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14. Народное дело. – 1917. – 6 октября.  

15. Народное дело. – 1917. – 22 сентября.  

 

М.Ю. Никитин ПОПЫТКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ ВРЕМЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЯХ 

Сделано попытку анализа реализации земской реформы Временного правительства в 

украинских губерниях. Прослежены особенности политической ситуации в Украине после февральских 

событий 1917 г. 
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M.Y. Nikitin THE EFFORTS OF REALIZATION OF ZEMSTVO REFORMS OF THE 

PROVISIONAL GOVERNMENT IN UKRAINIAN PROVINCES 

The author tried to analyse the provincial reforms of the Provisional Government in Ukrainian 

provinces. The author traced the features of the political situation in Ukraine after February events 1917. 
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УДК 94(477)”1924-1940” 

В.А. Тучинський 

МОЛДАВСЬКА АВТОНОМНА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА У СКЛАДІ 

УРСР 1924-1940 РР. І АДМІНІСТРАТИВНІ ЗМІНИ НА ТЕРИТОРІЇ  ПРИДНІСТРОВ’Я 

 

У статті досліджуються територіально-адміністративні зміни, що відбулися на 

лівобережжі Дністра в період утворення та ліквідації Молдавської Автономної Радянської 

Соціалістичної Республіки. В ній простежується еволюція чисельності та  національного 

складу населення регіону. 

Ключові слова: МАРСР, історіографія, адміністративні зміни, Тирасполь, кордон, 

МРСР. 

 

Українсько-молдавське порубіжжя є надзвичайно цікавим та мало вивченим історико-

етнографічним регіоном. На лівобережжі Дністра із  давніх часів проживають представники 

двох сусідніх народів – українського і молдавського, що доповнюють та збагачують один 

одного. 

Особливе місце в історії обох народів займає Молдавська Автономна Радянська 

Соціалістична Республіка, що існувала в складі УРСР на лівобережжі Дністра із 1924 до 

1940 року. її утворення призвело до значних змін адміністративно-територіального устрою в 

регіоні. 

Питання пов‘язані із утворенням МАРСР та формуванням її території мало привертали 

увагу істориків як України, так і Молдови. В Україні цю проблему досліджували В.Боєчко, 

О. Ганжа та Б. Захарчук [1].У науковій розвідці В. Сергійчука [2] досліджується процес 

формування адміністративних кордонів у Придністров‘ї в міжвоєнний період.  Із істориків 

Молдови відмітимо монографію А. Репіди [3], в якій досліджуються історичні передумови 

утворення Республіки. Окремі проблеми історії МАРСР вивчаються істориками 

самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки [4]. Однак, багато проблем 

розглядаються ними тенденційно. Це стосується, зокрема, місця і ролі молдавського населення 

Придністров‘я в утворенні Молдавської Автономної Республіки. 

Автор статті ставить завдання дослідити адміністративно-територіальні зміни, що 

відбулися на лівобережжі Дністра в період утворення та ліквідації  МАРСР. 

Територія лівобережного Придністров‘я остаточно була приєднана до Росії після 

Ясського мирного договору між Російською і Османською імперіями 1792 року. З кінця XVIII і 

до початку XX століття Придністров‘я не складало єдиної територіально-адміністративної 

одиниці. Південна його частина входила до складу Тираспольського повіту Херсонської 

губернії, а північна – Балтського та Ольгопільського повітів Подільської губернії. У 

відповідності до постанови Всеукраїнського Ревкому від 28 січня 1920 року Тираспольський 

повіт було включено до новоствореної Одеської губернії, а у березні 1920 року до її складу 
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було передано і Балтський повіт [5, с. 4]. Ще раз адміністративні зміни меж повітів було 

проведено у травні 1920 року, коли до Балтського повіту було передано більшість волостей 

розформованого Ананьївського повіту. 

На початку березня 1923 року у зв‘язку із ліквідацією повітів і волостей та утворення 

округ і районів лівобережні райони Придністров‘я входили до складу Одеської та Балтської 

округ Одеської губернії і Тульчинської округи Подільської губернії [6, с. 88]. 

