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В даній статті розглядається діяльність, завдання, функції Фінансового Відділу 
НКВС на початковому етапі будівництва Радянської влади в Україні. Висвітлюється 
діяльність Фінансового Відділу стосовно розробки законопроектів по реалізації 
фінансового господарства як центрального апарату НКВС так і місцевих органів влади. 
Розглядаються схеми фінансування місцевих органів влади та звітності за виділені і 
використані фінансові ресурси. Відображається фінансовий стан органів влади в Україні 
в означений період. Згадуються приклади діяльності Фінансового відділу по розробці норм 
оплати праці співробітників і штатів органів НКВД. Наводяться наочні приклади 
діяльності відділу на прикладі виданих бюлетенів і звітів по роботі Фінансового відділу 
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Обравши шлях незалежності, Україна переживає складний період своєї 

історії. Це пов’язано з рядом  
негативних причин, одним з яких є прояви злочинності та корумпованості і 
проникнення їх в усі галузі економічного та політичного життя країни, загострення 
політичної боротьби яка призвела до військового протистояння на сході України. В 
цих умовах одним з важливих факторів поліпшення ситуації повинно стати 
реформування державних виконавчих органів та їх адміністративно-управлінських 
апаратів та налагодження їх роботи в складних умовах сьогодення. В даній статті 
висвітлюється діяльність фінансового відділу НКВС України яка проходила   в 
надскладних  умовах військового та політичного протистояння, цей історичний  
досвід роботи в надзвичайних обставинах може бути використаний в фінансовій 
роботі державних виконавчих органів в тих областях і районах які опинились в 
складних умовах прифронтової полоси що спричинило перебої  та не стабільність 
фінансуванні  останніх. 

  Історичні досліди на тему діяльності фінансового відділу  НКВС в сучасній 
історіографії не проводилися, оскільки в написанні даної статті були використані 
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матеріали з Архіву Вищих Органів Влади тих фондів які відносно нещодавно стали 
доступними до опрацювання. Також в даній статті використані  періодичні видання 
органів Радянської влади та безпосередньо НКВС  того часу. 

Мета роботиполягає: у здійсненні комплексного аналізу та дослідженні 
діяльності фінансового відділу НКВС на початку становлення радянської 
влади, об’єктивному висвітленні історичних аспектів утворення, розвитку та 
функціонування фінансового відділу НКВС України, а також показати схожість 
складного фінансового стану того  часу та сьогодення в умовах військового 
протистояння та силової зміни влади  в державі.   

Положенням РНК  від 23 лютого 1919 року   про організацію НКВС 
Української Соціалістичної Радянської Республіки, цей орган мав 
першочергову функцію відати всіма внутрішніми справами Української 
Республіки. По діяльності Комісаріат по Внутрішнім Справам поділявся на 
окремі відділи, одним з них був фінансовий відділ, до функцій Фінансового 
відділу входило: складання кошторисів і витрат Комісаріату, Радіревкомів. 
Кредитування губернських Рад та повірка звітностей їх у витрачанні 
кредитів. Ведення поточного рахунку у Комісаріаті та основних книг 
бухгалтерії Комісаріату; складання звіту про рух кредитів і витрачанні їх. 
Витребування кредитів. Облік коштів з місцевих джерел Губернських Рад. 
Задоволення забезпеченням службовців Комісаріату і Відділів. Ведення всієї 
господарської діяльності Комісаріату [1, c. 12; 2, c. 6]. 

На початку1919 р. Комісаріат в особі Фінансового відділу брав активну 
участь в реалізації закону по контрибуції та надзвичайних податках які 
дозволено було накладати місцевим органам влади Губісполкомам і 
Губернським Відділам Фінансів для наповнення бюджету [3, c.15; 4, c. 4; 5, 
c.2]. 17 березня 1919 р. був виданий декрет про коштита витрати місцевих 
рад, в якому були дані положення щодо складання та затвердження 
кошторисів місцевих Рад, податки встановлюються на користь: губернських, 
повітових, міських, волосних Рад і т.д. [6, c.2]. Фінансовими питаннями в 
органах влади на місцях, виконкомах, відав відділ фінансів в функції якого 
входило: Ведення загальної бухгалтерії Виконавчого Комітету, складання 
звітів про фінансову діяльність, складання регулярних річних та інших 
кошторисів Раддепу, слідкування за правильним витрачанням кошторисних 
норм іншими відділами, обчислення і регулювання місцевих податків, збір 
таких,організація податної інспекції та управління такої, завідування 
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місцевими дохідними статтями (здаються в оренду будинками, 
приміщеннями). 

