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CCCP-ca Верховнӧй Cöeem Президиумлӧн

CCCP-ca Верховнӧй Сӧветлысь lV-ӧд Сессия 
чукӧртӧм йылысь

Чукӧртны Сӧветскӧй Социалистическӧй Республикаяс Союзса Вер- 
ховнӧй Сӧветлысь внеочереднӧй IV-ӧд Сессия тавося август 28 лунӧ 
Мосюва карын.

СССР Верховнӧй Сӧвет Презнднумса Председатель М. КАЛИНИН.

СССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Секретарь А. ГОРКИН.

Москжа, Кремль. 1939 во, август 24 лун.

Ненападение йылысь 
советско германскӧй договор

Сӧнетскӧй Союз да Гер- 
мания костын ненааадение 
йылысь заключитӧм дого- 
вор представляйтӧ аснас 
зэв важнӧй тӧдчанлуна до- 
кумент, коді петкӧдлӧ Сӧ- 
ветскӧй Союзлысь последо- 
вательнӧй мирнӧй полити- 
хасӧ.

Сӧветскӧй Союзлӧн внеш- 
ней политика пыр петліс 
мир делӧ дорйыны да видз- 
ны стремлениеысь. Тайӧ 
аслас политикаас СССР лич- 
лэдзлытӧг зілис став сійӧ 
государствояскӧд, кодъяс 
разделяйтлісны сійӧ пози- 
циясӧ, дружественнбй да 
деловӧй йитӧдъяс поддер- 
житӧмӧ да ёнмӧдӧмӧ. Пар- 
тия XVIII-ӧд съезд вылын 
отчетнӧй докладын Сталин 
ёрт Сӧветскӧй Союзлысь 
внешней политика аслас 
характеристикаын висьта- 
ліс:

„Ми сулалам мир вӧсва 
да деловӧй йитӧдъяс ёнмӧ- 
дӧм вӧсна став странаяскӧд, 
сулалам и кутам сулавны 
тайӧ позиция вылас, тайӧ 
етранаясыс кутасны кӧ кут- 
сьыны сэтш.ӧм жӧ отноше* 
ниеясӧ Сӧветскӧй Союзкӧд, 
МЫЙЭТШ найӧ оз зільлыны 
нарушитны миян страна- 
лысь интересъяс“.

Ненападение йылысь до* 
говор, кодӧс заключитӧма 
Сбветскӧй Союзӧн Герма- 
ниякӧд, тырвыйӧ лӧсялӧ 
Сӧветскӧй Союз позиция- 
кӧд, кодӧс вблі определи- 
тӧма Сталин ёртӧн.

СССР да Германия кос- 
тын нормальнӧй диплома- 
тическӧй отношепиеяс вос- 
становитӧмсянь отношение- 
яссӧ регулируйтісны после- 
довательнӧ Раппальскӧй до- 
говорӧн, кодӧс заключитӧ- 
ма 1922 воын, да нейтрали- 
тет йылысь договорӧн, к о  
дӧс заключитӧма 1926 вося 
апрель 24 лунӧ. 1926 вося 
договор устанавливайтӧ, 
мый „случайын договари* 
вайгчысь сторонаысь кӧ 
ӧтиыс, действиеяслӧн миро- 
любимӧй образ вылӧ видз- 
ӧдтӧг, веськалӧ коймӧд 
державасянь, некымын кой- 
мӧд державаяссянь усь- 
кӧдчӧмӧ, то мӧд договари- 
вайтчысь сторона кутас 
ч:облюдайтны нейтралитет 
став конфлнкт чӧж“.

Сійӧ жӧ договорын ин- 
дыссьыдіс, мый W11 статья-

ын казьтывсян характера 
конфликткӧд йитӧдын кӧ 
либӧ жӧ кор договаривайт- 
чысь сторонаясысь некод- 
ыс оз ло йитчӧма воору* 
женнӧй столкновениеясын, 
лоас лӧсьӧдӧма коймӧд 
державаяс костьш коали- 
ция договаривайтчысь 
сторонаясысь ӧтисӧ эконо- 
мическӧй либӧ финансовӧй 
бойкотӧ иодвергнитан цель- 
ӧн. Мӧд договаривайтчысь 
сторона сэтшӧм коалиция 
дінас примыкайтны оз 
кут“.