Рішення про утворення МАРСР було прийнято на III сесії Всеукраїнського 

Центрального Виконавчого Комітету восьмого скликання 12 жовтня 1924 року в Харкові – 

тодішній столиці України. Молдавську делегацію на сесії очолювали Г. Старий та П. Кіор-

Янакі. Із доповіддю на сесії виступив голова Раднаркому Української РСР В. Чубар. Він з 

більшовицькою прямотою заявив, що керівництво України, враховуючи тимчасову окупацію 

Бессарабії, вирішило включити до складу Автономної Республіки населені пункти та 

адміністративні райони, в яких молдавське населення не складає більшості. На завершення В. 

Чубар висловив надію, що обрана форма державності буде сприяти розвитку соціалістичної 

Молдавії і мати велике значення для трудящих Бессарабії в їх боротьбі за воз‘єднання з 

радянською батьківщиною [7, с. 5-6]. 

Сесія ВУЦВК прийняла постанову про утворення Молдавської Автономної Республіки 

та визначила її кордон. З північного-заходу він проходив по межі населених пунктів Грушка та 

Окниця Велико-Кісницького району Тульчинської округи Подільської губернії, далі по межі 

Кам‘янського району Тульчинської округи. Із сходу по східному кордону с. Михайлівки в 

напрямку м. Ананьїва та Тирасполя, далі по Ку-чурганському лиману. З заходу та південного-

заходу по державному кордону СРСР [8, с. 53]. Пізніше лінія адміністративного поділу між 

Одеською і Подільською губерніями УРСР та МАРСР кілька разів уточнювалась і остаточно 

була встановлена лише у травні 1926 року. 

До складу Молдавської Автономної Республіки увійшла також частина районів 

Балтської та Одеської округ Одеської губернії та декілька населених пунктів Тульчинської 

округи Подільської губернії. Від Балтської округи до МАРСР відійшли Балтський, 

Олексіївський та Крутянський райони, а також три населених пункти Валегуцулівського 

району, від Одеської округи – Дубосарський, Григоріопольський, Тираспольський та 

Слободзейський райони, від Тульчинської округи – Кам‘янський район. На початку свого 

існування територія республіки була поділена на 12 районів: Балтський, Олексіївський, 

Бирзульський, Рибницький, Ставровський, Ананьївський, Крутянський, Кам‘янський, 

Дубосарський, Григоріопольський, Тираспольський та Слободзейський. У відповідності до 

постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 13 травня 1925 року Ставровський район було 

розформовано, Олексіївський перейменовано у Красно-Окнянський, Крутянський в 

Кодимський. Загальна площа республіки склала 8,1 тис. кв. км  [9, с. 41-42]. 

На заході та південному-заході кордон Автономної Республіки, як зазначалося вище, 

співпадав з лінією державного кордону СРСР. Це означало, що до складу Молдавської АРСР 

де-юре включалась і територія Бессарабії. Виступаючи 26 жовтня 1924 року на одному із 

мітингів, народний комісар юстиції Української РСР М. Скрипник заявив: «Ми вважаємо 

кордон не по річці Дністер, а Прут. Нехай тимчасово капіталісти тримають в своїх руках 

Бессарабію – це питання факту, але не права. Право на нашому боці. На нашій карті червоною 

лінією обведена і Бессарабія, бо Бессарабія повинна стати частиною МАРСР»  [10, с. 2]. 

Розподіл матеріальних цінностей між Автономною Республікою з одного боку, 

Одеською та Подільською губерніями – з іншого, відбувався на засіданнях спеціально 

створених паритетних комісій. На території, що увійшла до складу Республіки, було збережено 

структуру міських, районних та сільських адміністративних одиниць, установ та організацій, 

що перейшли у підпорядкування Ревкому МАРСР з усім обслуговуючим персоналом та 

майном [11, с. 69]. 

Досліджуючи адміністративно-територіальні зміни в період створення Автономної 

Республіки, не можна залишити поза увагою чисельність та національний склад її населення. В 

офіційних документах організатори утворення Республіки шляхом фальсифікацій завищили 

долю молдавського населення. Голова Раднаркому УРСР В. Чубар, виступаючи на сесії 

ВУЦВК про необхідність утворення Автономної Республіки, вказав, що молдавани складають 

58% населення Придністров‘я [7, с. 48]. Через рік після утворення Республіки голова її Ревкому 

Г. Старий, опираючись на матеріали спеціальної комісії, дав таку характеристику 

національного складу МАРСР: українці -38,8%, молдавани – 32,1%, росіяни – 11,7%, євреї – 
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11,3%, представники інших національностей – 6,1% [4, с. 95]. Однак, найточніші данні, що 

реально відображали національний склад Автономної Республіки, були отримані за наслідками 

перепису населення 1926 року. Загальна чисельність її населення склала 572,5 тис. осіб, із них 

українців -277,5 тис. (48,5%), молдаван – 172,4 тис. (30,1%), росіян – 48,9 тис. (8,5%), євреїв – 

48,6 тис. (8,5%), представників інших національностей – 24,9 тис. (4,4%). Молдавани складали 

більшість лише у трьох районах республіки із 12, а саме: Дубосарському – 67%, 

Слободзейському – 64,7% та Григоріопольському – 45,7% [12, с. 19-20]. 

Відразу після утворення Автономної Республіки виникли проблеми пов‘язані із 

неможливістю розміщення у Тирасполі керівних органів влади та управління через відсутність 

необхідних приміщень та надзвичайно складну ситуацію, що склалася на кордоні СРСР і 

Румунії по р. Дністер. Більшовицька влада рішуче не визнавала такого кордону. Тому 26 

листопада 1924 року керівництво УРСР прийняло рішення про розформування Балтської 

округи Одеської губернії та включення Балтського району з м. Балта до складу МАРСР. Місто 

було столицею Автономної Республіки з 1924 по 1929 рік. При цьому варто зауважити, що доля 

молдавського населення у Балтському районі складала лише 2,5%, а у м. Балті – 

1,6% [12, с. 105]. У 1929 році столиця Молдавської АРСР була перенесена до Тирасполя. Цьому 

сприяла нормалізація відносин між СРСР та Румунією і взаємне визнання кордонів. 

Великі адміністративні зміни відбулися у Придністров‘ї влітку 1940 року, коли МАРСР 

була ліквідована, а її частина приєднана до створеної Молдавської Радянської Соціалістичної 

Республіки. В серпні 1940 року, у зв‘язку із звільненням Бессарабії від румунської окупації та 

возз‘єднанням її з СРСР, Молдавська АРСР припинила своє існування. Ще раніше,10 липня 

1940 року ЦК ВКП(б) і РНК СРСР прийняли постанову «Про утворення союзної МРСР», 

20 липня Політбюро ЦК ВКП(б) остаточно вирішило питання адміністративно-територіального 

розмежування між УРСР та МРСР. У відповідності з цим рішенням 2 серпня 1940 року VII 

сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон «Про утворення союзної Молдавської Радянської 

Соціалістичної Республіки». 

До складу нового державного утворення із столицею у м. Кишиневі увійшли шість 

районів колишньої МАРСР – Григоріопольський, Дубосарський, Кам‘янський, Рибницький, 

Слободзейський та Тираспольський площею 3,9 тис. кв. км, де проживали 310,7 тис. 

мешканців, що складало 45,9% території та 51,9% населення Автономної Республіки. Інші вісім 

районів – Ананьївський, Балтський, Валегуцулівський, Кодимський, Котовський, Красно-

Окнянський, Пісчанський, та Черканів-ський були передані до складу Одеської області [13,с 

162-163]. 

Приєднання частини Придністров‘я до Бессарабії у 1940 році було типовим прикладом 

більшовицької революційної творчості і знаходилось у протиріччі з існуючим законодавством 

СРСР та УРСР. Вищі органи державної влади Союзу РСР, УРСР та МАРСР не прийняли всіх 

необхідних правових актів. Питання про кордони нової Республіки вирішувалось командно-

адміністративними методами. Остаточно питання кордонів було вирішено указом Президії 

Верховної Ради СРСР «Про встановлення кордонів між Українською та Молдавською РСР», 

який був підписаний М. Калініним 4 листопада 1940 року. У ньому є посилання на відповідне 

рішення Президії Верховної Ради МРСР, однак, цей орган було обрано значно пізніше – 8 

лютого 1941 року на першій сесії Верховної Ради МРСР. 

В основу розмежування у Придністров‘ї було покладено пропозиції українського 

партійно-радянського керівництва. Об‘єднання частини Придністров‘я з Бессарабією в єдину 

Республіку переслідувало ціль швидкими більшовицькими темпами довести Бессарабію до 

радянських стандартів, провівши індустріалізацію, колективізацію та культурну революцію. 

Таким чином, утворення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної 

Республіки призвело до значних змін адміністративно-територіального устрою на півдні 

лівобережного Придністров‘я. Бажаючи вплинути на внутрішню ситуацію у Бессарабії та 

приєднати її до СРСР, більшовицьке керівництво прийняло рішення збільшити територію 

Автономної Республіки за рахунок районів населених переважно українцями. Територіальні 

зміни без урахування етнічного складу населення заклали передумови придністровської 

проблеми, яка залишається не вирішеною і сьогодні. 
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В.А. Тучинский МОЛДАВСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ УССР 1924-1940 ГГ. И АДМИИСТРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

В статье исследуются территориально-административные изменения на левобережье 

Днестра   в период образования и ликвидации Молдавской Автономной Советской Социалистической 

Республики. В ней прослеживается эволюция численности и национального состава населения региона. 

Ключевые слова: МАССР, историография, административные изменения, Тирасполь, граница, 

МССР. 

 

V.A. Tuchinsky MOLDAVIAN AUTONOMOUS SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC IN 

COMPOSITION UKRAINE 1924-1940 AND ADMINISTRATIVE CHANGES ON TERRITORY 

OF PRIDNESTROVE 

In the article territorial-administrative changes are investigated on left-bankness of Dnister in 

the period of education and liquidation of Moldavian Autonomous Soviet Socialistic Republic. The 

evolution of quantity and national composition of population of region is traced in her.  

Keywords: МАSSR, historiography, administrative changes, Tiraspol, border, MSSR. 
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В.М. Боковня 

РЕФОРМУВАННЯ СУДУ ТА ПРОКУРАТУРИ СРСР І УРСР В 1956-1964 РР. 

 

У статті розкрито реформування суду та прокуратури СРСР і УРСР у період 

хрущовської «відлиги». Висвітлено, що питання контролю за правоохоронними органами збоку 

держави викликали найбільше дискусій. Партія влади з певними недоліками здійснювала 

перебудову законодавства щодо посилення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 

громадян. 

Ключові слова: реформування, суд, прокуратура, законність, судова влада. 

 

Відмічаючи складність лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР, УРСР, не 

можна не звернути особливу увагу на один надзвичайно важливий чинник. Як відомо, вагомим 

компонентом, що характеризує рівень розвитку всієї правоохоронної системи, є стан кадрового 

складу органів законності та правопорядку, від якого залежить якість роботи судів, 

прокуратури тощо. 

У 1953 р. в СРСР працювало тільки 18,6% народних суддів з вищою і 63,4% з середньою 

юридичною освітою, лише половина членів обласних і крайових судів закінчили вищі 

навчальні заклади. Навіть до складу Верховного Суду СРСР в 1956 р. входили судді без 

диплома про вищу юридичну освіту. Ліпше складалася ситуація в органах прокуратури, де в 

1954 р. 45,2% працівників були з вищою і 42,5% з середньою юридичною освітою (в 

кінці 1940 - х рр. у прокуратурі близько 70% працюючих взагалі не мали ніякої юридичної 

підготовки) [1]. 