Облік доходів з муніципалізованих і націоналізованих підприємств. 
Завідування загальною фінансовою діяльністю Раддепу [1, c.22]. Місцеві 
органи влади в свою чергу звітували за видатками отриманих кредитів, 
зібраними податками та іншу виконану роботу перед фінансовим відділом 
НКВC засобами надання звітів і кошторисів витрат. 

Фінансовий відділ в свою чергу звітував перед колегією НКВС та 
Народним Комісаріатом фінансів за використані з бюджету держави кошти. 

Виділення коштів для роботи місцевих органів влади відбувалося 
таким чином: місцеві органи влади або інші владні структури мали надати 
кошторис передбачуваних витрат. Такий кошторис наприклад для 
узгодження в НКВC України надав особливий корпус військ при 
всеукраїнській надзвичайній комісії яка входила в структуру НКВC на 
6місяців з 1 січня по 1 червня 1919 р. де було вказані передбачувані розтрати 
на організацію, утримання особового складу і суміжних полків, батальйонів, 
витрати на продовольство особового складу, господарські та канцелярські 
витрати, також до кошторису прикладається пояснювальна записка до 
передбачуваних затрат [7, c. 220-264]. Також кошториси витрат направляли 
інші структури НКВC, можна звернути увагу на кошторис витрат на 
утримання штату та на різні витрати Чернігівської  Губернської 
Надзвичайної Комісії на 6 місяців з 1 січня по 1 червня 1919 року [8, c. 21-
35]. Хоча слід зауважити що вище зазначені кошториси в силу багатьох 
обставин надавалися не завжди, а здебільшого просилися кошти тільки під 
звітний кошторис. Після затвердження кошторису, орган якому схвалили 
кошторис направляв в НКВC телеграму з проханням виділити кошти для їх 
потреб в тих обсягах яких потребували на даний момент в рамках кошторису, 
телеграма передавалася фінвідділу який у разі схвалення клопотав перед 
колегією НКВС виділити необхідні кошти, після чого збиралась колегія 
НКВC і вирішувала про остаточне виділення коштів, наприклад: 28 липня 
1919 року в НКВC прийшла телеграма від відділу управління Черкащини з 
проханням терміново відкрити кредит в рахунок кошторису зарплати 
повітової міліції, комнезамів в сумі п'ятсот тисяч рублів телеграма була 
розписана на фінансовий відділ який в свою чергу направив до колегії НКВC 
записку про тещо фінансовий відділ приєднується до телеграфного прохання 
Черкащини про асигнування 400 000 рублів повітового міліціїі 100 000 
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комнезамів, Колегія 5 серпня постановила асигнувати 500 000 руб. 
Черкаському Виконкому [9, c. 5, 45, 65, 95]. 

Таким же чином Колегія постановила 10 травня 1919 року затвердити 
аванс на відділ управління Катеринославського Ревкому в розмірі 100 000 
руб. [10, c.17]. 7 лютого 1919 р. Раді Народних Комісарів України було 
направлено звіт від НКВС про тещо наорганізацію ревкомів асигновано 
100 000 рублів які були передані ревкому, а загальна вимога авансів досягає 2 
млн. рублів [11, c.6]. Після затвердження Колегією виділення коштів, 
Фінансовий Відділ дає розпорядження Кошторисно-касовому відділу НКВС 
про виділення коштів, таким чином в липні 1919 року було виділено 
Новоград Волинському Ревкому на потреби відділів Управління 2 млн.рублів 
[12, c.62]. Все переказані кошти фіксувалися в головній книзі НКВС УРСР. 
Наприклад в даній книзі за 1919 р. є запис: Рахунку. Ассігновок. Лисічанский 
Ревком видано товаришеві Передерьеву 30 000 рублів Тимчасовим Робітничо 
Крестіанскім Урядом України згідно розпорядження від 5 лютого 1919 р. З 
асигновки в 100 000рублів [13, c. 23]. 

Місцеві органи влади в свою чергу звітували за видатками отриманих 
кредитів, зібраним податкам та іншу виконану роботу перед Фінансовим 
Відділом НКВС, надавалися звіти і кошториси витрат. Як приклад можна 
навести звіт присланий Одеським Повітовим Виконкомом про використані 
кошти за квітень - червень 1919 року, звіт складався з наступних розділів: 
штати співробітників повітових виконкомів, штати співробітників волосних 
виконкомів, утримання загального статистичного бюро, утримання волосних 
і приміських виконкомів, утримання поштових відділень, відділ 
інформаційний і інструкторський, утримання міліції, господарські витрати, 
пояснювальна записка до кошторису, кошторис відділу управління, 
кошторис на утримання Одеської повітової міліції, кошторис секретаріату 
виконкому, кошторис про відпустку сум на видачу платні особовому складу 
виконкому, кошторису по районам Одеси, кошторис витрат губісполкому 
Ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів [14, c. 3 - 41]. 

Потрібно позначити що робота фінансового відділу, апарату НКВС, 
місцевих органів влади, а також загальне будівництво радянської влади на 
місцях впиралося в катастрофічну нестачу коштів. У червні 1919 року 
відділом управління НКВС Дніпровського повіту була видана доповідь про 
те що в повіті відчувається особливо гострий недолік в грошових знаках що 
загрожує призупиненням робіт як у розвитку сільськогосподарської та 
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заводської промисловості, так і робіт по боротьбі з контр - революцією [15, c. 
55]. 

Брак коштів в становленні влади відчувався аж до 1922 року, дана 
проблема була висвітлена в звіті по роботі відділу управління НКВС за 
1922р.. В якому позначалося що одним з ускладнень в роботі відділу 
управління було - вкрай важке матеріальне становище відомства. 
Відпускаються кредитів була настільки недостатньо, що часом приплив 
грошових коштів від Губцентрів до повітів припинявся на кілька місяців і 
тоді вже не доводилося думати про зміцнення або вдосконалення апарату. 
Особливо почало погіршуватися матеріальне становище з кінця березня 
1922р.. 

З цього моменту платню співробітникам повітового апарату, не кажучи 
вже про волосні, в багатьох губерніях невиплачувалося на протязі 5-6 місяців 
(Катеринославська, Донецька та інші Губернії); заборгованість на 1-е жовтня 
виражалось подеяким губернії в сотнях тисяч рублів в грошзнаках 23-го 
року. Так, наприклад, згідно з повідомленнями, заборгованість 
Катеринославської Губміліціі на перше вересня досягла 250 мільярдів рублів 
(д.з. 21р.); заборгованість Донецької Губміліціі до того ж часу виражалася в 
майже 19 млн.руб.(д.з. 22р.). Теж відсутність коштів позбавляло можливості 
купувати канцелярське приладдя та папір, замовляти книги наприклад, для 
записів актів громадянського стану тат. і..Болючіше всього відбивалося на 
стані і роботі відомчого апарату - це не можливість всилу того ж складного 
матеріального становища налагодити більш-менш стерпний зв'язок з 
місцями: бували випадки, коли через відсутність коштів місцеві органи влади 
не взмозі були використовувати навіть такі доступні способи зв'язку, як 
пошта, телефон, телеграф. За повідомленням одного з відділів управління 
Катеринославської губернії в його практиці бували моменти, коли термінова 
пошта по причині відсутності грошей залишалася не відправленої 10-15днів. 

Якщо таке положення було в повітових відомчих центрах, то 
становище волосного і сільського апарату в цьому відношенні, особливо в 
першій половині звітного періоду, було абсолютно безнадійним. Навіть 
переклад змісту апарату волвиконкомів і сільрад на місцеві засоби, на 
перших порах не дав якого не будь істотного поліпшення, бо, внаслідок 
нестійкості об'єктів оподаткування і відсутності конкретних вказівок центру, 
місцевий бюджет не міг виправдати, особливо в голодуючих губерніях, тих 
величезних вимог, які необхідні для нормальної роботи волосного апарату. 
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Особливо гостро відсутність коштів позначилося на стан і роботу апарату в 
голодуючих губерніях. Голод, що охопив до кінця 21 року майже всі південні 
губернії України, в першу половину звітного періоду зріс до максимальних 
розмірів. 

Повний розвал господарського життя і загальне зубожіння призвело 
населення до стану щоденної боротьби за шматок харчового сурогату, 
масових злочинів і «мимовільного відступу від звичайного порядку і форми 
життя. Багато де волосні і сільські працівники кидали свої посади і їхали в 
урожайні місця за хлібом, в кращому випадку багато просили про своє 
переобрання. Доводилося напружувати всі зусилля, що б не допустити 
повного розпаду волосного і сільського апарату. 

З'ясувавши на початку другої половини звітного періоду види на 
урожай трохи призупиняють процес занепаду Волосного і Сільського 
апарату, хоча фінансове становище ще продовжує залишатися важким. 

Тільки останні 2-3 місяці звітного періоду дають, нарешті, можливість 
відомчому апарату НКВС встати на ноги. До цього часу система місцевого 
бюджету починає приймати вже певні тверді форми; приплив грошових 
коштів посилюється і стає більш-менш регулярним і узв'язку з цим 
переведення утримання частини місцевих органів, як то: волвиконкомів, 
сільрад та міліції, на місцеві засоби починає набувати вже певне практичне 
значення. До цього часу місцям, після ряду переорганізацій і скорочення 
штатів, вдається, нарешті, домогтися більш-менш твердої структури апарату, 
що дозволяє обходитися з мінімальними штатами, що в свою чергу, особливо 
з початком посилення надходжень з центру коштів, значно покращує 
матеріальне становище співробітників. Зокрема, не малу роль зіграло в 
поліпшенні матеріального благополуччя міліції також і проведена майже 
всюди система шефства. 

Тому питання фінансування стояло на першому місці по важливості, це 
підтверджують дані по співвідношенню розглянутих на засіданнях 
Прізідіума і пленумів губісполкому за їх характером, видно, що найбільший 
відсоток з розглянутих питань падає на частку фінансових питань - 23,2% 
[16, c. 5 - 8]. 

Також фінвідділ займався виробленням штату і оплати праці 
службовцям та розробкою кошторисів змісту структур НКВС. Наприклад: В 
лютому 1919 року декретом, а в квітні положенням ради народних комісарів 
закріплені розцінки по оплаті праці службовцям радянських установ що 



148 

 

знаходяться в місті Харкові та Харківській губернії, Фінансовий відділ НКВС 
провів роботу з розробки та закріплення заробітної плати за службовцями 
відділів НКВС, Губвиконкому та інших організацій підвідомчих НКВС всій 
Харківській губернії [17, c. 1-6]. Всередині квітня 1919 року було визначено 
заробітна плата і витрати зафіксовані в кошторисі на утримання Радянської 
робітничо-селянської міліції Волинської губернії [12, c. 30, 31]. У 1920 році 
до складу НКВС були введені табору примусових робіт для яких фінвідділом 
були розроблені норми оплати праці співробітників та їх штати[18, c. 6-12]. 

Діяльність фінансового відділу НКВС можна побачити на прикладі 
звітів НКВС по фінансовому відділу. 3 квітня 1919р. замісник Народного 
комісару внутрішніх справ Власенко видав бюлетень по роботі відділів 
НКВС УСРР з 15 березня по 1 квітня 1919р.: 

 по фінансовому відділу:  1) Складений кошторис витрат комісаріату на 
1 - е півріччя в сумі 8 707 590 руб. тільки по центральним відділам 
комісаріату та Всеукраїнській Надзвичайній Комісії. У вказану суму 
абсолютно не включені витрати місцевих відділів управління . 2) Видано 
аванси місцевим органам влади з наявного в розпорядженні 
Наркомвнутсправ спеціального двохмільйонного заощадження , асигнованих 
Раднаркомом на витрати з організації та зміцненню Радянської влади на 
місцях. Відпущений кредит вкрай недостатній на увазі що збільшується з 
кожним днем потреби в авансуванні місцевих органів влади .   3) Вироблена 
спільна, єдина норма кошторисів витрат для губернських виконкомів на 1 - е 
півріччя 1919р. 4) Складений кошторис витрат для інструкторської школи 
при комісаріаті на 4 місяці по 1 -е липня 1919р. у сумі 91036 руб. розрахована 
на 150 слухачів. 5 ) Вироблено штати співробітників і службовців усіх 
відділів комісаріату , які вже затверджені колегією НКВС.  6) Виконана 
робота з фінансування всеукраїнського З'їзду рад з кредиту 5000000 руб. 
асигнування Раднаркомам  ( підготовка з'їздів , задоволення всіх видів 
постачання делегатів з'їзду та інші витрати ) . В даний час готується звіт. 7) 
По мірі надходження в Наркомвнутсправ кошторисів видатків місцевих Рад 
такі перевіряються і переробляються відділом . 8) Відділом виповнюється вся 
робота по обладнанню та постачанню Комісаріату .   [`19, c.5; 20, c. 63 ] 

Для наочного прикладу можна виділити деякі пункти з бюлетенів про 
роботу, проведену фінансовим відділом народного комісаріату внутрішніх 
справ за період за квітень-червень1919 року.  

- Розроблена і проведена затверджена в даний час Колегією Нарком 
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внутрішніх справ кошторис Особливого Корпусу Військ при Всеукраїнській 
Надзвичайної комісії на суму 1 731 492 84 руб.  

- Складений і має бути представлений на розгляд Колегії Нарком 
внутсправ кошторис на утримання комнезамів на суму 25 000 000 руб (для 
волостей), виключаючи окремі села.  

- Закінчується бухгалтерією відділу складання звіту про фінансові 
операції наркомвнутсправ за минулі 3 місяці, надалі звіти Фінансовий відділ 
має намір складати щомісяця.  

- Для отримання точних відомостей про потреби місцевих органів 
влади Фінансовий Відділ дає всім інструкторам які відряджаються на місця 
завдання: 1) Стан фінансів місцевих органів влади. а) що і в якій мірі служить 
в даний час джерелом задоволення всіх поточних витрат місцевих органів: 
черезвичайний податок, аванс відпущений урядом в рахунок кошторисних 
асигнацій, б) чи є в достатній кількості необхідні грошзнаки. 2) Порядок 
витрачання коштів місцевими органами та ведення звітності. в) складання 
повного кошторису доходів і видатків місцевих органів: матеріали, 
службовці для складання кошторису, штати. Після повернення інструкторів 
робиться відповідне подання до Уряду про місцеві потреби і даються 
циркулярні розпорядження місцевим органам в разі відхилення від 
визначеного Комісаріатом у справі Фінансового управління на місцях. 

- Розроблені штати Губернских і Повітових Виконавчих Комітетів, 
Відділів Управління Міліції, черезвичайних Комісій, Відділів реєстрації актів 
громадянського стану і Комунального господарства в даний час затверджені 
Колегією Народного Комісаріату Внутрішніх Справ; 

- Направлене розпорядження в Старобільський повітовий Комітет про 
стягнення надзвичайних податків в місті і повіті.  

- Надано в Народний Комісаріат у справах Фінансів припущення 
кошторисного обчислення витрат по Комісаріату Внутрішніх Справ на 
липень і серпень місяці поточного року на суму 261 360 000 руб. [20, c. 155 - 
168]. 

Також добре висвітлена робота Фінансового відділу НКВС по 20-му 
року в звіті НКВС УРСР за 1920 р. Фінансовий відділ по часу своєї 
організації є одним з найстаріших відділів, - початок його дій відноситься до 
часу утворення Комісаріату. Але якщо інші Відділи опинилися, в наслідок 
відсутності кваліфікованих працівників, у важкомустановищі, то становище, 
фінвідділ була суто важким, бо фахівці бухгалтери, необхідні для роботи у 
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Відділі, знаходили собі вигідніші в сенсі забезпечення місця в інших 
комісаріатах і закладах, де забезпечення їх поставлено в більш сприятливих 
умовах, ніж в Нарком внутсправ, і їх ніякими засобами не можна було 
залучити до роботи в Комісаріаті. Якщо додати до цього ту обставину, що 
майже докінця листопада завідуючий відділом був безпартійний, і при тому 
мало придатний для цієї відповідальної роботи, то стане зрозумілим, чому 
робота фінвідділу була значний час встані зачаття. Лише 28 листопада ЦК 
партії був відряджений відповідальний фахівець. 

До кінця року фінвідділ мав штат з 8 осіб, в 1919 році штат відділу 
становив 22 особи [20, c. 3,4], але вони за своєю не підготовленості далеко не 
задовольняли пропонованим до них вимогам, за винятком однієї особи-
фахівця. Цей штат був складений з таких осіб: бухгалтер-весь час хворіє, 
Секретар, Справовиробниця, Журналіст, 4 осіб відряджених з Концтабору. З 
зазначеним штатом привелетенській і гарячій роботі кінця року, коли, 
закінчується звітний і починається новий кошторисний рік, вдалося виконати 
наступне: скласти іздати в друкарню «Положення інструкції і вказівки» а) 
щодо складання та виконання кошторисів, б) номенклатури кошторису в) 
вибірку з Декрет і положень, що стосуються кошторисів, г) правила обліку 
видаткової кошторису НКВС, д) форми книг з обліку, е) форми звітності 
місцевих органів перед НКВС про виконання ними кошторисів ж) видаткові 
розкладу за кошторисом НКВС. 

- Довелося посиленими темпами проводити авансові кредити. На 10 
кошторисних нарадах були проведені кредити в круглих цифрах: відділ 
управління 1.063.000.000, Комнезамож 93950000, міліції 39850000, 
Відкомгоспам 100000000, Всього 2501000000.  

- Складений видатковий кошторис місцевих установ, підвідомчих 
НКВС, за винятком Відкомгоспів, складання кошторису яких мало було 
зроблене Бюджетним підвідділом Всеукркомунвідділом.  

 - Вироблено нормативні штати, план робіт і складено кошторис самого 
відділу.  
 - Проведено 2-і наради з питання про постановку обліку всього кошторису 
НКВС 
  - Проведено злиття підвідділу бухгалтерії з касою при управлінні справами 
з фінвідділом в цілях єдиної роботи і економії сил.  

-Вжито заходів до встановлення нормальних відносин з Харківським 
Губфінвідділом, як центральної касою УРСР.  
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-Що ж до попередньої 11 міс. Роботи відділу, то можна вказати на 
проведення  наступних кредитів: Комнезаможам 412000000, Комгосп 
70000000, Губміліціі 107000000, НКВС 26000000, Чугуївському концтабору 
6000 000. 

В даний час в роботі фінвідділу маються ще значні недоліки, які 
можуть бути виправлені тільки тоді, коли до роботи вдасться залучити 
достатню кількість спеціалістів і поліпшити постачання бухгалтерськими 
книгами, інвентарем і канц.приладдям.[16, c. 64- 66]. 

В 21 році відбулося суттєве переформатування НКВС і з цієї причини 
фінансовий відділ увійшов в структуру відділів управління НКВC [16, c.4]. 

Фінансовий відділ НКВС безумовно відігравав колосальну роль в 
будівництві влади більшовиків в Україні, він був сполучною ланкою потоку 
фінансових ресурсів які йшли з бюджету держави на будівництво 
комуністичної влади на місцях, відділом який направляв кошти туди де вони 
були необхідні в першу чергу. Фінансовий відділ не тільки займався 
безпосередньо фінансовими потокам, а в умовах побудови влади був 
змушений брати активну участь в розробці законодавчої бази для 
ефективного фінансування органів влади, донесенні та роз’ясненні постанов 
та розпоряджень на місця, проводити активний контроль за використанням 
коштів та їх звітом. Потрібно зазначити що не дивлячись на катастрофічну 
нестачу коштів і ефективних кадрів, більшовикам в кінцевому підсумку 
вдалося більш менш вирівняти фінансову ситуацію і при цьому не втратити 
владу.  І навіть голод 21 - 22 років і не здатність забезпечити людей 
повноцінними продуктами харчування не підняв народні маси виснажених 
роками війн і злиднями на повалення цього режиму.  
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 Аннотация 
 Рассматривается деятельность, задачи,  функции  Финансового Отдела НКВД  

на начальном этапе строительства Советской власти в Украине.  Высветливается 
деятельность Финансового Отдела касающиеся  разработки законопроектов по 
реализации финансового хозяйства как  центрального аппарата НКВД так и  местными 
органами власти.   Рассматриваются схемы финансирования местных органов власти и 
отчетности за выделенные и использованные финансовые ресурсы. Отображается 
финансовое состояние органов власти в Украине в обозначенный период. Упоминаются 
примеры деятельности Финансового отдела  по  разработке  норм оплаты труда 
сотрудников и штатов органов НКВД.  Наводятся наглядные примеры деятельности  отдела на 
примере изданных бюллетеней и отчетов по работе Финансового отдела. 

 Ключевые слова: финансовый отдел  НКВД, сметы, отчеты, финансовые ресурсы, аванс, 
выделение средств, Коллегия НКВД, местные органы власти, материальное положение, штат, 
нормы оплаты труда,  бюллетени. 

Annotetion 
         Discussesthe activities, tasks, functions of the FinanceDivisionof the PCIAin the initial 
stageof constructionof the Soviet powerin Ukraine.Appearsfinance departmentactivitiesrelating 
to the developmentof draft laws onthe implementationof the financialsectorasthe central 
apparatus ofthe PCIAand thelocal authorities.We considerthe schemeof financing of 
localauthorities andaccountability formarquee andfinancial resources. Showingthe financial 
conditionof the authoritiesin Ukrainein this period. Mentionedexamples ofthe Finance 
Departmenton the developmentof normsof remunerationof employeesand stateof the PCIA. 
Inducesvivid examplesofactivitieson the exampleof publishedreportsandthe FinanceDepartment.  

Keywords:financial departmentof the PCIA, estimates, reports, financial resources, 
advancefunding,the College ofthe PCIA, local authorities, financial position, state, 
wageregulations, bulletins. 
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