Ненападение йылысь ав* 
густ 23 лувӧ кырьшалӧм 
договор, кыдзи индыссьӧ 
сійӧ текстын, петӧ 1926 
вося договорлӧн сійӧ ос- 
новнӧй положениеяссьыс, 
но сэк жӧ содержитӧ сійӧ 
положениеясеӧ водзӧ раз- 
вивайтӧм кыкнан страна 
костын мирнӧіі отношение- 
яс ёнмӧдан могъясын. 
Сідз, договорлӧн 1 статья- 
ын индыссьӧ, мый кыкнан 
договаривайтчысь сторонаыс 
босьтӧны ас выланыс обя- 
зательство воздерживайт- 
чыны быдсяма агрессивнӧй 
действнеясысь мӧда мӧд 
отношениеын, кыдзи тор- 
йӧн, сідзи и ӧтув мукӧд 
державаяскӧд.

Договорлӧн II статья 
нредусматривайтӧ соответ- 
ствующӧй договаривайт- 
чысь стороналысь нейтра- 
литет соблюдайтӧм случай- 
ын, мӧд сторонаыс кӧ лоас 
коймӧд державалӧн воен- 
нӧй действиеяс объектӧн.

Кывшутӧг, зэв ыджыд 
тӧдчанлун имеитӧ IV-ӧд 
стагья, коді пуктӧ дого- 
варивайтчысь сторонаяс 
вылӧ обязательствояс ^не 
участвуйтны державаяслӧн 
кутшӧм кӧ груплировкаын, 
коді веськыда либӧ косвен- 
нӧ веськӧдӧма мӧд страна- 
лы гіаныд.

Договор V-ӧд статьялӧн 
важнӧй тӧдчавлуныс опре- 
деляйтсьӧ сійӧн, мый сійӧ 
предусматривайтӧ быдсяма 
споръяс да конфликгъяс 
разрешайтан исключитель- 
нӧ мирнӧй метод случай- 
ын, сэтшӧмъясыс кӧ лоасны 
кыкнан договаривайтчысь 
сторона костын.

Договорлӧн дасвосясрок, 
кодӧс устанавливайтӧ VI- 
ӧд статья висьталӧ сы йы- 
лысь, мый кыкнан сторона-

ыс неткӧдлӧны зільӧм зак- 
репитны кыкнан страна 
костын мирнӧй отношение- 
яс кузь кад кежлӧ.

Договор быдторъя пункт* 
лӧн содержание, кыдзи и 
ставнас договорыслӧн
дзоньнас, йиджтысьӧма 
стремлениеӧн не лэдзны 
конфликт, ёнмӧдны мирнӧй 
да деловӧй отношениеяс 
кыкнан государство кос- 
тын. Абу некутшӧм сомне- 
ние, мый ненападение йы- 
йысь заключитӧм договор, 
бырӧдас СССР да Герма- 
ния кост отношениеясын 
существуйтлысь нанряжен- 
ность.

Но заключитӧм договор- 
лӧн тӧдчанлуныс петӧ 
сӧмын кык договаривайт- 
чысь страна костын отно- 
шениеяс урегулируйтан 
рамкаяс сайӧ. Сійӧс за- 
ключитӧма сэк, кормежду- 
народнӧй обстановка зэв 
ёсь да напряженнӧй. Мир- 
нӧй акт, кутшӧмӧн лоӧ 
СССР да Гермашія костын 
ненападение йылысь дого- 
вор, тӧдӧмысь кутас отсав- 
ны международнӧй обста- 
новкаын напряжение кок- 
ньӧдӧмлы, тӧдӧмысь отса- 
лас разряднтны сійӧ напря- 
женностьсӧ.

СССР да Германия кос- 
тын договор заключитӧм эм 
тӧдӧмысь зэв ыджыд меж- 
дународнӧй тӧдчанлуна акт, 
сы вӧсна, мый договорыс 
представляйтӧ аснас мир- 
лысь инструмент, кодӧс 
чукӧстӧыа не сӧмын ёнмӧд- 
ны СССР да Германия кос- 
тын добрососедскӧй да 
мирнӧй отношениеяс, но и 
служитны мир всеобщӧй 
ёнмӧдан делӧлы.

Германня да СССР кос- 
тын враждалы пуктыссьӧ 
пом. Идеологияын да по- 
литическӧй системаын раз- 
личие не должен да оз 
вермы лоны падмӧгӧн кык- 
нан страна костас добро- 
соседскӧк отношениеяс лӧ- 
сьӧдӧм вылӧ. СССР-са да 
Германияса вародъяс кос- 
тыв дружба, кодӧс вайӧдӧ- 
ма гупикӧ Гермавияса да 
СССР-са врагъяс старавие- 
ясӧн, ӧнісянь должен по- 
лучитны колана условиеяс 
аслас развитие дадзоридза- 
лӧм вылӧ.

„Правда*, август 24 лун.

Август24 лунӧ Сыктывкармн муніс республиканскӧӥ 
летскӧй спартакиада. СНИМОК ВЫЛЫІ4: Спартакиядл
вывса участникьяс—М. Чеусов (Выльгорт) да Леня Се- 
ребрянников (Сыктывкар). Фото Ермолинлӧк.

Иностраннӧй печать ненападение 
йылысь советско-германскӧй 

договор йылысь
ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН, 24. (ТАСС). 
Талун германскӧй газетъяс 
первой страцицаясын по- 
меститісны германскӧй' ив- 
формационнӧй бюролысь 
официальвӧй юӧртӧм ино- 
стравнӧй делӧяс кузя ми- 
нистр фон-Риббевтроплон 
Молотов ёрткӧд сёрнит- 
чӧмъяс йылысь да Герма- 
ния да СССР костын нена- 
падение йылысь договор 
кырымалӧм йылысь. Газегъ- 
яслӧн первой страницаяс 
вылын печатайтӧма Герма- 
ния да СССР костын нена- 
падевие йылысь договор- 
лысь текст. Ивостраішӧй 
делӧяс кузя германскӧй 
министерстволӧн официоз 
„Дейче дипломатиш поли- 
тише корреспондевц“ гер- 
манско-советскӧй отноше- 
ииеяслы сиӧм специальнӧй 
выпускын гижӧ, мый Гер- 
мания да Сӧветскӧй Союз 
костын отношениеяс бур- 
мӧм кыиӧдасны Германияын 
джуджыд удовлетворение 
чувство. Кыкнан великӧй 
народъяс отношениеясын 
поворот, гижӧ „Дейче ди- 
пломатиш политише кор-

респонденц11-, лӧсялӧ иози- 
циялы, коді нуӧдеьыліс 
Германияӧн Асыввылын ве- 
ликӧй нация дінӧ отноше- 
ние кузя сё вояс чӧж,

Газета „Фелькишер бёо- 
бахтер“ гижӧ, мый Герма- 
ния да СССР костын выль 
пакт йылысь юӧр воспри- 
митӧма германскӧй народ- 
ӧн, кыдзи сійӧ положение, 
коді пыр существуйтліс 
Гермавияса да Россияса 
народъяс костын, дженьыд 
кост лыддьытӧг, восстано- 
витӧм.

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 24. (ТАСС). 

Став газетъясыс гырысь 
заголовокъяс удыи йӧзӧ- 
дӧны невападение йылысь 
советско-германскӧй дого- 
ворлысь содержание. „Ууси 
суоми“ газета талун пере- 
довӧйын гижӧ: „Ӧз позь
отрицайтны сійӧс, мый 
Германия да Сӧветскӧй со- 
юз костын взаимнӧй пони- 
мание, некутшӧм сомнение- 
тӧг, содействуйтас мир да 
Балтийскӧй море дорса пос- 
ни странаяслысь безопас- 
ность ёнмӧдӧмын.

Германияса иноотраннӧй делӧяс кузя министр 
г. фон-Рибӧектроплӧн Москваысь щ т

Август 24 лунӧ 13' час 
25 минутын Москваысьму- 
ніс Германияса иностран- 
нӧй делӧяс кузя министр 
г. Иоахим фон-Риббентроп.

Центральнӧй аэропорт 
вылын г*н фон-Риббентро- 
пӧс колльӧдісны Иностран- 
нӧй делӧяс кузя Народнӧй 
Комиссарӧс вежысь В. П.
Потемкин ёрт, Внешней 
торговля кузя Народнӧй 
Комиссарӧс вежысь M. С.
Степанов ёрт, Моссоветса 
председательӧс вежысь 
Д. Д. Королев ёрт, НКИД

протокольнӧй отделса
юралысь В. Н. Барков ёрт, 
НКИД центрально-европей- 
скӧй отделса юралысь 
А. М. Александров ёрт, 
Москва карса комендант 
полковник Ф. И. Суворов 
ёрт, германскӧй посольство- 
лӧн сосгав Германиялӧн 
специальнӧй да полномоч- 
нӧй посол граф фон дер 
Шуленберг юрнудӧм улын 
да италиялӧн чрезвычайнӧй 
да полномочнӧй посол г, 
Россо.

(ТАСС).



Коми ACCP-ca первои созыва Верховнӧй Cöeem Ліӧд Сессияӧн примитӧм

„Коми АССР-са уджалысь йбз депутатъяслӧн окружнӧй, районнбй, карса, сиктса 
да поселковбй Оӧветьясӧ ббрйысьбиъяс йылысь полвжвнйв" вылсьбдбм йылысь

Коми Автономнӧй Сӧветскӧй Социалистическӧй Республикаса Верховнӧй Сӧвет п о с т а н о в л я й т ӧ :  
Вынсьӧдны „Коми АССР-са уджалысь йӧз депутатъяслӧн окружнӧй, районнӧй, карса, сиктса да поселковӧй Сӧветъ- 

ясӧ бӧрйысьӧмъяс йылысь положение*.
Коми АССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Председатель Г. ВЕТОШКИН.

Коми АССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Секретарь В. ФИЛИППОВ.
1939 во август 19 лун. Сыктывкар, Коми АССР.

Коми АССР-са уджапысь йӧз депутатъяслӧн окружнӧй, районнӧй, 
карса, сиктса да поселковӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьонъяс иылысь

П 0 Л О Ж Е Н И Е
1 г.іапн

Бӧрйысян система
1 СТАТЬЯ- Коми АССР-са Кон- 

ституциялӧн 105 статья подув вы- 
лын уджалысь йӧз депутатъяслӧн 
окружнӧй, районнӧй, карса, сикт- 
са да иоселковӧй Сӧвегъясӧ де- 
путатъясӧс бӧрйӧмъяс нуӧд- 
сьӧны бӧрйысьысьясӧн всеобщӧй, 
равнӧй да веськыд бӧрйысян пра- 
во подув вылын гусьӧн гӧлӧсуй- 
тӧмӧн.

2 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 106 статья подув вы- 
лын депутатъясӧс бӧрйӧмъяс 
всеобщӧйӧсь: Коми АССР-са став 
гражданалӧн, кодъяслы тырис 18 
арӧс, найӧ расовӧй да националь- 
нӧй принадлежность вылӧ, веро- 
исповедание, образовательнӧй цевз, 
оседлость, социальнӧй происхож* 
дение, имущественнӧй положение 
да воддза деятельность вылӧ ви- 
дзӧдтӧг, эм право участвуйтны 
депутатъясӧс бӧрйӧмъясын да ло- 
ны бӧрйӧмаясӧн уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн Сӧветъясӧ, йӧйяс кын- 
дзи да йӧз кындзи, кодъясӧс су- 
дитӧма судӧн бӧрйысян право- 
ясысь лишитӧмӧн.

3 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 107 статья подув вы- 
лын депутатъясӧс бӧрйӧмъяс рав- 
нӧйӧсь: быд гражданин имеитӧ 
ӧти гӧлӧс; став граждана бӧрйы- 
сьӧмъясын участвуйтӧны ӧткодь 
основаниеяс вылын.

4 СТАТЬЯ. Коми АССР*са Кон- 
ституциялӧн 108 статья подув вы- 
лын нывбабаяс пользуйтчӧны бӧр- 
йысян да бӧрйӧмаӧн лоны правоӧн 
мужчинаяскӧд ӧткодя.

5 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 109 статья подув вы-

лын граждана, кодъяс состоитӧны 
Краснӧй Армии радъясын, поль- 
зуйтчӧны бӧрйысян да бӧрйӧмаӧн 
лоны правоӧн став гражданакӧд 
ӧткодя.

6 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 110 статья подув вы- 
лын депутатъясӧс бӧрйӧмъяс весь- 
кыдӧсь: уджалысь йӧз дегіутатъяс- 
лӧн окружнӧй, районнӧй, карса, 
сиктса да поселковӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс нуӧдсьӧны бӧрйы- 
сьысьясӧн непосредственнӧ весь- 
кыд бӧрйысьӧмъясӧн.

7 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 111 статья подув вы- 
лын уджалысь йӧз депутатъяслӧн 
Сӧветъясӧ депутатъясӧс бӧрйигӧн 
гӧлӧсуйтӧм гуся.

8 СТАТЬЯ- Коми АССР-са Кон- 
етитуциялӧн 112 статья подув вы- 
лын Коми АССР-са уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс нуӧдсьