офіційних документів того часу. 17 січня 1922 року керівник 

харківського губрозшуку Вітебський отримав таку термінову телеграму від 

керівника кримінального розшуку республіки Михайлова: «Беручи до уваги 

різке зростання міського бандитизму на території Харківщини, зокрема 

Харкова, невідкладно наказую під вашу особисту відповідальність 

реалізувати низку оперативних заходів, спрямованих на ліквідацію випадків 

пограбування та розбою у Харкові. Повідомити про методи, що будуть 

застосовані. Виходячи з технічної слабкості кримінального розшуку, 

проводити всі дії у тісному контакті з представниками ДПУ. Невиконання 

ліквідації бандитських угруповань найближчим часом потягне вашу особисту 

сувору судову відповідальність» [191, арк. 59]. Повернення до таких, 

надзвичайно жорстких методів, більше притаманних періоду воєнного 

комунізму, є переконливим свідченням майже критичної ситуації у боротьбі 

зі злочинністю на Харківщині, що склалася на той час
12

. 

Протидія бандитизмові вимагала від правоохоронних органів уважного 

ставлення до кожного конкретного випадку. Так, у квітні 1922 року до 

харківського відділу ДПУ надійшла заява, в якій говорилося про існування у 

Непокритянській волості бандитської зграї, що тероризує місцеве населення. 

                                                           
12

 Статистичні дані про різке збільшення рівня злочинності у 1922 р. було наведено у попередньому 

параграфі. 
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Навіть були вказані прізвища її найактивніших учасників. Проте подальша 

перевірка виявила, що ніякої бандитської зграї у Непокритянській волості 

Богодухівського повіту немає, а та заява була складена колишнім місцевим 

поміщиком, на землях якого і оселилися так звані «бандити», чиї прізвища 

були вказані у документі [52, арк. 353]. Якби повітовий відділ міліції не 

поставився відповідально до перевірки цієї інформації, могли постраждати 

безвинні люди.  

1 липня 1922 року начальник губміліції звернувся до начальника 

військового гарнізону міста Едемана з проханням терміново направити у  

розпорядження правоохоронних органів вояків − з метою проведення 

операцій проти проявів бандитизму, що набули останнім часом особливо 

зухвалого характеру, а у міліції забракло власних сил, щоб приборкати його 

[52, арк. 224]. Після цього звернення вже 2 липня у розпорядження 

начальника харківського губрозшуку було виділено 220 бійців гарнізону. Це 

дозволило дещо зменшити розгул бандитизму на вулицях міста.  

Наприкінці місяця, як свідчить телеграма начгубміліції до начальника 

гарнізону, спільними діями міліціонерів та вояків було ліквідовано 15 із 23 

бандитських зграй, що діяли у місті протягом червня−липня. Решту було 

взято під пильний контроль. Ці групи мали від 2 до 6 бандитів і могли бути 

ліквідовані вже виключно міліцейськими силами [52, арк. 382]. 

У доповіді начальника харківської губернської міліції про стан 

кримінально-розшукових органів та їх діяльність у боротьбі зі злочинністю за 

серпень 1922 року зазначалося: «… кримінальний бандитизм то вибухає, то 

згасає,  залежно від енергії, яку проявляє губрозшук у переслідуванні 

бандитських зграй, а ця енергія, обумовлена наявністю необхідних для цього 

коштів, яких, на жаль, губрозшук не має в достатній мірі, на що з місяця в 

місяць звертається увага у звітах з підрайонів» [179, арк. 29]. Це ще раз 

підтверджує прямо пропорційну залежність матеріально-технічного 

забезпечення правоохоронних органів та ефективність їх дій у боротьби зі 

злочинністю. 
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Як підтвердження тези начальника губміліції про «хвильоподібний» 

характер бандитизму, восени 1922 року випадки бандитських нападів знову 

почастішали. Голод провокував людей на скоєння нових злочинів. Тому в 

листопаді начальники міліції районів міста отримали новий наказ про 

посилення заходів боротьби з бандитизмом. Там, зокрема, сказано: «Беручи 

до уваги збільшення за останній час випадків у м. Харкові, а особливо на 

його околицях, випадків кримінального бандитизму, з 24 листопада 

міліцейські райони міста оголошуються на бойовому стані. Начальникам 

районів наказую негайно увесь комсклад та міліціонерів розбити на дві зміни 

з метою проведення цілодобового патрулювання в місті… Усіх осіб, що 

викликають підозру, затримувати й утримувати під арештом до встановлення 

особи… У випадку, якщо прояви бандитизму в тому чи іншому районі 

своєчасно не будуть ліквідовані, це трактуватиметься, як небажання 

начальника району виконувати свої безпосередні обов’язки і до винних 

будуть застосовані репресивні заходи, не виключаючи віддавання під суд» 

[49, арк. 351]. Автор вважає, що ситуація виправдовувала подібні жорсткі 

заходи. Тільки докладаючи надзусиль, дотримуючись суворої дисципліни, 

можна було сподіватися на успіх у протистоянні з бандитизмом, який на той 

момент становив серйозну загрозу суспільству. 

Боротьба з бандитизмом потребувала все нових зусиль. У зв’язку з 

цим, Управлінням губернської міської міліції і розшуку в січні 1923 року 

передало на місця план заходів щодо боротьби з бандитизмом. Досвід 

попередніх років попереджав, що прихід весни, це не тільки пробудження 

природи, але й час активізації кримінального елементу. У плані у 

систематизованому вигляді були вказані основні методи боротьби з 

бандитизмом. Згодом, план заходів на місцях було підкріплено низкою 

директив упереджувального характеру, які повинні були стимулювати роботу 

співробітників міліції і карного розшуку у цій сфері [161, с. 30]. 

У квітні 1923 року співробітникам харківського губрозшуку вдалося 

знешкодити молодіжну банду «Чорна рука», яка майже рік позбавляла 



122 
 

спокою харків’ян [98, 1923 р., 29 квітня]. Внаслідок оперативних дій було 

заарештовано чотирьох злочинців, зокрема і лідера угруповання І. Діденка. 

Членів банди звинувачували в участі у чотирьох збройних пограбуваннях 

громадян та одному випадку зґвалтування. Заарештовані визнали свою 

провину.  

У Харківський губернії в цей же час було знешкоджено ще кілька 

небезпечних банд, які за масштабами своєї діяльності значно переважали 

«Чорну руку». Так, у травні 1923 року вдалося ліквідувати банду, що діяла 

протягом двох років у районі Валки−Ков’яги. На її рахунку було близько 70 

(!) кримінальних епізодів. Співробітники міліції встановили особи активних 

учасників зграї і поодинці заарештували усіх шістьох [98, 1923 р., 23 серпня]. 

У вересні 1923 року у Харкові відбувся гучний процес над учасниками банди 

«роздягальників» [98, 1923 р., 16 вересня]. Від жовтня 1922 року в районі 

Старо-Московської вулиці раз-по-раз відбувалися напади на перехожих, з 

яких знімали всі коштовності, забирали дорогі речі, одяг, гроші. Напади 

неодноразово супроводжувалися побиттям потерпілих. В результаті 

проведених оперативно-розшукових дій були встановлені особи бандитів та 

місце їх тимчасового перебування − нелегальний будинок розпусти у 

Нікітінському провулку, який утримувала громадянка Стразе. У будинку 

співробітниками кримінального розшуку було влаштовано засідку та згодом 

заарештовано трьох бандитів, які приносили туди награбовані речі для 

подальшого їх збуту гр. Стразе, яка теж опинилася на лаві підсудних. 

Досягти таких результатів працівникам міліції та карного розшуку, з 

огляду на їх майже катастрофічне матеріальне становище, було вкрай важко. 

Про труднощі періоду становлення правоохоронної системи Харківщини 

йшлося у спогадах одного із співробітників губрозшуку тієї пори                    

Г. Слуцького. «В той час кримінальний розшук займався багатьма речами, 

які не мали безпосереднього відношення до розшукової роботи… 90 % 

особового складу не були знайомі ні з науковою, ні з практичною стороною 

розшукової роботи. Чимало співробітників було звинувачено у хабарництві, 
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зв’язках зі злочинним світом та дискредитуванні влади… Такий стан речей 

мав місце приблизно до середини 1923 року» [102, с. 97].  

Твердження Г. Слуцького не є голослівним. Дійсно, на тому етапі 

багато міліцонерів не справлялося з покладеними на них обов’язками, тим 

самим сприяючи злочинному елементові. У липні 1922 року на станцію 

Мерефа прибув бронепоїзд «Більшовик» з червоноармійцями, що підлягали 

демобілізації. Невдовзі він став справжнім розсадником пияцтва та дебошів. 

Частина червоноармійців почала тероризувати місцеве населення, займатися 

грабежами. Проте ані місцевий відділ міліції, ані станційний орган ДПУ не 

вжив ніяких заходів, щоб завадити цим діям. Навпаки, міліціонери та чекісти 

неодноразово з’являлись  у розташуванні бронепоїзда у нетверезому стані 

[52, арк. 250]. Тільки після прибуття спеціально створеної комісії з Харкова, 

безладдя було припинено. 

У вересні 1922 року наглядач Кінного базару у своєму рапорті до 

Харківського губвиконкому доповідав, що попри численні накази про 

наведення порядку у місцях масової торгівлі, на цьому базарі ніяких заходів 

не проводиться. Кримінальні елементи продовжують тероризувати громадян, 

процвітають фармазонство та нелегальний продаж спиртних напоїв. Як одну 

з головних причин такого стану наглядач називав халатне ставлення до своїх 

обов’язків райнаглядача базару Сиротенка, який не тільки не вживав ніяких 

заходів для протидії кримінальному елементові, але й сам брав участь у 

розпиванні спиртних напоїв на території базару [49, арк. 195]. Наглядач 

прохав негайно змінити склад міліції та райнаглядача, які не зуміли 

забезпечити дотримання громадського порядку на Кінному ринку. І таких 

прикладів ставлення до своїх службових обов’язків навести можна вдосталь. 

Але не тільки важке матеріальне становище й недостатня фахова 

підготовка заважали правоохоронцям належно виконувати свої обов’язки. 

Непоодинокими були випадки, коли на заваді слідству ставали зв’язки 

підозрюваних з різноманітними посадовцями, що їх захищали. Так, у липні 

1922 року в районі станції Основа міліціонери виявили нелегальну точку 
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продажу тютюнових та горілчаних виробів, що була замаскована під буфет 

прохолоджувальних напоїв. Проте зв’язки його власника Сукачова з членами 

міської ради дозволили останньому уникнути відповідальності. Більше того, 

невдовзі з посади було звільнено начальника 8-го району міліції, де 

відбувалися ці події, − нібито за перевищення службових повноважень [49, 

арк. 40-41]. Подібні факти є беззаперечним свідченням того, що вже у перші 

роки непу відбувалося становлення організованої злочинності у розумінні, 

близькому до сучасного. 

Серйозні застереження для правоохоронців існували і в разі 

затримання членів партії. Після кількох таких випадків, коли міліціонери 

затримували й доставляли до райвідділів комуніста та комсомольця 

(переважно у нетверезому стані), начальник харківської губміліції отримав 

настанову від начальника міліції республіки Федотова, в якій, зокрема, 

сказано: «Будь-яке затримання партійних товаришів проводити з великою 

обережністю і тільки у надзвичайних випадках, тобто за умови здійснення 

ними відверто кримінальних чи політичних злочинів. У інших випадках 

записувати номер партквитка і повідомляти до відповідної партійної 

організації, негайно звільняючи затриманого» [49, арк. 179]. Таке 

розпорядження фактично унеможливлювало притяги до відповідальності 

членів партії за будь-які адміністративні проступки. Це вже від початку    

заклало міну уповільненої дії в систему радянського правосуддя. 

Та незважаючи на численні перешкоди, у більшості випадків 

правоохоронці відповідально ставилися до своїх обов’язків. 17 жовтня     

1923 року міліціонер 4-го району В. Уваров зупинив для перевірки 

документів двох підозрілих осіб. Не маючи документів, вони запропонували 

працівникові міліції хабаря  − аж 500 рублів. Узявши гроші, Уваров все одно 

затримав підозрілих і доставив до районної міліції. Ті виявилися злодіями-

рецидивістами, що понад рік перебували у розшуку. Пильний міліціонер 

отримав грошову премію – 500 рублів [55, арк. 366]. 
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У звіті Харківського губвиконкому 8-му губернському з'їздові Рад 

надавалися наступні цифри, що свідчать про масштаби діяльності харківської 

губміліції  за період від 1-го жовтня 1922 року до 1 листопада 1923 року. 

Загалом за даний період правоохоронними органами виявлено злочинів: у 

губернському центрі − 13099, з яких 9882 розкрито; за округами − 10116, із 

них 7158 розкрито [94, с. 18]. За наведеними у звіті статистичними даними, 

більшість цих злочинів мала майновий характер. 

Удосконалення тактичної сторони боротьби з бандитизмом (перехід до 

тактики поділу, локалізації та знищення бандитських формувань) приводить 

до значного зменшення на початку 1924 року як кількості, так і чисельності 

банд. Простежується стійка тенденція до переростання бандитизму з 

політичного у кримінальний. Цим змінам у природі бандитизму сприяло 

також і широке застосування заходів агітаційного й економічного впливу на 

населення. 

Початок 1924 року у відношенні боротьби з бандитизмом на 

Харківщині, за даними губернської міської міліції, був позначений 

зменшенням кількості випадків бандитизму на території губернії, що стало 

наслідком активізації роботи міліції щодо розкриття злочинів. Взагалі, з 28 

збройних пограбувань, що мали місце у лютому, розкрито 14, з 583 крадіжок 

– 327, з 26 вбивств – 16 [98, 1924 р., 22 березня].  

Нерідко затримання злочинців вартувало життя правоохоронців. На 

початку березня 1924 року зухвалу втечу здійснили вісім в’язнів ізюмської 

тюрми. Під час втечі вони вбили одного з охоронців і роззброїли інших, 

захопивши 6 гвинтівок і 3 револьвери. Переслідування втікачів почав 

ізюмський загін кінної міліції із семи осіб. Вже за дві години міліціонери 

наздогнали бандитів. Втікачі зі всією викраденою зброєю були затримані. 

Але під час бою загинули два злочинці, тяжке поранення отримав один з 

міліціонерів, який невдовзі помер у лікарні [61, арк. 124].  

Мала втрати і міська міліція. 25 березня 1924 року у перестрілці з 

небезпечним злочинцем-рецидивістом на площі Рози Люксембург загинув 
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помічник начальника міліції 5-го району В. Дидика [98, 1924 р., 27 березня]. 

Бандит, який був у розшуку з 1921 року, теж загинув від отриманих 

поранень.  

У серпні 1924 року після півторагодинної перестрілки було ліквідовано 

банду «нічних фотографів» з 6 осіб, що упродовж осені 1923 – літа 1924 року 

здійснила у Харкові 9 збройних пограбувань. Після судового розгляду справи 

троє активних учасників банди були засуджені до найвищої міри соціального 

захисту, решта отримали від 3 до 5 років ув’язнення [98, 1924 р., 24 серпня]. 

Наприкінці серпня 1924 року на ринках Харкова з'явилися фальшиві 

срібні монети, зовні цілком подібні до справжнього рубля. Внаслідок 

ретельної перевірки здійсненої оперативними працівниками харківського 

карного розшуку, вдалося встановити виробника і реалі заторів підроблених 

грошей. «Автором» рублів виявився А. Сергєєв, який вже мав проблеми із 

законом, коли у 1920 р. був засуджений до трьох років позбавлення волі за 

участь у групі фальшивомонетників. Підроблені монети були виготовлені на 

високому рівні, що дозволило А. Сергєєву швидко знайти реалі заторів свого 

«товару». Останні збували окремі монети та отримували певний відсоток від 

їх вартості. Окрилений Сергєєв мав плани щодо розширення свого 

нелегального бізнесу. Про це свідчили знайдені під час обшуку ескізи 

червінців. Проте арешт поклав край його сподіванням [98, 1924 р.,                 

12 жовтня]. 

Взагалі, протягом 1924 року ситуація у правоохоронних органах 

змінилася на краще і, за свідченнями того ж Г. Слуцького, співробітники 

харківського губрозшуку почали відігравати чи не провідну роль у 

правоохоронному механізмі Харківської губернії. Тільки у вересні їхніми 

зусиллями було розкрито декілька значних розкрадань, зокрема на митниці, у 

Губтекстильшвейпромі, кооперативі ХВО (художньо-виробниче об’єднання), 

причому за гратами опинилися всі винуватці злочинів [19, с. 69]. 

Характерним методом боротьби з кримінальним елементом тоді були 

облави. За Університетським садом довгий час збиралася різні кримінальні та 
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напівкримінальні елементи, які навіть облаштували собі схованки у 

спеціально виритих для цього катакомбах. У жовтні 1924 р. співробітники 

харківського карного розшуку провели спецоперацію з ліквідації цього 

скупчення потенційних злочинців. Вона тривала протягом двох ночей. Її 

наслідком стало затримання майже 200 підозрілих осіб, багато з яких 

виявилися особливо небезпечними злочинцями. Незабаром  в поле зору 

правоохоронців потрапили і міські цвинтарі: в уцілілих і напівзруйнованих 

склепах Кирило-Мефодіївського цвинтаря виявили схованки, в яких 

переховувалися близько двадцяти злодіїв і повій. Загалом у 1923−1924 роках 

співробітники міліції та карного розшуку Харківщини провели 505 облав, під 

час яких було затримано 8161 особу (бандитів − 414, дезертирів – 878) [118, 

с. 20]. 

Ступінь розкриття таких тяжких злочинів як убивства, збройні 

пограбування, крадіжки, конокрадство, заподіяння тілесних ушкоджень, 

утримання кубел і звідництво, ухилення від військової повинності, становив 

на той час понад 60 %. У населення і злочинного елементу за дев'ять місяців 

1923−1924 рр. було вилучено 1019 одиниць вогнепальної і 80 одиниць 

холодної зброї [120, с. 312]. Ефективність роботи місцевих правоохоронних 

органів відображають і статистичні дані щодо кількості затриманих 

злочинців у порівнянні з іншими регіонами республіки
13

. 

 

Таблиця 6. Кількість затриманих злочинців у Харківській, Одеській, Київській губерніях та 

Донбасі у 1921 – 1924 рр. 

                                                           
13

 Таблицю складено за даними звітів керівників губернських управліннь міліції, наведених у Бюлетені 

НКВС УСРР [15, с. 30-31]. 

 

Губернії 1921 1922 1923 1924 

Харківська 2300 8399 5875 4820 

Одеська 15185 15390 10521 6171 

Київська 5705 10439 8901 6046 
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Зіставляючи кількість злочинів та затриманих злочинців упродовж 

1922−1923 років з даними за 1924 рік, спостерігаємо зменшення загальної 

кількості злочинів та збільшення відсотка затриманих правопорушників. 

Якщо ж порівнювати 1922−1923 роки з 1924−1925, то по місту Харкову і 

Харківській губернії значно виріс відсоток розкритих злочинів, зокрема й 

тяжких. Рівень розкриття розбійних нападів по Харкову збільшився на 12 %, 

а по губернії − на 17 %, майнових злочинів − відповідно на 15 і 10 %, убивств 

− на 21 та 18 %  [181, арк. 9-16]. Ці цифри переконують, що рішення, 

прийняті керівними ланками правоохоронної системи республіки, були 

досить ефективно реалізовані на місцях. За офіційною думкою, зменшення 

чисельності міліції та розшуку компенсувалося якісно вищим рівнем 

особового складу й удосконаленням діяльності апарату. Цьому сприяло 

позбавлення міліції від випадкових працівників, що опинилися в її лавах у 

момент спішного формування міліції на початку 1920-х років. 

Досить повну оцінку діяльності харківської міліції у середині 

десятиліття наведено в "Бюлетені НКВС СРСР" № 2 від 5 лютого 1925 року: 

«Підбиваючи підсумки шестирічної діяльності міліції й карного розшуку на 

Україні, − зазначено в Бюлетені, − слід констатувати, що виконана нею 

робота за цей період була, дійсно, всебічною. Одним з найскладніших 

завдань, покладених на міліцію, є боротьба з бандитизмом. Міліція з 

бандитизмом вела весь час завзяту й сувору боротьбу. Так, за минулі два 

роки ліквідовано 97 банд, причому затримано було 1907 бандитів і, крім того, 

284 убито й 62 поранено. В боях міліцією у бандитів було відібрано 244 

гвинтівки, 200 обрізів, 264 револьвера й 8 кулеметів. У боротьбі з 

кримінальною злочинністю й правопорушеннями за минулі два роки 

органами міліції та розшуку було зроблено 521702 дізнання з кримінальних 

Донбас 10300 7240 4262 3435 
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та адміністративних справ, з них на 1923 рік припадає 217770 дізнань, а на 

1924 рік − 308982 дізнання. В Харківській губернії число дізнань, зроблених 

в 1924 році, становить 11450, що виводить харківську міліцію на друге місце 

після Києва» [19, с. 339-340]. 

Рішуча, самовіддана боротьба з озброєними бандами працівників 

харківського губрозшуку у співробітництві з органами надвірної міліції та 

ДПУ дала свої наслідки. За 1923−1925 роки була ліквідована більшість 

бандитських угруповань. 

Не в останню чергу успіхи харківських правоохоронців були пов’язані 

з удосконаленнями в науковій та освітній сфері. Велику допомогу в 

налагодженні роботи відділів карного розшуку та міліції надавав створений 

1923 року в Харкові з ініціативи професора М. Бокаріуса кабінет науково-

судової експертизи [102, с. 113]. Співробітники кабінету на високому 

науковому і професійному рівні проводили експертизи найбільш складних і 

заплутаних злочинів, коли злочинці намагалися відмовитися від висунутих 

обвинувачень або приховували їх. Професор щотижня читав лекції на теми 

слідчої роботи й судової медицини для командного складу і співробітників 

карного розшуку в клубі міліції (тоді − Будинок червоного міліціонера).  

Того ж року в Харкові було облаштовано розплідник собак-шукачів 

[78, с. 35]. Використання навчених собак на місцях скоєння злочинів дало 

позитивні результати. Досвід харків'ян запозичили і в інших губерніях. 

Міський розплідник було реорганізовано у центральний. Там діяли 

короткострокові курси для 45−50 собак-шукачів та їхніх провідників. 

Закінчивши навчання, тварини й провідники вирушали на роботу в усі міста 

України.  

Деякі собаки (доберман-пінчер й німецькі вівчарки), зокрема Гідра, 

Тріко, Ледька, дуже допомогли в розкритті злочинів і затриманні злочинців: 

кількох десятків у місті й понад 400 у губернії лише за 1925 рік. Ледька в 

першій половині 1920-х років навіть вважалася найкращим собакою-шукачем 

в Україні [56, арк. 153]. У другій половині десятиліття кожна четверта 
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кримінальна справа у окрузі, пов’язана з крадіжками, пограбуваннями, 

бандитизмом, була розкрита з допомогою службових собак, підготовлених у 

харківському розпліднику [68, арк. 19]. 

Значну роль у протиборстві із злочинним світом відіграли також вдалі 

організаційні заходи − створення в серпні 1924 року при управліннях міліції 

й розшуку науково-технічних кабінетів з вивчення злочинного світу і 

навчання працівників міліції, а також видання низки навчальних посібників з 

криміналістики [104, с. 51].  

І все таки за підсумками 1925 року харківська міліція мала найгірший 

показник розкриття злочинів в УСРР – 64,8 %, тоді як у Донецькій губернії 

він дорівнював 82,9 %, а на Катеринославщині – 84,5 %. Близькими до 

показників Харківщини були все ті ж Одещина – 67,3 % та Київщина –     

65,4 % [19, с. 59]. Характерно, що це саме ті регіони, де запровадження 

заходів, передбачених новою економічною політикою, мало найбільший 

резонанс. Відповідно, це породило нову хвилю злочинності, яка мала певні 

специфічні риси у порівнянні з попереднім періодом. Правоохоронним 

органам ще треба було опанувати нові обставини, на які злочинний світ 

відреагував оперативніше. Саме недостатня професійно-фахова підготовка 

більшості правоохоронців ставала на заваді розкриття чималої кількості 

злочинів. 

У більшості випадків зухвалі дії злочинців не залишалися безкарними. 

Так, у лютому−березні 1926 року озброєні бандити пограбували каси 

кустарної фабрики халви на вул. Вільної академії (тепер − Університетська), 

магазин приватного торговця на вул. Карла Лібкнехта й інші. 1 квітня 

патруль міліції вночі зупинив візника з двома пасажирами. На вимогу 

пред'явити документи пасажири відкрили стрілянину з пістолетів. 

Витративши всі патрони, бандити припинили опір і були затримані. У них 

виявили велику кількість крадених речей [98, 1926 р., 3 квітня]. Під час 

слідства було встановлено, що саме ця група здійснила вищезгадані 

пограбування. 
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За вісім днів березня було заарештовано учасників семи великих 

організованих крадіжок з державних та приватних торговельних установ, 

десяти кишенькових і двадцяти чотирьох квартирних пограбувань [98,      

1926 р., 11 березня]. 

Влітку на трамвайних лініях почастішали випадки нападів на 

кондукторів у вагонах. Управління трамваїв звернулося до міліції з 

проханням посилити охорону вулиць вночі, особливо у глухих місцях вздовж 

трамвайних ліній:  по вул. Плехановській − від ХПЗ до заводу «ВЕК»;  вул. 

Жовтневої революції − від Основ’янського до Новоселівського мостів; по 

вулицях Пушкінській та Басейній до міського парку. Внаслідок посилення 

охорони зазначених ділянок протягом серпня−жовтня не було зафіксовано 

жодного нападу на трамвайних кондукторів [102, с. 124]. 

Станом на 1 жовтня 1926 року рівень розкриття злочинів у Харківській 

губернії дещо зріс – до 69 %, проте залишався найнижчим в Україні і помітно 

поступався навіть середньостатистичному показнику по республіці, що 

дорівнював 78,8 % [121, с. 316]. По -друге, до Харкова прибувало багато так 

званих «гастролерів» з різних куточків Союзу. Скоївши злочин, вони 

залишали місто, значно погіршуючи статистику розкриття для харківських 

міліціонерів. Якщо ж брати окремі види злочинів, то картина буде така
14

: 

 

Таблиця 7. Рівень розкриття найбільш типових злочинів на Харківщині станом на 

1 жовтня 1926 р. 

Вид злочину Кількість заяв З них розкрито % 

Посадові злочини 931 608 65,2 

Проти особистості 2029 1468 72,2 

Майнові злочини 4867 2422 49,5 

 

Як бачимо, найнижче розкриття мали майнові злочини, (тобто розбій, 

крадіжка, конокрадство, шахрайство тощо), цей різновид злочинів залишався 

                                                           
14

 Таблицю складено за матеріалами ЦДАВОВіУ, ф. 5, оп. 2, спр. 2320,  арк. 17. 
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і найбільш поширеним. У цьому не має нічого дивного, адже злочини саме 

цієї категорії найчастіше здійснювали «гастролери». До того ж низький 

відсоток розкриття давали у цій категорії конокрадство й кишенькові 

крадіжки, а такі справи інакше як по «гарячих слідах» майже не 

розкривалися.  

У другій половині десятиліття дедалі більше запроваджуються передові 

методи ведення слідства. Протягом 1925–1926 років з-за кордону для потреб 

харківської міліції були виписані необхідні прилади для дослідження 

речових доказів різноманітного походження, дактилоскопічні ящики, 

спеціальні плівки Рубнера та Шнайдера для зняття з речових доказів 

відбитків пальців, фотоапарати, лупи, електричні кишенькові ліхтарики, 

фотопапір, платівки тощо [181, арк. 115]. Якщо 1925 року за допомогою 

дактилоскопії був ідентифікований 461 злочинець, то 1926 року – 592. За цей же 

період  побільшало службових собак – з 12 до 27, що дозволило ефективніше 

проводити оперативно-розшукові дії [181, арк. 34]. Звісно, застосування 

наукових методів гальмувалося через відсутність достатньої кількості 

підготовленого особового складу й бідність технічної бази. Проте слід 

зазначити, що ситуація в цьому плані потроху змінювалася на краще.  

У лютому 1927 року, до чергової річниці міліції України, працівники, 

які найбільше проявили себе в боротьбі з бандитизмом, були відзначені 

державними нагородами, коштовними подарунками та грамотами. Ордена 

Червоного Прапора були удостоєні тодішній начальник харківської окружної 

міліції і розшуку Н. Корольков та міліціонер 3-го району міліції Харкова        

І. Гуренко [102, с. 138]. 

Важливою складовою діяльності харківської міліції були превентивні 

дії, спрямовані проти поширення злочинності у місті та окрузі. В цьому сенсі 

показовими є заходи,проведені у зв’язку з масовою амністією, оголошеною 

напередодні 10-ї річниці Жовтневої революції [68, арк. 1-2]. Спираючись на 

досвід попередніх амністій, начальники райвідділів мали особисто 

проконтролювати, щоб агенти карного розшуку та працівники надвірної 
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міліції встановили негласний контроль за тими амністованими особами, які 

опинялися у межах їхніх районів. Запідозрених у поновленні протиправної 

діяльності негайно висилали за межі району. Такі заходи дозволили значно 

скоротити випадки рецидиву серед злочинців. 

В інформаційному огляді Управління міліції НКВС УСРР за першу половину 

1928 року було зазначено, що рівень розкриття найбільш небезпечних злочинів на 

Харківщині був таким: бандитизм − 63 %, розбійні напади − 61 %, вбивства − 69 %, 

крадіжки − 40 %  [173, арк. 35]. Якщо звертатися до статистики окремих районів, то 

найкращі показники мали Люботинський, Водолазький, Мереф’янський, Зміївський 

райони, де рівень розкриття злочинів становив від 75 до 97 %. Водночас 

Вовчанський, Лозівський, Валківський мали лише 25−32 % [68, арк. 31-32]. Такий 

великий розрив спричиняли невміння начальників відповідних районів 

використовувати агентурну мережу та відсутність оперативних заходів щодо 

розкриття скоєних злочинів. Але там, де агентурні розробки належно 

використовували, як правило, домагалися і швидкого розкриття злочинів. 

Наприклад, 19 січня 1928 року працівники окррозшуку завдяки даним, отриманим 

від агентурної мережі, у селищі Васищеве поблизу Харкова, виявили та знешкодили 

групу озброєних грабіжників з 5 осіб, яка протягом семи місяців діяла на території 

Харківського та Зміївського районів [68, арк. 75]. Завдяки своєчасній інформації 

від агентів 12 лютого у с. Високопілля Коломацького району було затримано зграю 

фальшивомонетників у кількості 5 осіб, що спеціалізувалася на підробці грошових 

купюр номіналом 1, 5 та 10 рублів [68, арк. 93].   

Отже, значення агентурної роботи у розкритті злочинів та затриманні 

злочинців повсякчас зростала. Про це свідчить і запровадження деталізованої 

інструкції «Про порядок діяльності таємно-агентурної частини при окружних 

районах міліції Харківщини», розробленої ще у грудні 1927 року. До 

місцевих райвідділів вона потрапила на початку лютого наступного року [68, 

арк. 96-132]. В цьому документі докладно пояснювалося, хто потенційно може 

стати агентом міліції чи карного розшуку, було розписано порядок вербування та 

підтримання зв’язку, отримання нагород агентами за цінну інформацію тощо. 
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Боротьба з бандитизмом і наприкінці десятиліття не вщухала. З 1 по 15 

лютого 1928 року в Харківському окрузі було затримано та ліквідовано 7 

злочинних озброєних груп, які були звинувачені у бандитизмі [68, арк. 95]. 

4−7 березня того ж року працівники Богодухівської та Краснокутської 

райміліцій і співробітники окррозшуку на території Богодухівського, 

Краснокутського й Валківського районів проведли масштабну операцію, 

внаслідок якої було ліквідовано найбільшу на той час зграю (14 бандитів). 

Згодом було доведено слідством, що за 1925–1928 роки вона здійснила понад 

30 збройних нападів на громадян, четверо з яких загинули [68, арк. 151]. 

Після ліквідації цієї банди до кінця десятиліття на території Харківського 

округу не було зафіксовано жодного угруповання чисельністю понад 12 

бандитів. На початку травня працівникам харківської міліції вдалося 

розкрити зухвалу крадіжку шкіряних виробів на суму 40 тис. рублів, що була 

здійснена через підкоп під каналізаційними трубами  з приміщення складу 

митниці [121, с. 80]. 

Упродовж всього досліджуваного періоду справжньою проблемою для 

правоохоронців залишалося конокрадство. Відсоток розкриття подібних 

злочинів був чи не найнижчим. Тому 11 травня 1928 року всі районні відділи 

міліції отримали обіжника від окрміліції стосовно активізації заходів у справі 

боротьби з конокрадством [68, арк. 194-196]. Особливу увагу 

рекомендувалося звернути на циганські табори, що перебували у межах 

районів, бо звідти і походила основна небезпека скоєння злочинів такого 

характеру.  

Встановивши контроль над місцевим злочинним елементом, 

правоохоронні органи повинні були організовувати ефективну протидію і 

злочинцям-«гастролерам», кількість яких особливо зростала під час 

проведення ярмарків, що відбувалися по кілька разів на рік у кожному районі 

Харківського округу та в місті. У червні 1928 року окруправління робітничо-

селянської міліції запропонувало всім районним відділам: 
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- взяти на облік злочинців тих категорії, що роз’їжджають по ярмарках у 

сусідніх районах; 

- заздалегідь повідомляти сусідні райони про намір злочинців-гастролерів 

виїхати на ярмарок, вказуючи прізвище та прикмети злочинця; 

- під час проведення ярмарків, співробітникам міліції нести службу з 

підвищеною відповідальністю і вживати всіх заходів з метою упередження 

злочинів [68, арк. 26]. 

Тільки співробітництво і взаємодія між райвідділами могла забезпечити 

задовільний результат у протидії злочинцям такого типу. Блискучу операцію 

в серпні 1928 року провели співробітники харківського міськрозшуку. Їх 

зусиллями було затримано чисельну (10 осіб) зграю грабіжників, що 

тривалий час полювала на околицях міста, здійснюючи напади на селянські 

підводи [68, арк. 267]. Ліквідація цього угруповання значно покращила 

криміногенну ситуацію у районі Помірок, який небезпідставно вважався 

одним з найнебезпечніших у місті.  

В січні 1929 року бандити вчинили озброєний напад на касу заводу 

«Світло шахтаря». Під час нападу загинув працівник промислової міліції       

Р. Соболєв, який в той день ніс чергування біля каси. За допомогою свідків 

злочину – працівників заводу, зухвале пограбування невдовзі було розкрито і 

злочинці, які викрали 26 тис. рублів, були заарештовані.  На загальних зборах 

трудового колективу заводу було ухвалено рішення щодо надання 

матеріальної допомоги родині міліціонера, що загинув на бойовому посту. 

Кожен робітник виділив з цією метою 1,5% від власного місячного заробітку 

[16, с. 511]. Крім того, міське управління міліції виплатило родині загиблого 

страховку в розмірі 2000 руб., а невдовзі, за клопотанням окрадмінвідділу 

міліції, окрвиконком призначив вдові міліціонера довічну пенсію в розмірі 75 

% від його окладу [67, арк. 157]. Ці дії свідчили про зростання соціальної 

захищеності міліціонерів та їх родин. 

Відзначилися у боротьбі з бандитизмом і працівники промислової 

міліції. 15 лютого 1929 року промміліціонери шкіряної фабрики «Більшовик» 
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отримали сигнал, що на сусідній з фабрикою вулиці сталося збройне 

пограбування будинку. Не чекаючи прибуття співробітників загальної міліції 

та карного розшуку, молодший промисловий міліціонер В. Доренський 

негайно почав переслідувати злочинців. На околиці міста він помітив двох 

підозрілих, прикмети яких збігалися з прикметами грабіжників. 

Використавши табельну зброю, міліціонеру вдалося затримати і роззброїти 

злочинців. Викрадене майно повернули власникові [67, арк. 147].  

У досліджуваний період велике значення мала і профілактична робота 

органів внутрішніх справ, результативність якої, мала безпосередній вплив 

на стан криміногенної ситуації у регіоні та ефективність боротьби зі 

злочинністю. Співробітники правоохоронних органів, за допомогою 

громадськості, проводили планомірну роботу з профілактики злочинів. 

Започаткувало таку взаємодію  звернення у вересні 1921 року Головміліції 

УСРР до громадян республіки, розповсюджене управліннями міліцій у 

губерніях, зокрема і Харківським. У зверненні наголошувалося, що 

оперативне надання інформації співробітникам підрозділів кримінально-

пошукової міліції про вчинення різноманітних злочинів, є невід’ємним 

обов’язком всіх громадян УСРР [47, арк. 77]. 

З метою попередження зазіхань на особисту власність громадян міліція 

неодноразово зверталася через міську пресу зі спеціальними повідомленнями 

для населення про появу у місті ворожок і фармазонщиків, в яких закликала 

харків’ян до пильності. Так, у грудні 1921 року управління Харківського 

губернського розшуку звернулося до громадян з оголошенням про те, що у 

місті поширилася практика шахрайства за назвою «фармазонство». Злочинні 

особи, прибігаючи до різноманітних маніпуляцій, продавали під виглядом 

цінних речей різні підробки, наприклад, замість діамантів − дешеві прості 

камінці, замість золотих речей − речі позолочені з фальшивою пробою тощо. 

Відзначалося, що найчастіше жертвами цих махінацій стають звичайні 

селяни і робітники, які не розуміються на оцінці ювелірних виробів і легко 
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потрапляють на гачок лиходіїв, не вистоявши перед  низькою ціною начебто 

коштовних виробів [195, арк. 117].  

На базарах, у кінотеатрах та інших людних місцях набуло поширення 

кишенькове злодійство. Попереджаючи громадян про необхідність бути 

обережними і остерігатися злодіїв, Харківський губернський розшук 

закликав громадян допомагати йому в справі боротьби з шахраями та 

злодіями. Про всіх підозрілих осіб необхідно було своєчасно повідомляти 

агентам карного розшуку або загальній міліції [102, с. 147]. 

Для зміцнення контактів з населенням і розширення гласності з 1923 

року почалося встановлення шефських зв'язків колективів виробничих 

підприємств і установ над міліцією. Шефство мало форму періодичних звітів 

керівників районних відділень міліції на загальних зборах робочих заводів і 

фабрик міста. Колективи підприємств надавали допомогу міліції в ремонті 

приміщень, придбанні необхідного встаткування, ремонті техніки й т.д. 

З 1923 року щорічно на початку лютого у республіці став відзначатися 

«День червоного міліціонера»: проводилися урочисті збори широкої міської 

громадськості й працівників міліції, нагороджувалися кращі співробітники 

правоохоронних органів. Так, у 1925 році були нагороджені грамотами «...за 

бездоганну службу в рядах міліції протягом 6 років» 30 міліціонерів Харкова, 

зокрема − чотири начальники районних відділів: К. Дигало, Я. Галинич,         

А. Левченко, А. Бондарів; шість − старших міліціонерів, шість − молодших 

міліціонерів; дев'ять − районних інспекторів [98, 1925 р., 8 лютого]. На площі 

ім. Тевельова (нині площа Конституції) 9 лютого
15

 проходили щорічні паради 

підрозділів Харківської міської міліції.  

В цей час харківська міліція досягла істотних успіхів у попередженні 

дитячої злочинності. Для ліквідації цього негативного соціального явища 

застосовувалися виправно-виховні заходи на засадах трудового виховання. 

Спеціально створена губернська комісія у справах неповнолітніх займалася 

безпритульними правопорушниками, які не досягли 18 років. У квітні 1924 

                                                           
15

 Починаючи з 1923 р. 
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року у трьох виправно-трудових колоніях на території Харківської губернії 

перебувало 1242 неповнолітніх правопорушника [54, арк. 19].  Найбільш 

відома дитяча колонія діяла у Куряжі. Вона була заснована у 1926 р. 

внаслідок переведення аналогічного закладу з-під Полтави. Колонію 

очолював видатний педагог Антон Макаренко. Він виступав проти 

використання для дітей і підлітків методів тюремного режиму. Замість цього 

пропонував посилити виробничій уклін і загальновиховні методи. У 

Куряжскій колонії намагався на практиці застосовувати принципи свого 

виховання через колектив і досяг чималих успіхів у перевихованні малолітніх 

злочинців. 

В 1927 році на засіданні колегії ДПУ СРСР було вирішено відкрити у 

Харкові дитячу комуну. Комуна почала діяти 29 жовтня 1927 року у селищі 

Новий Харків. Головою комуни до 1935 року був А. Макаренко.  

Час від часу, силами міліції проводилися централізовані кампанії з 

«вилучення» безпритульних дітей з вулиць. Одна з них відбулася у 

Харківській окрузі в ніч з 25-го на 26-те серпня 1928 року [68, арк. 250]. 

«Вилученню» підлягали безпритульні хлопці у віці до 18 років і дівчата у віці 

до 16 років. Як правило, вночі міліція проводила облави у заздалегідь 

виявлених місцях скупчення безпритульних. Затримані таким чином хлопці і 

дівчата передавались до найближчих транспортних відділів ДПУ, де їх 

завантажували у спеціальний потяг, що відвозив їх до колектору Наросвіти 

«Бородинівка» у м. Харків. Далі вони вже розподілялися між дитячими 

будинками та трудовими колоніями. В результаті тільки однієї цієї операції 

до колектору було доставлено близько 400 безпритульних у віці від 6 до 18 

років. 

Отже, головними методами боротьби з кримінальною злочинністю в 

арсеналі харківської міліції та розшуку були: 

1) використання інформаторів (на обліку в губернській міліції наприкінці 

десятиліття перебувало 2179 інформаторів) з метою запобігання потенційним 

злочинам та розкриття вже скоєних; 
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2) наукові методи розкриття злочинів шляхом встановлення винуватця за 

допомогою знайдених на місці злочину речових доказів; 

3) облік та реєстрація злочинців за розробленими наукою методами 

дактилоскопії, складення фотороботів за словесним описом та створення 

фотографічної бази злочинців; 

4) використання службових собак; 

5) застосування адміністративної висилки; 

6) робота з населенням, профілактичні заходи, особливо у середовищі 

неповнолітніх безпритульних. 

1920-ті роки стали часом становлення радянської правоохоронної 

системи. Це пояснює ті численні труднощі, які довелося долати харківській 

міліції на зорі свого існування. Обмаль кваліфікованих співробітників, 

скрутне матеріальне становище, постійні структурні зміни змушували 

правоохоронців докладати надзусиль, щоб приборкати хвилю злочинності, 

що вкрила країну в перші повоєнні роки. Однак (і досвід харківської міліції в 

цьому переконує) правоохоронні органи поступово опановували ситуацію. 

Як свідчать статистичні дані, наведені у параграфі, вже 1923 року харківській 

міліції вдалося досягти певних успіхів у стриманні злочинності. Впоравшись 

із розгулом бандитизму, охоронці закону почали більше уваги приділяти й 

іншим видам злочинності, зокрема боротьбі з пограбуваннями, крадіжками, 

шахрайством. Завдяки ефективній роботі співробітників органів внутрішніх 

справ, а також на тлі загального зростання життєвого рівня в середині 1920-х 

років кількість майнових злочинів значно зменшилася. 

У другій половині десятиліття характер злочинності під впливом нових 

соціально-економічних умов зазнав деяких змін. Правоохоронні органи мали 

оперативно на них відреагувати. На жаль, на практиці (і Харківщина тут не 

стала винятком) період перебудови і адаптації до нових викликів з боку 

злочинного світу, дещо затягнувся, що призвело до нового зростання 

злочинності у період 1925−1927 років. Також, слід враховувати і ту 

обставину, що за певними напрямками робота проводилася, втім далеко не 
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завжди її результати знаходили відбиток у офіційних документах, особливо 

це стосується діяльності позаштатних агентів міліції і розшуку, 

райннаглядачів, постової служби міліції. Це слід мати на увазі і  при аналізі 

результатів участі міліції в охороні громадського порядку та 

адміністративної діяльності правоохоронців, про що мова піде у наступних 

підрозділах. Але навіть з урахуванням вищезгаданих факторів, ближче до 

кінця десятиліття, завдяки застосування зазначених вище методів, харківська 

міліція та карний розшук зуміли зупинити подальше зростання злочинності, 

що підтверджують наведені у підрозділі статистичні дані. 

Не в останню чергу цього вдалося досягнути завдяки сукупності 

заходів здійснених міліцією Харківщини у справі попередження дитячої 

злочинності. Посильну допомогу правоохоронцям надавало населення 

Харкова. Представники громадськості разом із співробітниками міліції 

створювали дитячі кімнати, знаходили педагогів здатних адаптувати 

соціально неблагополучних дітей до життя за суспільними нормами, 

виявляли безпритульних, забираючи їх з вулиці і, не дозволяючи дітям та 

підліткам, опинитися у кримінальному середовищі. 

 

3.3 Участь міліції в охороні громадського правопорядку: боротьба з 

хуліганством та самогоноварінням 

Дбаючи про охорону громадського порядку, основні зусилля харківська 

міліція спрямувала на боротьбу з хуліганством та самогоноварінням. Деякі 

хуліганські вчинки тоді відзначалися особливою зухвалістю. Так, у травні 

1922 року  міліцейські органи були неодноразово поінформовані про те, що 

на Салтівському шляху, у напрямку с. Кутузівка, регулярно з’являється 

вантажівка з червоноармійцями, які, тільки-но машина виїжджає за межі 

міста, починають неконтрольовану стрілянину з рушниць. Міліція своєчасно 

не прореагувала на сигнал і це призвело до тяжкого поранення одного із 

селян, що працював у полі при дорозі, якою їздили «бешкетники». Затримані 

червоноармійці пояснювали свою поведінку тим, що нібито у Кутузівському 
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лісі переховувались бандити, а вони в такий спосіб вирішили їх залякати. Це 

«пояснення» не мало під собою ніяких підстав і четверо червоноармійців 

отримали різні терміни ув’язнення [52, арк. 113]. Подібні випадки вчили 

міліцію оперативно давати відсіч будь-яким проявам хуліганської поведінки, 

бо в інакше вона неодмінно спричинить лихо. 

У січні 1924 року харківські міліціонери отримали інструкцію, в якій 

було наведено перелік найбільш поширених адміністративних провин 

громадян, що кваліфікувалися як дрібне хуліганство і мали каратися 

штрафами. Для накладання штрафів запроваджувалися спеціальні 

квитанційні книжки [61, арк. 126-128]. До таких вчинків було віднесено: вхід 

та вихід з трамвая під час руху; чіпляння на буфери трамвайних вагонів під 

час руху; зривання квітів у громадських місцях – парках, клумбах; 

нецензурні висловлювання та поява у нетверезому вигляді в публічних 

місцях; відправляння природних потреб у місцях, не призначених для цього; 

паління у театрі, кінематографі, цирку та інших публічних місцях тощо. 

В другій половині 1920-х років у Харкові, як було зазначено вище, 

зросла кількість випадків хуліганства. У боротьбі з проявами хуліганства 

правоохоронці вдавалися не тільки до важелів кримінального покарання та 

адміністративного впливу, але й профілактичних та виховних заходів. Проте 

хуліганство залишалося серйозною загрозою громадській безпеці, його 

прояви зачіпали всі прошарки радянського суспільства. В середині 

десятиліття хуліганство потрапило до розряду особливо небезпечних 

злочинів, «спрямованих проти активістів і ударників праці» [78, с. 37]. 

Основний тягар боротьби з хуліганством лягав на плечі постових 

міліціонерів та райнаглядачів. 

Одним з найефективніших методів боротьби з хуліганством був 

штрафний батальйон, заснований 1926 року для концентрування 

адміністративно-заарештованих осіб у місті Харкові. Основним напрямком 

його роботи було дотримання належного санітарного стану вулиць і районів 

міста. У цей батальйон направляли громадян, затриманих за хуліганські дії, а 
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в деяких випадках −  за невиконання обов'язкових постанов наркомздорову і 

надзвичайної санітарної організації. Якщо людина потрапляла до штрафного 

батальйону лише за один проступок, термін її перебування в ньому був від 

одного до трьох місяців. Штрафники прибували до призначеного заздалегідь 

місця на дев’яту ранку і працювали щодня по вісім годин (з десятої ранку до 

шостої вечора). Вони не мали за це ніякої матеріальної нагороди, проте 

робота у штрафному батальйоні дозволяла уникнути їм арешту. Керували 

штрафним батальйоном особи призначені начальником міліції губернії. У 

випадку порушення штрафниками розпорядку,  систематичного ігнорування 

розпоряджень безпосередніх начальників, вони могли залишок терміну 

покарання провести у концтаборі. Перевід зі штрафного батальйону до 

концентраційного табору мав бути санкціонованим з боку начальника 

губернської міліції  [47, арк. 46-47].  

Аналізуючи протиборство міліції з цим негативним явищем, слід брати 

до уваги, що статистика хуліганства є дещо специфічною, бо включає в себе 

дуже різні дії − від звичайних пустощів до вчинків, які закінчувалися 

трагедіями. Однак саме хуліганство, з його наочністю та повсякденністю, 

було тим злочином, що формував у суспільстві відчуття загрози, 

поширеності кримінальних дій. Воно було мірилом спокою чи тривоги, 

порядку чи його відсутності, безпеки чи небезпечності. Навіть жорсткість 

репресій стосовно дебоширів, спрощення порядку розгляду справ про 

хуліганство дозволили знизити показники цього виду злочину аж у середині 

1930-х років.  

Значних зусиль харківська міліція докладала у справі боротьби із 

самогоноварінням та пияцтвом. Нелегальне виготовлення і збут алкогольних 

напоїв, пияцтво мало безпосередній вплив на криміногенну ситуацію у 

регіоні. Чималий відсоток хуліганських дій, грабежів, розбоїв, вчинялися 

особами, що перебували у стані алкогольного сп’яніння. Іншим негативним 

наслідком розповсюдження практики самогоноваріння було те, що у його 

процесі витрачався хліб, картопля, буряки, цукор – продукти, яких, особливо 



143 
 

у голодні 1921 – 1922 роки, так не вистачало державі. Крім того, через 

нелегальний збут самогону, значні грошові суми не потрапляли до 

державного бюджету.  

У наказі по Харківській губміліції від 28 лютого 1921 року 

визнавалося, що самогоноваріння як у самому місті, так і в повітах, 

неуклінно зростає. Зазначалося, що міліція і народні суди припустилися 

суттєвих помилок у боротьбі з цим злом, занадто лояльно ставлячись до 

виробників і розповсюджувачів «зеленого змію». Начальникам міліції та 

розшуку наполегливо рекомендувалося, якщо затримані особи вже 

неодноразово притягувалися до відповідальності за виготовлення і продаж 

самогону, зазначати це у протоколах. Таким чином, народні суди отримували 

підставу для винесення більш серйозного покарання для порушників. Справи 

найбільш систематичних з них, треба було передавати на розгляд 

ревтрибуналів [47, арк. 14].  

Поява у 1922 році дозволу на вільну торгівлю вином, спричинило у 

місті справжній бум торгівлі самогоном, сурогатними алкогольними 

напоями. Керівництво губміськміліції почало вимагати від своїх підлеглих 

активізувати боротьбу з пияцтвом та самогоноварінням. Міліціонери повинні 

були затримувати громадян у стані алкогольного сп’яніння, а власників 

закладів, де вони перебували у такому стані, притягати до адміністративної  

відповідальності. У зоні підвищеної уваги правоохоронців опинилися міські 

околиці та приміські селища – Іванівка, Журавлівка, Петінка, Рашкіна Дача, 

Холодна Гора тощо. Саме ці місцевості знаходилися серед «передовиків 

виробництва» [98, 1922 р., 21 жовтня]. 

Безпосередньо у місті найважчими в цьому сенсі вважалися райони 

Основи, залізничного вокзалу Левада та Кінного ринку. Зокрема, у районі 

Левади влітку−восени 1922 року діяло понад десять так званих «ресторанів», 

паштетних, лавок, які займалися виключно продажем спиртних напоїв та 

одеколону [49, арк. 458]. Дієві заходи щодо припинення їх діяльності 

розпочались лише з листопада, що дозволяє припустити свідоме ігнорування 
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міліцією цих точок внаслідок змови з їх власниками. Так, влітку 1923 року 

харківським губнарсудом розглядалася справа громадянина І. Сметаніна, 

який виконував обов’язки райнаглядача у 5-му районі. Під час слідства було 

з’ясовано, що Сметанін, виявивши на своїй ділянці чотири точки 

самогоноваріння, упродовж листопада 1922 – липня 1923 років систематично 

отримував хабарі у грошовій формі від самогонників, і на думці не мав  

ліквідацію цих точок. Суд повністю визнав провину райнаглядача, обравши 

мірою покарання позбавлення волі терміном на 5 років з конфіскацією майна 

[55, арк. 267-268]. Цікаво, що власне самогонники отримали від 1 до 3 років 

ув’язнення. Отже, співробітництво з кримінальним елементом представників 

органів влади, зокрема правоохоронних, кваліфікувалося як більш 

небезпечний злочин. 

Характерним прикладом діяльності міліції у цьому напрямі є звіт 

начальника 3-го підрайону, в якому зазначалося, що за перші два тижні 

листопада 1922 року під час облав та розшуків було затримано 6 громадян, 

які займалися самогоноварінням; у них вилучено 27 пляшок самогону, 5 

бочок із закваскою, 3 самогонних апарати [48, арк. 153]. Звіти подібного 

змісту щомісяця надходили до начальника губміліції з усіх підрайонів. 

Нерідко боротьбі міліції із самогоноварінням допомогала й 

громадськість. Наприкінці листопада 1922 року, за повідомленням 

співробітника редакції газети «Пролетарій», було викрито точку виробництва 

і збуту самогону в помешканні громадянки Фролової – «Фролихи», яка 

займалася цією справою, ще з 1919 року [49, арк. 353]. 

Міліція боролася не тільки проти самогоноваріння, але і з його 

безпосереднім наслідком – пияцтвом. У наказі начальника харківської 

губміськміліції від 11 травня 1923 року було чітко сформульовано основні 

адміністративні заходи боротьби з пияцтвом: карати всі прояви публічного 

пияцтва і пов’язаних з цим безчинств, а саме − запобігати появі нетверезих 

громадян у громадських місцях та на вулицях; не дозволяти розпивання 

алкогольних напоїв у громадських місцях та кафе й ресторанах, які не мають 
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ліцензії на продаж спиртних напоїв; переслідувати розпивання будь-де 

самогону та інших сурогатних спиртних напоїв. Крім того, у документі 

сказано, що найбільшої ефективності цих заходів можна досягти за умови 

поєднання каральних та профілактичних заходів, серед яких провідне місце 

відводилося організації лекцій на тему «Пияцтво – суспільне зло» та 

проведенню агітаційно-показових судів [55, арк. 51]. 

За дев’ять місяців 1923−1924 років харківською міліцією було 

проведено 13388 обшуків, ліквідовано 1935 осередків самогоноваріння з 

метою збуту, 4437 − без такого наміру. Виявлено 1570 випадків зберігання 

самогону і спиртних напоїв для продажу і 3673 − «для себе». Конфісковано 

3756 самогонних апаратів, затримано 2911 самогонників, стягнено штрафів у 

сумі 54790 рублів [161, с. 30]. 

Постанова Раднаркому УСРР від 30 листопада 1923 року передбачала 

75% штрафних сум, стягнених за виготовлення, зберігання або продаж 

самогону, у випадку розкриття злочину правоохоронцем, відраховувати на 

користь міліції. Коли подібний злочин розкривався за допомоги громадян, то 

міліція отримувала 50 % від розміру штрафної суми, громадяни − 25 % і ще 

чверть суми штрафу обов’язково надходила у місцевий бюджет виконкому 

[70, с. 35]. Проте Харківське губернське управління міліції регулярно 

отримувало інформацію з місць про недотримання органами місцевої влади 

постанови РНК і переведення штрафів у повному обсязі до місцевих 

бюджетів, тоді як міліція не отримувала призначених їй сум [54, арк. 97]. 

Такий перерозподіл змушував міліціонерів приховувати частину 

грошей, отриманих внаслідок стягнення штрафів за самогоноваріння. 

Наприклад, у січні−лютому 1924 року до Харківського виконкому надійшло 

лише 43 % коштів від загальної суми штрафів. Треба сказати, що це був ще 

далеко не найгірший показник у республіці. Наприклад, у Волинській та 

Чернігівській губерніях він відповідно становив 18 % і 13 % [61, арк. 163]. Це 

змусило керівництво виконкомів відповідальніше поставитися то розподілу 

коштів, отриманих внаслідок стягнення штрафів за самогоноваріння, і 
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перераховувати відповідні суми на потреби управління Харківської 

губернської міліції, тим самим стимулюючи його подальшу роботу. 

Тільки у червні 1924 року губміськміліцією було проведено на 

Харківщині (за винятком міста) 1351 обшук з метою виявлення осередків 

самогоноваріння. Їх було виявлено близько 300, в результаті затримано 

самогонників − 202, піддано покаранню в адміністративному порядку − 901, 

вилучено самогонних апаратів − 406, самогону, спирту і сурогатів спирту − 

62 відра; притягнуто до судової відповідальності 368 громадян; стягнено 

штрафів, накладених в адміністративному порядку, майже 10 000 рублів [98, 

1924 р., 12 серпня; 102, с. 144]. 

У січні−березні 1925 року міліція Харкова здійснила обшуки у 

квартирах і будинках 250 мешканців, під час яких було виявлено 45 

самогонних апаратів, вилучено 392 пляшки самогону і 73 сулії закваски. За 

готування «зілля» наклали штрафи на 84 осіб [78, с. 38]. У 1926 році, як 

повідомляла газета «Пролетар», в будинку громадянки Гілокрилової на вул. 

Цвинтарній було «виявлено самогонний завод на повному ходу» та вилучено 

«величезну кількість готового самогону» [144, 1926 р., 7 жовтня]. 20 жовтня 

того ж року міліція 6-го району в квартирі громадянки Нефьодової у 2-му 

Чоботарському в'їзді виявила «самогонний завод, добре обладнаний і на 

повному ходу... Вилучено кілька чвертей самогонного спирту» [144, 1926 р., 

23 жовтня]. 

Вагому роль у боротьбі із самогоноварінням відігравали так звані 

«місячники», запроваджені з 1927 року в умовах розгортання нових кампаній 

хлібозаготівлі [68, арк. 78]. Адже через самогоноваріння держава 

недоотримувалиа від населення чималу кількість зерна. Під час «місячників» 

міліціянти мали не тільки ретельніше виявляти місця виробництва та збуту 

самогону, але й слідкувати за своєчасною сплатою адміністративних штрафів 

і перерахуванням отриманих коштів до державної скарбниці.  

Під час одного з цих «місячників» у січні 1928 року особливо 

відзначилися співробітники Вовчанського району, які вилучили 529 літрів 
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самогону та 67 самогонних апаратів. Втім, у таких районах, як Харківський 

та Мереф’янський, показники були значно скромнішими – 52 апарати і 6 

літрів та 1 апарат і 14 літрів відповідно [68, арк. 89-91]. У міліцейських звітах 

того часу явну розбіжність між районами прямо пов’язували зі ступенем 

підготовки та працездатності окремих райміліцій, їх здатністю виконувати 

свої безпосередні обов’язки. В цьому і полягало ще одне значення подібних 

«місячників» − виявляти найслабші у професійному відношенні ланки у 

структурі правоохоронних органів Харківського округу. Стосовно 

міліцейського керівництва районів-«аутсайдерів» одразу робилися відповідні 

оргвисновки, внаслідок яких дехто втрачав свої посади. Так, після заміни 

начальника і заступників у Мереф’янському районі вже за перші два тижні 

лютого міліціянти виявили 89 літрів самогону, що у 16,5 раза (!) 

перевищувало показник січня [68, арк. 157]. 

Але на жаль, державна політика щодо осіб, які займалися 

самогоноварінням, не була послідовною. До середини 1920-х років діяльність 

міліції з виявлення фактів шинкарства й вилучення самогону мала 

«кампанійський характер». Дільничні здебільшого добре знали місця 

виробництва та збуту самогону на своїх територіях, але, отримавши хабара, 

заплющували очі на подібні правопорушення і починали діяти лише тоді, 

коли наставав час губернських рейдів проти самогоноваріння [84, с. 44]. Саме 

під час губернських чи окружних перевірок досягались ті показники, про які 

йшлося вище. Із запровадженням монополії на виробництво алкоголю в 1925 

році керівництво харківської міліції посилило контроль за боротьбу із 

самогоноварінням.  

У 1926−1928 роках з окружного центру на місця регулярно надходили 

інструкції щодо інтенсифікації заходів для припинення виробництва та 

продажу самогону. Від дільничних інспекторів, сільських виконавців 

вимагалися щотижневі звіти про дії на виконання тих інструкцій [59, арк. 39-

42]. Проте стабільно висока кількість справ, що порушувалися за фактами 

самогоноваріння протягом досліджуваного періоду, переконує у не надто 
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великій ефективності цих заходів. Очевидно, що і наприкінці 1920-х років 

боротьба із самогоноварінням залишалась одним з головних напрямів 

діяльності харківської міліції у сфері охорони громадського порядку. 

 

3.4 Адміністративна  діяльність ОВС 

Від перших днів свого існування українська міліція мусила приділяти 

чимало уваги боротьбі з різноманітними адміністративними 

правопорушеннями. В середньому за рік міліціонери республіки складали 

понад 200 тисяч протоколів про порушення громадського порядку [122,         

с. 18]. В ті часи міліції у межах своєї адміністративної діяльності доводилося 

виконувати багато непритаманних їй функцій.  

Наприклад, на міліцейські органи покладався контроль за санітарно-

епідеміологічним станом у місті та губернії. Відповідно до наказу по 

радянській робітничо-селянській міліції Харківської губернії № 38 від 18 

червня 1921 року з метою створення постійного чинного органу 

спостереження за санітарним станом усіх населених пунктів губернії було 

організовано санітарно-адміністративний відділ із відповідним штатом [47, 

арк. 46]. Цей відділ при губміліції мав оперативно реалізовувати на практиці 

всі необхідні заходи санітарного характеру. 

Якщо в цьому виникала потреба, санітарно-адміністративний відділ міг 

звертатися за допомогою до міліцейського керівництва міста, яке чинило 

тиск на тих, хто не дотримувався вимог відділу. У обов’язки даного 

підрозділу входив контроль за чистотою вулиць, майданів, подвір'їв, місць 

виготовлення і реалізації харчових продуктів тощо. Голова санітарно-

адміністративного відділу губміліції, водночас був помічником начальника 

губернської міліції. Безпосередньо з контролем за санітарно-

епідеміологічним станом було пов’язане і право накладання 

адміністративних стягнень, яке в повітах надавалося начальникам повітової 

міліції через відділи управління повітвиконкомів, а у місті Харкові − 
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начальнику губернської міліції через відділ управління губвиконкому [102,   

с. 157]. 

Влітку 1921 року у Харкові швидкими темпами відбувалося поширення 

епідемії холери. З огляду на це, відділ управління губвиконкому 4 липня 

видав наказ, який зобов’язував міліцію міську та губернську міліцію 

докласти максимум зусиль у справі допомоги всім медичним закладам, з 

метою запобігання подальшого поширення епідемії [47, арк. 49].  

Документи організаційного характеру, що детально регламентували 

діяльність саннаглядачів і старших помічників начальників районів із 

санчастини, були розроблені міським санітарно-адміністративним відділом. 

За штатним розкладом передбачалося, що у кожному з дванадцяти районів 

буде свій старший помічник із санчастині. Призначення саннаглядачів 

відбувалося з розрахунку – п’ять осіб у районі і по три на великих ринках. 

Таким чином, загальна кількість цих працівників дорівнювала 72-ом. На 

посаду санітарів могли претендувати люди, що мали уявлення про основи 

санітарної служби та гігієни. Вимоги до санітарних наглядачів були 

більшими, тому, як правило, при призначенні на цю посаду перевагу 

отримували студенти-медики і ветеринарні лікарі. І тільки посади старших 

помічників начальників районів із санчастини могли займати лише особи з 

вищою медичною освітою [47,    арк. 57]. 

Обходячи свої підрайони, саннаглядачі складали протоколи і 

пропонували винним усунути в означений термін помічені недоліки. 

Порушники мусили до 25 липня привести в належний санітарний стан 

подвір'я і вулиці. Загалом було складено 288 протоколів. Санітарно-

адміністративний відділ повідомляв, що за цими протоколами відділом 

управління накладено такі стягнення: грошовий штраф від 25 до 500 тисяч 

рублів − на 39 домових комітетів; направлено до штрафного батальйону при 

губміліції для робіт з очищення міста 8 осіб терміном від 7 днів до одного 

місяця; закрито дві хлібопекарні, що не виконали розпорядження санчастини 

[102,  с. 159]. Існувала практика постійного чергування санітарних наглядачів 
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на території Кінного і Благовіщенського ринків. Їх функції полягали у 

контролі за регулярним здійсненням прибирання базарних площ та вилученні 

недоброякісних продуктів, які могли зашкодити здоров’ю покупців. 

Допомогу саннаглядачам у контролі якості товарів повинні були надавати 

лікарі з лабораторії санепідемстанції [41, арк. 50]. 

Опрацювавши зміст контрольних книг саннаглядачів, до яких вони 

заносили результати огляду подвір’їв і вулиць, ми дізнаємося, що за період 

червень − жовтень 1921 року перевірено 14 тис. подвір’їв, видано 173 

повістки, оформлено 60 протоколів, накладено штрафів на суму 5 млн. 

рублів. Перевірка Харкова санітарним наглядом відбувалася упродовж трьох 

тижнів [43, арк. 16].  

З метою підтримання належного санітарного стану в місті міліціонери 

були зобов’язані перешкоджати несанкціонованій вуличній торгівлі, дуже 

популярній у Харкові на початку 1920-х років. Особливу небезпеку 

становили торговці морозивом, яке виготовлялося безпосередньо на 

тротуарах у відрах, без дотримання будь-яких санітарних норм. Після 

випадку масової дизентерії серед пацієнтів військового шпиталю на вул. 

Московській, біля якого продавалось таке морозиво, керівництво 

губміськміліції винесло постанову (липень 1922 року) про повну заборону 

вуличної торгівлі прохолоджувальними напоями і морозивом без отримання 

дозволу санітарної комісії та про дотримання умов і правил торгівлі, 

поклавши її виконання на постових міліціонерів [49, арк. 100]. 

Начальники повітових відділів міліції мали право накладати штрафи в 

розмірі 300 тис. рублів. Альтернативою цьому могло стати позбавлення волі 

терміном до одного місяця, під час якого, заарештований направлявся на 

різні виправні роботи. Більш широкі повноваження отримав голова міліції 

губернії. У його компетенції було накладання штрафних санкцій у розмірі до 

500 тис. рублів або ж зарахувати винуватця до штрафного батальйону на 

термін до трьох місяців. В окремих випадках заарештованих направляли до 

концентраційних таборів [41, арк. 61]. Гроші, отримані завдяки штрафам 
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надходили на спеціальний рахунок відкритий у Народному банку, та на 

поточний рахунок губвиконкому. В подальшому, за їх допомогою, 

планувалося проводити заходи спрямовані на покращення санітарного стану 

Харківської губернії.  

У січні 1924 року працівники губміліції отримали право за порушення 

деяких обов’язкових постанов виконкомів місцевих рад самостійно 

накладати штрафи на винних, але на суму не більше 5 рублів. Штрафи, які 

перевищували встановлений розмір, накладалися тільки адміністративними 

відділами виконкомів [44, арк. 74]. Ці заходи об’єктивно сприяли 

поліпшенню санітарно-епідеміологічної ситуації у місті й запобігали 

антисанітарії, що спричинила поширення небезпечних хвороб − таких як тиф, 

холера, туберкульоз тощо. Відсутність даних про масові епідемії на 

Харківщині від 1925 року дозволяє стверджувати, що та робота не була 

марною. 

Ще одним напрямком діяльності харківської міліції початку 1920-х рр. 

було всебічне сприяння державним органам у виконанні населенням 

продовольчого податку. Продовольчі органи губернії мали спиратися на 

підтримку спеціальних міліцейських загонів, що співпрацювали з місцевими 

територіальними міліцейськими підрозділами [14, с. 31]. В 1921−1922 роках 

на Харківщині діяло понад 30 подібних загонів, які налічували до 300 осіб 

[146, с. 211]. Так, у серпні 1922 року штаб Ізюмської повітової дільниці 

міліції повідомляв про участь 10 своїх співробітників у проведенні 

продподаткової кампанії. Що цікаво: відзначалося задовільне ставлення 

селян до продподатку, які нібито намагалися здати його одразу і у повному 

обсязі [52, арк. 484]. 

У червні 1923 року з’явився наказ, який зобов’язував 

начгубміськміліції та губпродкомісара всі заходи зі стягнення продподатку, 

починаючи від складання списків платників і закінчуючи примусом по 

відношенню до тих селян, які не виконуватимуть вимоги продорганів, 

проводити спільно [55, арк. 184]. Саме це керівні органи республіки вважали 
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запорукою успішного завершення продкампанії. На жаль, стягнення 

продподатку в Україні нерідко відбувалося з порушенням прав селян. Тому 

участь міліції в цьому процесі негативно позначилась на її репутації. Але 

остаточний перехід у 1923 році до фіксованого продподатку виключно в 

грошовій формі значно зменшив можливість зловживань з боку 

правоохоронних органів. До того ж з вересня 1924 року вони мали ще й 

охороняти охорони каси райвиконкомів, які приймали продподаток [61, арк. 

240-241]. 

У другій половині десятиліття на міліціонерів було покладено 

обов’язок не допускати штучного створення ситуації «ножиці цін», коли 

промислові товари пропонувалися селянам за спекулятивними, значно 

завищеними цінами. Особливо це набуло актуальності взимку 1927−1928 

років, коли незадоволені селяни почали приховувати хліб, поставивши під 

загрозу виконання плану хлібозаготівель. Міліціонери одержали право 

негайно затримувати спекулянтів і не довше як за три доби перенаправляти їх 

справи до нарсудів [68, арк. 67]. Звичайно, навіть такі радикальні заходи не 

могли усунути протиріччя, які на той момент утворилися між політичними 

цілями влади та її економічним підґрунтям, тому невдовзі було знайдено 

інший, як здавалося, ефективніший рецепт – суцільна колективізація 

сільського господарства. У ній міліції теж знайшлося місце, але ця 

проблематика не є матеріалом нашого дослідження. 

Іншим важливим напрямом адміністративної діяльності міліції 

Харківщини був контроль за пересуванням людей. Вагомою складовою цієї 

роботи стало упорядкування паспортної системи. Справа обліку населення 

знаходилася у компетенції загальної міліції ще з березня 1920 року. Саме у 

міліції громадяни мали отримати паспорти, посвідчення осіб, трудові 

книжки, довідки та інші правовстановлюючі документи. У 1923 році 

черговий експеримент влади, спрямований на збільшення контролю над 

своїми громадянами і обмеження неконтрольованого їх пересування навіть у 

межах власної країни, привів до скасування паспортів. З цього часу міліція 
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почала видавати громадянам посвідчення особи з трьохрічним терміном дії 

[84, с. 32]. Внаслідок цього на початку 1920-х років у адміністративній 

діяльності правоохоронних органів з'явилася паспортна справа. Вона 

остаточно була закріплена за міліцією у 1932 році, після запровадження в 

СРСР єдиної паспортної системи. 

Зі збільшенням кількості автомобільного транспорту саме міліції 

довелось займатися і регулюванням дорожнього руху. 25 квітня 1923 року 

з’явилося розпорядження начальника губміськміліції: через поширення 

випадків дорожньо-транспортних пригод у місті та збільшення жертв серед 

громадян начальникам центральних 4-го та 6-го районів міліції негайно 

встановити контрольні пункти нагляду за дорожнім рухом. Їх співробітники 

повинні слідкувати за швидкістю руху автомобілів, а в темний час доби − і за 

їх належним освітленням. Порушників слід затримувати, складати протоколи 

та передавати їх начальникові губміськміліції [55, арк. 11]. У 1924–1926 

роках аналогічні контрольні пункти з’явилися і в інших районах міста. 

Міліція мала взаємодіяти і з пожежниками. 28 лютого 1921 року 

наказом по Харківській губміліції було оголошено копію телеграми, що 

надійшла з Головміліції республіки. Начальникові міліції Харківської 

губернії наказувалось дати розпорядження всім підлеглим начальникам 

негайно повідомляти про випадки займання як у протипожежні, так і судово-

слідчі органи. Наказ передбачав, що на місці пожежі мали бути присутніми 

наряд міліції, слідчий та представник командного складу міліції. Останній 

мав встановити причин пожежі та організувати оперативне виявлення та 

затримання винуватців. Всіх хто, будь-яким чином намагався перешкодити 

працівникам міліції у виконанні їх службових функцій безпосередньо на 

місці події, правоохоронці мали затримувати і передавати до органів слідства 

[47, арк. 14]. 

У разі виникнення пожежі правоохоронці, якщо вони прибували на 

місце пригоди раніше за пожежників, мали докласти всіх зусиль для 

локалізації вогню, евакуації громадян, не допустити поширення панічних 
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настроїв та охороняти майно потерпілих. Не втручаючись та не заважаючи 

технічній роботі вогнеборців, надавати їм необхідну допомогу, а під час 

встановлення причин обов’язково опитати начальника пожежної команди 

[55, арк. 322].  

Під час лісових пожеж міліція теж активно допомагала лісникам. А в 

зимовий період, коли в лісах з’являлася інша проблема – масова 

несанкціонована вирубка дерев на дрова, − додатково створені міліцейські 

загони займалися затриманням розкрадачів лісу [68, арк. 69]. 

Переобтяженість міліції невластивими для неї функціями зумовлювала 

низьку продуктивність її основної роботи. На початку травня 1923 року, 

згаданий вище начальник губміськміліції у своєму наказі начальникам  

міських районів вказував на те, що правоохоронці не справляються з низкою 

своїх обов’язків, а саме: вулиці Харкова, навіть центральні, завалені сміттям; 

вночі майже ніде не працює освітлення; на ринках міста відбувається продаж 

самогону, проводяться азартні ігри; непоодинокі випадки шахрайства; рух 

автомобілів, велосипедистів, трамваїв залишається недостатньо 

контрольованим, що регулярно призводить до людських жертв. Крім того, 

зазначалося у документі, міліція не перевіряє стан водогінних труб (!), не 

ловить дезертирів з армії, не слідкує за дотриманням правил поведінки на 

воді, не займається перевіркою заповнення домових книг
16

. У наказі 

вимагалося негайно активізувати роботу за вказаними напрямами у всіх 

районах міста [55, арк. 29]. На тих начальників районів, які ігнорували 

вказівки керівництва, чекали неприємності. Так, наприкінці травня, через 

антисанітарний стан вул. Нетечинської начальник 2-го району міліції 

Литвинов відбув 3 доби  адміністративного арешту [55, арк. 194]. Але навіть 

надзвичайні заходи далеко не давали очікуваний результат. 

Тому, у червні 1923 року з’явився ще один наказ, який зобов’язував 

міліцію надавати всіляку допомогу органам саннагляду. Кожен район міліції 

мав відрядити одного свого представника до спеціальної комісії, що 

                                                           
16

 Станом на червень 1923 року в адресному столі Харкова було зареєстровано лише 25 % жителів міста. 
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перевіряла санітарний стан на подвір’ях приватних власників. У разі 

виявлення порушень і відмови господаря їх ліквідувати, міліцонер повинен 

одразу повідомити про це керівництво району і провести відповідний розгляд 

справи. Міліціонери мусили слідкувати, щоб на ринках міста торгівля 

худобою та дровами відбувалася у відведених для цього місцях [55, арк. 136]. 

Звичайно, з огляду на те, які ресурси мала тогочасна міліція, виконати усе це 

було майже нереально. 

Ситуація дещо змінилася з утворенням відповідно до наказу № 471 від 

5 липня 1923 р. по робітничо-селянській радянській міліції Харківської 

губернії інституту дільничних інспекторів, що відіграв важливу роль як в 

охороні правопорядку, так і в адміністративній діяльності ОВС [55, арк. 223-

226]. Інспектори мали добре знати проживаючих на своїй дільниці та, окрім 

основної роботи, сприяти державним установам і посадовим особам у 

здійсненні покладених на них завдань, допомагати громадянам у підтриманні 

громадського порядку на певній території. Відповідно до чинної нормативної 

бази, нормою для обслуговування дільничним визнавалося 5000 населення на 

одного міліціонера [121, с. 22].  

Сприяти дільничним у містах повинні були двірники, а в сільській 

місцевості – сільські виконавці. Згідно з постановою губвиконкому, в 

домоволодіннях мали працювати  двірники, бо їх відсутність ускладнювала 

нагляд за вулицями і дворами міста. Наявність двірників повинен особисто 

перевіряти начальник міліції відповідного району [55, арк. 317]. Двірники, 

окрім свого безпосереднього обов’язку − підтримувати у належному 

санітарному стані вулиці та подвір’я − мали виконувати розпорядження і 

вказівки місцевого району міліції, що стосувалися зовнішнього нагляду за 

порядком та громадською безпекою, а також доставляти до районного 

відділу міліції дрібних правопорушників, затриманих постовими 

міліціонерами [61, арк. 238 - 239]. 

Інститут сільських виконавців було запроваджено в липні 1924 року 

постановою ВУЦВК для допомоги працівникам міліції в губерніях [122,       
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с. 18]. Сільські виконавці, перебуваючи у повному підпорядкуванні 

начальників міліції відповідних районів, здійснювали нагляд за виконанням 

обов’язкових постанов виконкомів місцевих рад, чергували в сільрадах, 

охороняли каси сільгоспподатків (на час охорони зброю надавала міліція), 

повідомляли про випадки самогоноваріння й дезертирства, інформували про 

підозрілих осіб на території сільради, охороняли та конвоювали 

заарештованих тощо. У Харківському окрузі наприкінці 1924 року, було 339 

сільських виконавців [57, арк. 29].  

Однак це не вирішувало проблеми нестачі професійно підготовлених 

дільничних інспекторів. Так, станом на червень 1925 року недобір 

райнаглядачів по районах міста становив 27 %, а в Харківському окрузі –    

42 % [60, арк. 113-115]. Але в умовах кадрового дефіциту й плинності 

особового складу збільшити чисельність дільничних було неможливо. 

Згодом, з підпорядкуванням міліції ОДПУ, більше уваги дільничні почали 

приділяти оперативній роботі, розвиткові агентурних мереж. 

Подібні проблеми існували і в постовій службі міліції. У липні 1923 

року Харків охороняли 100 постів загальної міліції. Сергіївський, Рози 

Люксембург і Привокзальний майдани охороняли чотири кінні міліціянти. 49 

із 100 постів здійснювали охорону околиць міста. Через брак кадрів, 

недокомплектування в лавах міліції певна кількість постів найчастіше бувала 

відкритою, а наявний кадровий склад, як свідчили перевірки, часто не 

відповідав вимогам. Тільки під час перевірки постових міліціонерів, що 

відбулась у ніч з 9 на 10 жовтня 1923 року, було виявлено цілу низку 

порушень: відсутність на посту, необізнаність з власними обов’язками, 

неохайний зовнішній вигляд, прибуття із запізненням на виклик, ігнорування 

правопорушень тощо [55, арк. 52]. 

На допомогу постовій службі загальної міліції з 1925 року регулярно 

виділялися кінні роз'їзди з резерву округу. Ці роз'їзди, які складалися з двох 

осіб від опівночі до 3−4-ої години ранку об'їжджали місто. Піші обходи від 
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районів міліції здійснювалися один-два рази на тиждень, − залежно від 

наявності особового складу [66, арк. 60]. 

Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, 

наркомат внутрішніх справ був змушений регулярно видавати накази, 

циркуляри з нагадуваннями про те, які ж є обов'язки міліції, з додаванням 

переліку законів, підзаконних актів, що визначали ці обов'язки. 

Протягом всього періоду дослідження приймалося кілька постанов про 

позбавлення міліції від нехарактерних для неї функцій
17

, але це практично не 

позначилося на повсякденній діяльності міліції. За різними даними, що 

найменше половина навантаження правоохоронців (а в ряді випадків до        

80%) від загального обсягу виконаної роботи не мало прямого відношення до 

справи протидії злочинності, дотримання громадської безпеки і охорони 

громадського правопорядку [125, с. 137]. Це, безперечно, було одним з 

основних недоліків у правоохоронній політиці держави того часу. Тільки за 

березень − травень 1925 року правоохоронними органами Харківського 

округу було складено 5882 протоколи з різноманітних адміністративних 

правопорушень, як то несанкціонована торгівля, не відповідність санітарним 

нормам, ухиляння від виконання обов’язкових постанов місцевих виконкомів 

тощо [120, с. 314]. Інтенсивніше в цьому напрямі діяли тільки губернські 

відділи міліції Київщини та Катеринославщини. 

На підставі інформації, що надходила з місць, 4 червня 1925 року 

начальник Харківської губміліції і розшуку Олійник підготував           

начальникові міліції і розшуку УСРР доповідь, в якій, на багатьох 

конкретних прикладах, доводив, що міліціонери, перевантажені питаннями, 

які не мали прямого відношення до їхніх функцій. У доповіді 

підкреслювалося, що особливо це стосується тих співробітників міліції, які 

працюють у сільській місцевості.  

З метою позбавлення органів міліції та розшуку від зайвої, а іноді й 

невластивої для них роботи, Олійник просив клопотати перед відповідними 

                                                           
17

 Про це докладно йшлося у попередньому розділі. 
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центральними органами про зняття з міліції таких обов'язків, як: проведення 

дізнань щодо лісокрадіжок, у цивільних справах, заходи щодо виконавчих 

листів судових органів, вручення судових повісток, видача різноманітних 

довідок, стягнення штрафів за безквитковий проїзд на залізницях, а також 

митної пені, дрібних судових стягнень до 10 рублів, виклики громадян до 

органів ДПУ [64, арк. 169-170]. Але відчутних практичних наслідків ця 

доповідь не мала. Так, у збірнику «Чинні розпорядження по міліції», що 

побачив світ у 1928 році, розділ, присвячений міліцейським обов'язкам, 

складався з 67 сторінок [139, с. 126]. Переважно, вказані у збірнику обов’язки 

були спрямовані на надання допомоги різним державним відомствам і 

наркоматам. Це, звичайно, не могло не позначитися на ефективності роботи 

міліції у її головній справі – охороні громадського порядку і боротьбі зі 

злочинністю. 

Отже, можна впевнено стверджувати, що в роки здійснення нової 

економічної політики були сформовані основні види адміністративної 

діяльності ОВС: підтримання громадського порядку, регулювання 

дорожнього руху, перевірка санітарного стану місць торгівлі та масового 

скупчення людей, паспортний контроль тощо. Органи міліції отримали право 

застосовувати проти порушників даних норм низку адміністративних 

санкцій. Конкретний вид санкцій, в залежності від характеру порушення, 

визначали своїми нормативно-правовими актами центральні та місцеві 

органи влади. За найбільш серйозні адміністративні проступки, 

правопорушники навіть могли були бути ув’язнені.   

Негативною стороною адміністративної діяльності ОВС було те, що 

вони мусили сприяти роботі «усіх відомств при проведенні останніми в 

життя покладених на них обов’язків». Цей обов'язок міліції відображав 

слабкість державного апарату, зберігання місницьких тенденцій і прийомів 

державного управління, властивих порі «воєнному комунізму», коли 

перевага віддавалась примусовим методам. У такий спосіб здійснювалося 

державне регулювання непу, що дозволяло не випускати розвиток 
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капіталістичних відносин із певних рамок і забезпечувати незмінність 

політичної системи. До того ж, перевантаженість міліції невластивими для 

неї функціями знижувала ефективність її боротьби з кримінальною 

злочинністю. 

*** 

Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що у досліджуваний 

період серед основних форм діяльності харківської міліції були: оперативно-

розшукова робота; використання агентурних мереж; проведення 

профілактики з метою запобігання потенційним злочинам. Головні напрямки 

роботи правоохоронних органів були безпосередньо пов’язані з еволюцією 

структури та змінами у динаміці злочинності у харківському регіоні. Якщо на 

початку 1920-х рр.  роботу міліції та карного розшуку, головним чином, було 

спрямовано на припинення розгулу політичного бандитизму, який з часом 

трансформувався у загальнокримінальний, то з середини десятиліття, коли 

хвиля бандитизму почала згасати, на перший план вийшла протидія злочинам 

майнового характеру і зловживанням посадовців різних рівнів, що було 

характерним для періоду проведення нової економічної політики. 

Перехід до нової економічної політики швидке відродження торгово-

економічних відносин і появу прошарку так званих «непманів», що 

займалися торгівлею та підприємництвом. Цей прошарок викликав ворожість 

і недовіру з боку тієї частини населення, яке досі мріяла революційним 

шляхом зрівняти все населення. Такими настроями скористувалися 

кримінальні елементи, вдаючись до «справедливих» грабежів і крадіжок 

майна непманів. Значно більше уваги в нових умовах міліції доводилося 

приділяти наведенню порядку в активно зростаючій базарній та вуличній 

торгівлі, боротьбі із шахрайством, дрібними крадіжками, хуліганством і 

самогоноварінням, а також заходам запобігання дитячій злочинності.  

Якщо ж говорити про ефективність протидії ОВС кримінальній 

злочинності, то слід пам’ятати про ті особливості у роботі харківської міліції, 

що були пов’язані зі столичним статусом Харкова. Ознайомлення з 
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кримінальною статистикою 1920-х років відтворило доволі непросту 

криміногенну ситуацію у місті та губернії протягом всього досліджуваного 

десятиліття. Рівень злочинності на Харківщини залишався одним з найвищих 

у республіці. Особливо важкими для правоохоронців були 1921−1922 та 

1925−1926 роки. Тим не менш, харківська міліція і карний розшук в обох 

випадках витримали виклики, досить швидко розібрались у нових 

особливостях розвитку кримінального світу. Високий професіоналізм 

правоохоронної системи Харківської губернії теж знайшов своє 

відображення у даних статистики, а саме − у відсотку розкритих злочинів, 

який хоч і не був найвищим в УСРР, проте з огляду на об’єктивні та 

суб’єктивні труднощі, які поставали саме перед ОВС Харківщини, не дає 

підстав сумніватися в ефективності їхньої роботи. 

Адміністративна діяльність державних органів, зокрема й міліції, стала 

набагато складнішою. У правоохоронних органів з'явилися раніше не 

властиві їм функції та можливість застосовувати адміністративні стягнення 

поряд із найрадикальнішими мірами. Наслідки надання ОВС широких 

адміністративних повноважень були доволі неоднозначними. З одного боку, 

міліція дуже допомагала органам місцевої влади у наведенні порядку в 

громаді, поліпшенні санітарно-епідеміологічного стану, протипожежної 

безпеки, паспортної справи, у стягненні продовольчого податку тощо. З 

іншого, − розпорошеність дій правоохоронців часом негативно впливала на 

виконання безпосередніх обов’язків, які полягали у протидії різним проявам і 

формам кримінальної злочинності. 

Серед головних методів профілактичної діяльності у рамках протидії 

кримінальній злочинності у 1920-ті рр. слід відзначити: адміністративне 

вислання осіб, що становили потенційну небезпеку для суспільства; 

вербування інформаторів зі злочинного світу та робота з ними; створення 

бази даних злочинців шляхом їх реєстрування, створення словесних 

портретів, фотографування, зняття відбитків пальців, запровадження певної 

системи обліку; застосування науково-технічних методів (монтування 
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приладів таємної сигналізації закордонного виробництва, розміщення 

підслуховуючих пристроїв). Широкого розповсюдження, з метою розкриття 

злочинів за «гарячими слідами», набула практика використання спеціально 

підготовлених собак-шукачів. Міліція також вдавалась до використання 

преси для проведення спеціальних кампаній з правоохоронною метою, 

створювались музеї профілактико-пропагандистської спрямованості. Серед 

специфічних методів мали місце умовний розстріл, провокаційні дії щодо 

потенційних злочинців, які повинні були спонукати їх до рішучих дій тощо. 

Як бачимо, діяльність харківської міліції в роки здійснення непу 

будувалася з урахуванням вимог часу і, позбувшись певних похибок − тобто 

з «хвороб росту» початкового етапу свого існування, − була спрямована (за 

поодинокими випадками) на захист життя й недоторканності майна 

пересічних громадян, підтримання нормального функціонування державних 

установ, забезпечення законності у суспільстві. 

Обраний керівництвом країни наприкінці десятиліття курс на 

прискорений економічний розвиток, перехід до індустріалізації  

промисловості й суцільної колективізації сільського господарства вели до 

того, що державне керівництво дедалі більше спиралося на методи прямого 

примусу, широке масштабне використання примусової праці, посилення 

репресій. Усе це невідворотно і згубно позначилося на діяльності й 

авторитеті міліції. Проте докладний аналіз цих змін вже виходить за 

хронологічні межі нашого дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

20-ті роки ХХ століття виявилися надзвичайно суперечливим, 

перехідним за своєю сутністю, періодом в історії Радянської України. Це, 

безумовно, впливало і на процеси формування та діяльності органів 

внутрішніх справ Харківщини, які вже тоді були складовою частиною 

державного апарату. Детальне ознайомлення з широким колом джерел та 

літератури з даної проблематики дозволило авторові підсумувати головні 

результати дослідження. 

По-перше, комплексний аналіз змісту, характеру та наслідків заходів, 

що стосувалися органів внутрішніх справ в умовах здійснення нової 

економічної політики (вони охоплювали питання організаційно-правового 

будівництва, правового регулювання порядку комплектування й 

проходження служби; матеріального забезпечення особового складу; 

основних напрямів і форм діяльності) дозволяє скласти цілісне уявлення про 

процес становлення й розвитку харківської міліції у досліджуваний період. 

Незважаючи на наявність особливостей у будівництві міліції Харківщини, 

вона створювалася й розвивалася як складова частина єдиного 

правозахисного механізму республіки. 

По-друге, на роботу ОВС істотно впливали численні структурні 

реформи правоохоронних органів. Основні зміни у структурі 

правоохоронних органів Харківщини доби непу були зумовлені наступним: 

необхідністю дотримання режиму суцільної економії коштів; заходами 

спрямованими на оптимізацію витрат адміністративно-управлінського 

характеру; переходом окремих державних служб на утримання місцевого 

бюджету; відмовою від надзвичайних заходів, що були характерні для 

міліцейської практики під час громадянської війни; процесом перерозподілу 

владних функцій поміж різними ланками апарату державного управління 

тощо. Організаційна структура весь час еволюціонувала, що пояснюється 

обраним курсом на спрощення апарату державного управління, проте її зміни 
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далеко не завжди досягали результатів запланованих їх ініціаторами. 

По-третє, повна відмова від методів і досвіду роботи царської 

поліції, вигнання з міліції співробітників з дореволюційним минулим, 

недостатнє фінансування − всі ці фактори істотно знижували якість роботи 

органів внутрішніх справ в умовах важкої криміногенної обстановки, що 

панувала на Харківщині упродовж 1920-х років. 

Рядові співробітники органів внутрішніх справ багато в чому не 

відповідали службовим вимогам, що призводило, майже протягом всього 

періоду, до хронічного недокомплектування усіх підрозділів і служб міліції. 

Надмірні навантаження й відповідальність, недостатнє матеріально-побутове 

становище, незадовільний рівень технічного забезпечення (дефіцит 

обладнання для здійснення експертиз, відчутний брак авто та 

мототранспорту, залишав бажати кращого стан озброєння особового складу), 

не високий статус співробітників правоохоронних органів у тогочасному 

суспільстві – все це не сприяло успіхам. Але попри зазначені труднощі, 

багато в чому завдяки створенню до кінця десятиліття ефективної системи 

спеціалізованої міліцейської освіти, яка будувалася на ентузіазмі керівників 

усіх рівнів та ланок, а також рядових співробітників, органи внутрішніх 

справ Харківщини змогли поступово подолати численні перешкоди і, в 

цілому, виконати поставлені перед ними державою та суспільством завдання 

із забезпечення громадського спокою та захисту правопорядку. 

По-четверте, дослідження довело, що основними причинами розвитку 

злочинності в період непу були, насамперед, соціально-економічні фактори 

(низький рівень доходів населення, безробіття, загальний низький рівень 

правової культури), а не пережитки старого режиму й не класова ворожнеча, 

як стверджувала переважна більшість дослідників радянського періоду. 

З переходом до нової економічної політики, з’являється тенденція 

переростання політичного бандитизму в загальнокримінальний, яка змусила 

органи внутрішніх справ відреагувати на це певними змінами у своїй 

діяльності. На перший план вийшли не масштабні збройні операції, а 
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агентурна розробка, фахові здібності правоохоронців. Від середини 

десятиліття політичний бандитизм остаточно переростає в 

загальнокримінальний, і масштаби боротьби з цим видом правопорушень 

звужуються. 

По-п’яте, дослідження опублікованих документів та архівних 

матеріалів, на які спирається автор, дозволяє зробити висновок, що діяльність 

міліції та карного розшуку Харківської губернії в період з 1921 по 1929 роки 

здійснювалася за трьома головними напрямами: боротьба зі злочинністю, 

охорона громадського порядку і сприяння органам радянської влади в 

здійсненні внутрішніх функцій держави (причому, останній напрям 

діяльності в окремі роки ставав чи не найголовнішим). 

Аналіз теми дисертаційного дослідження демонструє, що протягом 

1920-х рр. правоохоронні органи, через брак нормативно-правових актів, які 

б конкретизували поле діяльності міліції, перманентно були обтяжені 

задачами, які мали мало спільного з правоохоронною діяльністю. Декілька 

разів ухвалювались постанови про звільнення міліції від невластивих їй 

функцій, але на практиці вони майже не діяли.  

По-шосте, у сфері боротьби із загальнокримінальною злочинністю, на 

відміну від початку десятиліття, коли бандитизм, розбій і грабіж, що 

найбільш дошкуляли населенню, навіть не завжди правильно 

кваліфікувалися органами дізнання, до кінця десятиліття ситуація змінилася 

на краще. Міліція, отримавши необхідний досвід, зуміла стабілізувати 

криміногенну ситуацію у регіоні, достатньо ефективно протидіючи основним 

видам злочинів, зокрема бандитизму, крадіжкам державного і особистого 

майна, шахрайству тощо.  

По-сьоме, слід відзначити, що певні успіхи спостерігалися у боротьбі з 

пияцтвом і алкоголізмом, однак системної протидії самогоноварінню досягти 

не вдалося. Це пояснюється цілим комплексом факторів. 

Перехід від продрозкладки до продподатку дозволив селянам 

збільшити посівні площі для виробництва товарного зерна. Однак основним, 
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практично монопольним споживачем більшої частини зерна була держава, 

що викликало сумнозвісну ситуацію «ножиці цін». Ця обставина змусила 

селян шукати вихід з метою підвищення прибутковості свого господарства. 

Воно його знайшло у перегонці зерна у самогон. Кінцевий продукт даної 

обробки приносив прибуток у 7-8 разів більший, ніж здача зерна державі. 

Крім цього, самогон був «рідкою валютою» непівського суспільства й 

активно застосовувався для обміну на різні товари як у селі, так і у місті. У 

кожному другому селянському господарстві був самогонний апарат.  

Початок державного виробництва горілки не вирішив проблеми 

заповнення ніші, що займав самогон на ринку алкоголю, тому що він був 

набагато дешевше, а нерідко й кращої якості. Доступний алкоголь, у свою 

чергу, був наслідком розвитку пияцтва в різних районах губернії, згодом 

округу. Адміністративно-кримінальні заходи боротьби із цим злом не 

приносили бажаних результатів не в останню чергу і через відсутність 

можливості культурного проведення дозвілля для більшості населення. 

З другої половини 1920-х рр. у сфері боротьби з пияцтвом і 

самогоноварінням починає домінувати політика профілактичних дій, 

регулярно відбуваються «місячники», спрямовані на обмеження масштабів 

самогоноваріння. Втім, ці заходи мали лише локальні успіхи. Повністю 

викоренити це явище, протягом досліджувального періоду не вдалося. 

По-восьме, одним з наслідків  поширення пияцтва, стало збільшення 

випадків хуліганства, що придбало загрозливий розмах на Харківщині в 

1920-ті рр. Поширення хуліганства свідчило про кризовий стан суспільства й 

торкнулося багатьох його груп й соціальних прошарків: серед хуліганів були 

як робоча й селянська молодь, так і комсомольці, комуністи, профспілкові 

діячі й партійно-державна номенклатура. 

Процес становлення й розвитку правоохоронних органів Харківщини 

був складним і мав суперечливий характер. Діяльності міліції в ті роки не 

можна дати однозначної оцінки: з одного боку, вона мала масу проблем з 

матеріально-технічним забезпеченням, фаховою підготовкою співробітників 
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та плинністю кадрів, але з іншого, – виконувала свій обов’язок, − усіма 

силами протидіяла злочинності. Недарма у переважної більшості громадян 

поняття «міліція» асоціювалося із законністю та порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Административный вестник. Орган НКВД УССР /Харьков, 1922–1926 гг., на 

украинском и русском языках/. 

2. Алаторцева А. Советская историческая периодика 1917−середины 30-х годов 

/ А. Алаторцева. – М.: Наука, 1989. – 319 с. 

3. Алтуєв В. З історії діяльності міліції Донбасу (1921 р.) / В. Алтуєв // 

Український історичний журнал (УІЖ).−1968. − № 2. − С. 95-96. 

4. Алтуев В. Заметка об участии Красной Армии в укреплении милиции УССР 

в начале восстановительного периода (1921−янв.1922) / В. Алтуев. − Военно-

исторический журнал. – 1974. − № 11.− С. 15-27. 

5. Алтуев В. Рабоче-крестьянская милиция Украинской ССР в период 

восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.): дис… канд. ист. наук: 

07.00.01 / В. Алтуев. – Донецк, 1976. – 229 с. 

6. Алтуєв В. Участь міліції України в боротьбі з бандитизмом у 1921−1925 

роках / В. Алтуєв // УІЖ. − 1973. − № 10.− С.119-124. 

7. Алтуєв В. Участь міліції України в охороні народного господарства (1921-

1922 рр.) / В. Алтуєв // Право України.−1993.−№ 3.− С. 35-36. 

8. Балицкий В. Шесть лет на посту / В. Балицкий. – Х.: Государственное 

издательство Украины, 1926. – С. 23-25. – (Красный страж: сборник статей о 

милиции). 

9. Бандурка О. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, 

досвід, шляхи удосконалення / О. Бандурка. – Х.: Видавництво ХУВС, 1996. 

– 398 с. 

10.  Бандурка О. Протидія злочинності та профілактика злочинів / О. Бандурка, 

О. Литвинов. – Х.: Видавництво ХНУВС, 2011. – 308 с. 

11.  Башмачников В. Водка и самогон (потребление их и влияние на 

преступность) / В. Башмачников // Наше хозяйство. – 1928. – № 6–7. –          

С. 19-23. 



168 
 

12.  Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 / І. Білас. –          

К.: Либідь – Військо України, 1994. – 432 с. – (Суспільно-політичний та 

історико-правовий аналіз; книга 1). 

13.  Болдырев М. Борьба с бандитизмом и уголовщиной / М. Болдырев // 

Административный вестник. – 1925. − № 3. − С. 6-9. 

14.  Борьба с бандитизмом: сборник статей / [состав. Г. Власенко]. – Х., 1921. – 

111 с. 

15.  Борьба с преступностью в Украинской ССР (1917−1967): сборник 

документов − К.: ВШ МООП УССР, 1966. – 831 с. – (1917−1925 гг.; т. 1). 

16.  Борьба с преступностью в Украинской ССР (1917−1967): сборник 

документов − К.: ВШ МООП УССР, 1967. – 952 с. – (1926−1967 гг.;  т. 2). 

17.  Бровкин А. Боевой путь украинской милиции / А. Бровкин // Советская 

милиция. − 1958. − № 12. − С. 58-60. 

18.  Бугайский Я. Хулиганство как социально-патологическое явление /               

Я. Бугайский. – М.–Л.: Молодая гвардия, 1927. – 100 с. 

19.  Бюлетень НКВС УСРР / Харків, 1924−1927/. 

20.  Вісті ВУЦВК. Орган Всеукраїнського Центрального комітету рад 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів /Харків, 1921−1934/. 

21.  Виноградова-Бондаренко В. Виховання безпритульних дітей в Україні   20-х 

років ХХ століття / В. Виноградова-Бондаренко [Автореф. дис. канд. пед. 

наук: 13.00.01]. − К.: Ін-т педагогіки АПН України, 2001. − 21 с. 

22.  Виявлення підозрілого елементу столиці (Про роботу харківського карного 

розшуку) // Всесвіт. − 1929. − № 29. − С.11. 

23.  Власенко С. Правоохранительные органы Украинской ССР в период 

восстановления народного хозяйства (1921−1925 гг.): дис… канд. ист. наук: 

07.00.01 / С. Власенко. − Киев, 1987. – 217 с. 

24.  Волков Г. Имущественные преступления / Г. Волков. – Х.: Юридическое 

издательство НКЮ УССР, 1928. – 320 с. 

25.  Воробейкова Т. Из истории участия трудящихся в работе милиции по охране 

общественного порядка (1917−1937) / Т. Воробейкова // Охрана 



169 
 

общественного порядка – основная задача органов охраны общественного 

порядка. – К.: КВШ МООП СССР, 1968. − С. 44-50. 

26.  Воронов О. Динамика самогона / О. Воронов // Административный вестник. 

– 1929. – № 3. – С. 57 – 62.  

27.  Воронов Д. О самогоне / Д. Воронов. – М.: Политпросвет, 1928. – 29 с. 

28.  Галкін Д. Всеукраїнська школа міліції – перший «міліцейський університет» 

/ Д. Галкін // Вісник ХНУВС. – 2009. − № 6. – С. 42-49. 

29.  Гернет М. Наркотизм, преступность и уголовный закон / М. Гернет // Право 

и жизнь. – 1924. - № 3-4. – С. 48 – 56. 

30. Гернет М. Преступления за границей и в СССР / М. Гернет. – М.: Сов. зак-во, 

1931. – 186 с.  

31.  Герцензон А. Борьба с преступностью в РСФСР / А. Герцензон. − М.: 

Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1928. − 163 с. 

32.  Герцензон А. Основные тенденции динамики преступности за десять лет /   

А. Герцензон // Советское право. – 1928. – № 1. – С. 11 – 24.   

33.  Гимпельсон Е. НЭП и советская политическая система. 20-е годы /                

Е. Гимпельсон. – М.: ИРИ РАН, 2000. – 400 с. 

34.  Гимпельсон Е. Становление и эволюция советского государственного 

аппарата управления 1917−1930 / Е. Гимпельсон. − М.: ИРИ РАН, 2003. –    

441 с. 

35.  Говоров И. Советское государство и преступный мир (1920-е – 1940-е гг.) / 

И. Говоров // Вопросы истории. – 2003. − № 11. – С. 143-152. 

36.  Голіна В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з 

бандитизмом / В. Голіна. – Х.: Регіон-інформ, – 2004. – 212 с. 

37.  Голинков Д. Первые советские следственные органы / Д. Голинков // 

Вопросы борьбы с преступностью. − М., 1968. – Вып. 12. − С.140-152. 

38.  Горинов М. Ленинская концепция НЭПа: Становление и развитие /              

М. Горинов, С. Цакунов. − Вопросы истории. − 1990 − № 4. – С. 35-43. 

39.  Гувэ О. Шесть лет борьбы с уголовной преступностью на Украине /              

О. Гувэ // Бюллетень НКВД. – 1925. – № 2.– С. 26-33. 



170 
 

40.  Гуров А. Профессиональная преступность. Прошлое и современность /        

А. Гуров. − М.: Юридическая литература, 1990. – 312 с. 

41.  Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). – Ф.-Р. 203. 

Харьковский губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 1. – Спр. 324. 

Оперативные распоряжения штаба Харьковского губернского участка по 

борьбе с бандитизмом за 1922 г. 

42.  ДАХО. – Ф.-Р. 203. – Оп. 1. – Спр. 325. Приказы по Харьковской уездной 

рабоче-крестьянской милиции об основной деятельности и личном составе с 

21 января по 23 декабря 1922 г. 

43.  ДАХО. – Ф.-Р. 203. – Оп. 1. – Спр. 328. Переписка с Главным 

управлением рабоче-крестьянской милиции УССР по хозяйственно-

финансовым вопросам с 1 января по 25 апреля 1922 г. 

44.  ДАХО. – Ф.-Р. 203. – Оп. 1. – Спр. 342. Материалы о постановке учебного 

дела в местных органах рабоче-крестьянской милиции Харьковщины за    

1923 г. 

45.  ДАХО. – Ф.-Р. 432. Ахтырский уездный исполнительный комитет советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 1. – Спр. 345-а. 

Переписка с Харьковсим Окрисполкомом и его отделами, Главного и 

районных управлений рабоче-крестьянской милиции и розыска по 

административным вопросам с 1 октября 1926 по 1 сентября 1927 г. 

46.  ДАХО. – Ф.-Р. 432. – Оп. 1. – Спр. 349. Переписка с Главным и 

районными управлениями рабоче-крестьянской милиции и розыска по 

административно-хозяйственным вопросам за период с октября 1928 по 

апрель 1929 г. 

47.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. Управление Харьковской губернской рабоче-

крестьянской милиции и розыска. – Оп. 1. – Спр. 38-а. Приказы по 

Харьковской губернской рабоче-крестьянской милиции по основной 

деятельности и личному составу за период с 22 февраля по 28 ноября 1921 г. 

48.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 49. Периодические доклады и рапорты 



171 
 

о деятельности Харьковской городской и подведомственным ей районным 

управлениям рабоче-крестьянской милиции и материалы к ним за 1922 г. 

49.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 50. Информационные сводки районов 

милиции г. Харькова, переписка с ними и управлением милиции УССР за 

1922 г. 

50.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 64-а. Разведсводки штаба 

Харьковского губернского участка по борьбе с бандитизмом за 1922 г. 

51.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 65-а. Приказы по управлению 

Харьковского губернского уголовного розыска об основной деятельности и 

личном составе. Заключительные постановления по обвинению граждан в 

совершении преступлений и хулиганстве за 1922 – 1923 гг. 

52.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 72. Материалы о борьбе с 

бандитизмом в губернии за февраль – август 1922 г. 

53.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 108. Материалы о борьбе с 

бандитизмом в губернии за период с 1 апреля по 30 декабря 1922 г. 

54.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 167. Приказы по Харьковской уездной 

рабоче-крестьянской милиции  об основной деятельности и личному составу 

за период с 21 января по 23 декабря 1923 г. 

55.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 305-а. Приказы по Харьковской 

губернско-городской рабоче-крестьянской милиции  об основной 

деятельности и личному составу за 1923 г. 

56.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 309. Оперативные сводки и рапорты о 

происшествиях в г. Харькове за период с 1 августа по 31 октября 1923 г. 

57.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 314. Оперативные сводки и рапорты о 

происшествиях в Харьковской губернии за период с 7 июля по 31 декабря 

1923 г. 

58.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 332. Материалы о расследовании 

грабежей в г. Харькове за 1923 г. 

59.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 1. – Спр. 335. Приказы, распоряжения и 

циркуляры управления по административно-хозяйственным вопросам и 



172 
 

материалы к ним за период с 9 июня по 24 ноября 1923 г. 

60.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп.  1. – Спр. 345-а. Приказы по Харьковской 

губернско-городской рабоче-крестьянской милиции и розыску об основной 

деятельности и личному составу за 1921 – 1923 гг. 

61.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 2. – Спр. 15. Приказы по рабоче-крестьянской 

милиции и розыску УССР об основной деятельности и личному составу за 

период с 8 января по 28 декабря 1924 г. 

62.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 2. – Спр. 24. Распоряжения, циркуляры и 

инструкции НКВД и Главного управления рабоче-крестьянской милиции  и 

розыска УССР, Харьковского губисполкома и его отделов за период со 2 

января по 28 августа 1924 г. 

63.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 2. – Спр. 25. Договоры на охрану торгово-

промышленных предприятий губернии за период с 1 января по 23 декабря 

1924 г. 

64.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 2. – Спр. 58. Материалы обследования 

деятельности окружных управлений рабоче-крестьянской милиции и розыска 

за период с 23 мая по 23 июня 1925 г. 

65.  ДАХО. – Ф.-Р. 563. – Оп. 2. – Спр. 131. Материалы об охране торгово-

промышленных предприятий губернии за период с 10 марта по 25 июня    

1925 г. 

66.  ДАХО. – Ф.-Р. 564. Харьковское окружное управление рабоче-

крестьянской милиции. – Оп. 1. – Спр. 511. Материалы обследований 

деятельности  районных управлений рабоче-крестьянской милиции и 

розыска за период с 1 июля по 31 декабря 1925 г. 

67.  ДАХО. – Ф.-Р. 564. – Оп. 1. – Спр. 542. Материалы о деятельности и 

личном составе Харьковской городской рабоче-крестьянской милиции и 

розыска за период с сентября 1928 по ноябрь 1929 г. 

68.  ДАХО. – Ф.-Р. 564. – Оп. 4. – Спр. 42. Информационные сводки о 

происшествиях в округе за 1927 – 1928 гг. 

69.  ДАХО. – Ф.-Р. 845. Харьковский окружной исполнительный комитет 



173 
 

советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – Оп. 2. –    

Спр. 637. Приказы по Харьковской окружной рабоче-крестьянской милиции 

и розыску об основной деятельности и личном составе за период с 7 октября 

1927 по 12 октября 1928 г. 

70.  Дейчман Э. Алкоголизм и борьба с ним / Э. Дейчман. –                                 

М.–Л.: Полипросвет,1931. – 102 с. 

71.  Дидрихсон Б. Алкоголизм и производительность труда / Б. Дидрихсон. –    

Л.: Прибой, 1931. – 102 с. 

72.  Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з 

економічною злочинністю (історичний огляд) / А. Долгий // Право України. 

−1998.− № 5. − С. 95-98. 

73.  Еропкин В. Административно-правовая охрана общественного порядка  /     

В. Еропкин. Л. Попов. – Л. : Лениздат, 1973. – 171 с. 

74.  Еропкин М. Развитие органов милиции в Советском государстве /                 

М. Еропкин. − М.: Юридическая литература, 1967. – 238 с. 

75.  Еропкин М. Управление в области охраны общественного порядка /             

М. Еропкин. − М.: Юридическая литература, 1965. – 137 с. 

76.  Єсава О. Становлення органів юстиції  / О. Єсава // Радянське право. – 1967. 

− № 8.- С. 82-85. 

77.  Жижиленко А. Преступность и ее факторы / А. Жижиленко. – Пг.: Красный 

юрист, 1922. – 129 с.  

78.  Зайцев Б. Харьковская городская милиция в 1920-х гг. / Б. Зайцев,                 

Б. Мигаль // Universitates. – 2008. − № 4. – С. 29 – 41.  

79.  Зайцев П. Рабоче-крестьянская милиция / П.Зайцев. − М.: Власть советов, 

1930. – 89 с. 

80.  Зібрання узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. 

– Х.: НКЮ, 1921 – 1927. 

81.  Зінченко А.  Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х − першій 

половині 30-х років ХХ століття / А. Зінченко [Автореф. дис. канд. іст. наук: 

07.00.01]. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, 2002. – 17 с. 



174 
 

82.  Зингер И. Строим 23-ю территориальную: [Из истории харьковской 

милиции] / И. Зингер // Пролетарий. – 1923 – 4 сентября. 

83.  Из истории милиции Советской Украины / [состав.: П. Синицын] –              

К.: РИО при МООП УССР, 1965.− 498 с.  

84.  Історія органів внутрішніх справ. Частина ІІ (ХХ століття). Навчальні 

матеріали до спецкурсу / за ред. Л. Зайцева. – Харків: Університет 

внутрішніх справ, 1999. − 154 с. 

85.  Історія радянської держави й права / за ред. А. Кисельова – М.: Юридична 

література, 1957. – Т. 1. – 456 с. 

86.  История милиции Украинской ССР в документах и материалах. -                 

К.: Издательство Киевской ВШ МВД СССР, 1969. – 884 с. – (1917−1937 гг.; 

т.1). 

87.  История советского государства и права: Советское государство и право в 

период строительства социализма (1921−1935 гг.) / под ред. С. Иванова,      В. 

Курицына, Е. Скрипилева. – М.: Юридическая литература, 1968. − Кн. 2. – 

412 с. 

88.  История советской милиции. Советская милиция в период строительства 

социализма / под ред. Н. Щелокова. − М.: Юридическая литература, 1977. – 

Кн. 1. – 346 с.    

89.  Карний розшук України: відданість, вірність, відвага. – К.: ТОВ «Світ 

Успіху», 2009. – 368 с. 

90.  Кацва Б. Административный аппарат и революционная законность /              

Б. Кацва // Административный вестник. – 1927. - № 10-11. − С. 7-14. 

91.  Киселев И. 10 лет рабоче-крестьянской милиции / И. Киселев // 

Административный вестник. − 1927. − № 10-11. − С. 29-35. 

92.  Киселев И. Милиция на селе (Каким должен быть милиционер на селе) /      

И. Киселев. − М.: Власть советов, 1930. – 42 с. 

93.  Киссис М. Основные этапы истории советской милиции / М. Киссис. −        

М.: Юридическая литература, 1965. – 58 с. 



175 
 

94.  Красный страж: сборник статей и рассказов о жизни и деятельности 

милиции и розыска УССР / [состав., В.Ю. Фесенко]. – Х., 1926. – 121 с. 

95.  Коваленко Ф. Как создавалась Рабоче-Крестьянская милиция на 

Харьковщине и Киевщине / Ф. Коваленко. − Бюллетень НКВД. – 1925. −        

№ 2.– С. 58 – 61. 

96.  Коваль И. Из истории советской милиции / И. Коваль // Труды ВНИИ МВД 

СССР. − 1968. − № 13. – С. 67-69. 

97.  Комітети незаможних селян України (1920−1933). Збірник документів і 

матеріалів  / упоряд. Г. Ісип, А. Карташова, А. Міщенко, А. Недух. – К.,1968. 

− 637 с. 

98.  Коммунист. Орган ЦК КП(б)У −  /Харьков, 1919−1926/. 

99.  Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій 

та пленумів. – К.: Інститут історії партії при ЦК КПУ, 1976. – Т. 1. – 1007 с. 

100. Конституция Украинской социалистической советской республики. – Х.: 

Всеукраинское издательство, 1920. – 49 с. 

101. Корольков Н. Среди цифр, документов, дел и живых работников 

харьковского уголовного розыска / Н. Корольков. − Х.: Государственное 

издательство Украины, 1926. – С. 31 – 45. – (Красный страж: сборник статей 

о милиции). 

102. Коцан І. Міліція Харківщини у 1917 – 1930 рр.: дис... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / І. Коцан. – Х., 2003. – 190 с. 

103. Коцан І. Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-

ті рр. ХХ ст. / І. Коцан  // Вісник ХНУВС. – 2007. − № 39. – С. 108-114. 

104. Курило С. Жизни своей не щадя. Из истории милиции Харьковщины /         

С. Курило – Х.: Прапор, 1987. – 295 с. 

105. Курицкий И. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 г. Текст с 

постатейными разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и 

Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927) / И. Курицкий, Л. Гиммельфарб,    

Н. Шихмантер.- Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. – 171 с. 



176 
 

106. Куфаев В. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних / В. Куфаев. – 

М.: Госиздат, 1924. – 91 с. 

107. Кучер  О. Про участь міліції УРСР в боротьбі зі збройною внутрішньою 

контрреволюцією у 1921-23 рр. / О. Кучер // Питання історії народів СРСР.− 

1971. − Вип.11. − С. 51-58. 

108. Кучер О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні в 

1921−1923 роках / О. Кучер.− Х.: ХДУ,1971. − 172 с. 

109. Ларин Ю. Алкоголизм промышленных рабочих и борьба с ним / Ю. Ларин. 

– М.: Политкульт, 1929. – 66 с. 

110. Лебина Н.  Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в 

годы НЭПа и хрущевского десятилетия / Н. Лебина. А. Чистиков. −                

С-Пб.:  Д. Буланин, 2003. − 340 с. 

111. Лебина Н. Теневые стороны жизни советского города 20-30-х гг. /                 

Н. Лебина // Вопросы истории. − 1994. − № 2. − С. 31-33. 

112. Лейбфрейд А. Харьков. От крепости до столицы / А. Лейбфрейд,                

Ю. Полякова. – Х.: Фолио, 2004. – 335 с. 

113. Лунеев В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции / В. Лунеев. − М.: Издательство НОРМА, 1997.  − 480 с. 

114. Малыгин А. Государственно-правовой статус милиции РСФСР в период 

проведения новой экономической политики (1920-е годы): дис… докт. юрид. 

наук: 12.00.01 / А. Малыгин. − М., 1992. – 402 с.  

115. Малыгин А. Развитие системы подбора, расстановки и обучения кадров 

органов внутренних дел Советского государства / А. Малыгин. −                    

М.: Академия МВД России, 1995. – 339 с. 

116. Мартыненко О. Детерминация и предупреждение преступности среди 

персонала органов внутренних дел Украины / О. Мартыненко – Х.: Изд-во 

ХНУВД, 2005. – 280 с. – (Монография). 

117. Методологические проблемы истории / под ред. В. Сидорцова. – Мн.: 

Тетрасистемс, 2006. – 352 с. 



177 
 

118. Мироненко А. Проблемы законности на этапе новой экономической 

политики в Украине (1921−1927) / А. Мироненко, А. Бенько –                        

К.: Днепродзержинск, 1992. – 33 с. – (АН Украины, Ин-т гос. и права). 

119. Михайленко П. Из истории милиции Советской Украины / П. Михайленко. 

− К.: Высшие курсы МВД УССР, 1965. – 399 с. 

120. Михайленко П. Історія міліції України у документах і матеріалах /               

П. Михайленко, Я. Кондратьєв  − К.: Генеза, 1997.– 504 с. – (1917−1925 рр.; 

т.1). 

121. Михайленко П. Історія міліції України у документах і матеріалах /               

П. Михайленко, Я. Кондратьєв  − К.: Генеза, 1999.– 412 с. – (1926−1937 рр.; 

т.2). 

122. Михайленко П. Міліція України радянського періоду (1923−1940 рр.) /         

П. Михайленко.− Міліція України. – 2003. − № 9. – С. 18-20.  

123. Михайленко П. Міліція УСРР як складова частина НКВС у період 1923 – 

1930 рр. / П. Михайленко // Іменем закону. – 2007. − № 29. – С. 26-27. 

124. Михайленко П. Робітничо-селянська міліція УСРР у 1919−1922 р. /               

П. Михайленко // Іменем закону. – 2007. − № 23. – С. 26-27. 

125. Міхєєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919−1929) 

/ О. Міхеєва. – Донецьк.: Східний видавничий дім, 2004. – 248 с.   

126. Мокринский С. Административный порядок ответственности на основании 

уголовного кодекса /  С. Мокринский // Административный вестник. − 1925. 

− № 1. − С. 11 – 17. 

127. Мокринский С. Преступления против личности / С. Мокринский. –            

Х.: Юридическое издательство НКЮ УССР, 1928. – 286 с. 

128. Момот П. Дослідження господарських злочинів  / П. Момот. –                     

Х.: Юридичне видавництво НКЮ УСРР, 1928. – 201 с. 

129. Мулукаев Р. О сотрудничестве советских республик в строительстве 

рабоче-крестьянской милиции (1918−1924 гг.) / Р. Мулукаев // Труды 

Высшей школы МВД СССР. – 1973. − Вып. 35. – С. 151-166. 



178 
 

130. Недобежкин С. Роль милиции РСФСР в борьбе с преступностью в условиях 

новой экономической политики (1921−1928 гг.): автореф. дис. на соискание 

науч. степени канд. юридич. наук: спец. 12.00.01 «История государства и 

права» / С. Недобежкин. − М., 2002. – 24 с. 

131. Николаев Г. Милицейская чехарда / Г. Николаев // Административный 

вестник. – 1925. − № 1. − С. 103-105. 

132. Николаевский Н. К десятилетию организации и деятельности органов 

уголовного розыска  / Н. Николаевский // Административный вестник. − 

1927.  − № 10-11. − С. 36-44. 

133. Олейник В. К шестой годовщине милиции Харьковщины / В. Олейник. − 

Бюллетень НКВД. – 1925. − № 2. – С. 46-50. 

134. Онищенко Г. Біля витоків карного розшуку / Г. Онищенко // Міліція 

України. – 2008. − № 1. – С. 22-23. 

135. Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк / [Составит.: В. 

Некрасов, А. Борисов, М. Детков и др.] − М.: Объединенная редакция МВД 

России,1996. − 464 с. 

136. Панін М. Славний шлях (про діяльність міліції по охороні громадського 

порядку) / М. Панін. – К.: Політвидав, 1965. − 41 с. 

137. Петровский Г. К истории советской милиции / Г. Петровский. –           Х.: 

Государственное издательство Украины, 1926. – С. 3 – 6. – (Красный страж: 

сборник статей о милиции). 

138. Пирогов В. Борьба с самогоноварением / В. Пирогов // Административный 

вестник. – 1927. − № 9. – С. 29-31. 

139. Полиция и милиция России: Страницы истории / [составит. А. Борисов, А. 

Дугин, А. Малыгин и др.] – М.: Наука, 1995. – 318 с. 

140. Полубинский В. На службе народу, на страже порядка. Краткий очерк 

истории советской милиции / В. Полубинский. − М., 1971. – 229 с. 

141. Право и жизнь. Орган Министерства юстиции УССР − /Харьков, 

1922−1928/. 

142. Преступный мир Москвы / под ред. М. Гернета. – М., 1924. – 428 с. 



179 
 

143.  Проблема преступности: сборник статей. – К.: Из-во НКЮ УССР, 1924. – 

397 с.  

144. Пролетарий. Орган Харьковского большевистского комитета. − /Харьков, 

1920−1924/. З 1924 р. – Харьковский пролетарий − /Харьков, 1924−1930/. 

145. Рабоче-крестьянская милиция. Орган НКВД СССР − /Москва, 1923−1925/. 

146. Рідний край: [Навчальний посібник з народознавства / За ред.                         

І. Прокопенка]. – Х.: Основа, 1993. – 582 с. 

147. Рогожин А. Рабоче-крестьянская милиция УССР в период иностранной 

военной интервенции и гражданской войны: Конспект лекций /                       

А. Рогожин. – Х.: Харьковский юрид. ин-т, 1964. – 30 с. 

148. Родин Д. Городская и сельская преступность / Д. Родин // Право и жизнь. – 

1926. - № 3. – С. 39 – 45. 

149. Сборник приказов милиции и розыска Украинской ССР. – Х., 1924 – 1925. 

150. Сборник постановлений и распоряжений Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов VI-го созыва (18 декабря 1921г. – 10 декабря 

1922 г.). – Харьков: Изд-во ВУЦИК, 1922. – 197 с. 

151. Сидоренко О. Карний розшук – колиска сучасних оперативних служб /         

О. Сидоренко // Іменем закону. – 2008. − № 23. – С.10. 

152. Систематический сборник действующих руководящих приказов, 

циркуляров и инструкций по милиции. – Л.: Изд. НКВД РСФСР, 1926. –     

307 с. 

153. Смирнов Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению /  

Г. Смирнов. – М.: Юридическая литература, 1995. – 297 с. 

154. Собрание определений уголовно-кассационной коллегии Верховного суда 

УССР. – Х.: НКЮ, 1924 – 1927. 

155. Собрание узаконений (СУ )РСФСР. −1923.− № 77. 

156. Собрание узаконений (СУ) УССР. – 1921. − № 5. 

157. Собрание узаконений (СУ) УССР. – 1921. − № 13. 

158. Собрание узаконений (СУ) УССР. – 1921. − № 20. 



180 
 

159. Собрание узаконений (СУ) УССР. – 1924. − № 37. 

160. Советская милиция: история  и современность. 1917 – 1987 / под ред.          

А. Власова. - М.: Юридическая литература, 1987. – 551 с. 

161. Состояние губернии и работа Харьковского губернского исполкома за 9 

месяцев 1923−1924 гг. – Х.: Харьковский губисполком, 1924. – 594 с.  

162. Тимченко А. Правовые основы организации и деятельности милиции 

Украины в 1917−1941 гг.: Учебное пособие / А. Тимченко. – Луганск: РИО 

ЛИВД, 1998. – 86 с. 

163. Ткаченко О. Історико-правові засади формування та розвитку органів 

боротьби з економічною злочинністю / О.Ткаченко. − Вісник Донецького 

національного університету. − 2009. − Вип.1. – С. 526-532. – (Сер. В: 

Економіка і право). 

164. Топильская Е. Организованная преступность / Е. Топильская. – С-Пб.:     

Изд-во «Юридический центр Пресс» ,1999. – 310 с. 

165. Тяпугин Н. Алкоголизм как научная и бытовая проблема / Н. Тяпугин. –   

М.–Л.: ГИЗ, 1928. – 153 с. 

166. Уголовный кодекс. С изменениями и дополнениями по 15-ое июля 1925 г. – 

Х.: Госюриздат, 1925. – 261 с. 

167.Уголовный кодекс УССР и РСФСР. Сравнительный текст и комментарий / 

под. ред. М. Шаргея, С. Пригова, Ю. Мазуренко. - Харьков: Юрид.изд-во 

Наркомюста УССР, 1928. – 553 с. 

168. Усенко І. Україна в роки НЕПу: доля курсу на революційну законність /       

І. Усенко – Х.: Вид -во Ун-ту внутр. справ, 1995. − 74 с. 

169. Утевский Б. Сколько у нас преступников-профессионалов и что с ними 

делать / Б. Утевский // Административный вестник. – 1929. − № 4. − С. 12-20. 

170. Утевский Б. Современная преступность по данным мест заключения /           

Б. Утевский // Административный вестник. – 1928. − № 1. − С. 37-44. 

171. Филимонов О. Учеба в милиции  / О. Филимонов //  Административный 

вестник. −1926. − № 2-3.− С.10-12. 



181 
 

172. Халорин В. Растрата среди должностных преступлений / В. Халорин // 

Административный вестник. − 1926. − № 7-8. − С. 52-58. 

173. Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВО). 

– Ф. 5.  НКВС УСРР. – Оп. 1. – Спр. 20. О снабжении работников милиции 

обмундированием и продовольствием за период с 17 января по 28 декабря 

1921 г. 

174. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 21. Об обеспечении квартирами и пайками 

сотрудников Наркомвнудела УССР за период с 20 января по 26 декабря 1921 

года. 

175. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 115. О реорганизации и деятельности 

органов милиции в губерниях Украины за период с 14 июня по 21 декабря 

1921 г. 

176. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 450. Постановления Совнаркома УССР. 

Переписка о распределении кредитов, работе органов милиции, 

восстановлении городского хозяйства за период с 14 сентября по 24 декабря 

1921 г. 

177. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 995. Докладные записки сотрудников 

админотдела о деятельности органов милиции и уголовного розыска за 

период с 1 января по 27 сентября 1922 г. 

178. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 996. Статистические сведения о 

деятельности уголовных розысков на Украине за период с 8 апреля по 5 мая 

1922 г. 

179. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 1171. Отчеты, доклады, сведения о 

деятельности Главмилиции и управления уголовного розыска УССР за 

январь – октябрь 1922 г. 

180. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 806. Протоколы заседаний коллегии 

Наркомвнудела УССР за период со 2 января по 31 марта 1926 г. 

181. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 2326. Доклад о деятельности Главного 

управления милиции и розыска УССР за 1925/26 гг.  



182 
 

182. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1205. Доклад о деятельности Рабоче-

крестьянской милиции УССР за 1927/28 гг. 

183. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1214. Ежедневные сведения о 

происшествиях и преступлениях в г. Харькове за период с 4 июня по 28 

декабря 1928 г. 

184. ЦДАВО. – Ф. 5. – Оп. 3. – Спр. 1606. Статистические сведения о 

деятельности окружных управлений милиции за январь – март 1929 г. 

185. ЦДАВО. – Ф. 6. Головне управління міліції УСРР. – Оп. 1. – Спр. 201. 

Накази НКВС УСРР за період з 1 серпня до 31 грудня 1921 р. 

186. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 273. Накази Харківського губернського 

управління міліції УСРР за 1921 р. 

187. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1008. Відомості про кількість працівників 

Управління карного розшуку УСРР за період з 1 липня до 1 жовтня 1921 р.  

188. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1128. Документи про перехід Головного 

управління міліції УСРР з відання військового командування УСРР за період 

з 24 листопада 1921 р. до 21 січня 1922 р. 

189. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1308. Документи про боротьбу з 

бандитизмом у Харківській губернії за період з 26 січня до 30 листопада   

1922 р. 

190. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1312. Інформаційні зведення про випадки 

бандитизму у Харківській губернії за 1922 р. 

191. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1523. Листування з губернськими відділами 

карного розшуку УСРР про боротьбу з бандитизмом і злочинністю за період 

з 5 серпня до 28 грудня 1922 р. 

192. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1957. Документи про форми і методи 

боротьби органів міліції УСРР з бандитизмом за період з 1 січня до 20 серпня 

1923 р. 

193. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1959. Документи про боротьбу з 

бандитизмом, шахраями, спекулянтами; матеріальне забезпечення 

працівників міліції УСРР за період з 3 серпня до 31 грудня 1923 р. 



183 
 

194. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 1. – Спр. 1961. Документи про форми і методи 

боротьби органів міліції УСРР з бандитизмом за період з 3 вересня до 16 

грудня 1923 р. 

195. ЦДАВО. – Ф. 6. – Оп. 2. – Спр. 612. Зведення Харківського губернського 

відділу карного розшуку УСРР про боротьбу із злочинністю за період з 3 

липня до 19 грудня 1922 р. 

196. Чистиков А. Азартные игры в СССР середины 20-х гг. / А. Чистиков // 

Вопросы истории. − 1994. − № 2. − С. 138-142. 

197. Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: Особи, факти, документи /              

Ю. Шаповал. В. Пристайко. В. Золотарьов  – К.: Абрис, 1997. – 608 с. 

198. Шаров В. Ведомственная милиция, ее организация и работа / В. Шаров. − 

М.: Юридическое издательство НКЮ РСФСР, 1928. – 113 с. 

199. Шевченко А. Проблеми становлення залізничної та водної міліції України в 

перші роки радянської влади / А. Шевченко // Вісник Запорізького 

юридичного інституту. – 2005. − № 1. – С. 270-275. 

200. Шляхом становлення і визнання. До 90-річчя транспортної міліції / 

[Упорядкув.: Г.О. Пушкарьов ]. – Х.: Фактор-Друк, 2009. – 64 с. 

201. Якимович И. Шесть лет на страже советского порядка / И. Якимович. −       

Х.: Государственное издательство Украины, 1926. – С. 31 – 45. – (Красный 

страж: сборник статей о милиции). 

202. Якубсон В. Милиция и уголовный розыск в борьбе с преступностью /           

В. Якубсон //Административный вестник. − 1930. − № 5. − С. 27-35. 

203. Ярмиш О. Спеціальні навчальні заклади МВС у Харкові: становлення та 

розвиток / О. Ярмиш, О. Гавриленко // Вісник Харківського університету 

внутрішніх справ. – 1999. − №  9  – С. 20-26.  

 

 

 

 

 



184 
 

Додаток 

Перелік таблиць, що зустрічаються у тексті дисертації 

 

1. Стан укомплектовання структурних підрозділів правоохоронних органів 

Харківщини у 1925 – 1926 рр……………………………………………………. 60 

2. Стан укомплектовання структурних підрозділів правоохоронних органів 

Харківщини у 1927 – 1928 рр…………………………………………………….60 

3. Рух злочинності у Харківській, Одеській, Київській губерніях та у Донбасі у 

1921 – 1924 рр……………………………………………………………………..104 

4. Рівень розкриття злочинності на Харківщині у січні-березні 1929 р……….112 

5. Рівень розкриття злочинів у Харкові за перші півріччя 1928 та 1929 рр….. 113 

6. Кількість затриманих злочинців у Харківській, Одеській, Київській губерніях 

та Донбасі у 1921 – 1924 рр……………………………………………………… 126 

7. Рівень розкриття найбільш типових злочинів на Харківщині станом на               

1 жовтня 1926 р…………………………………………………………………. 130 

 

 

 


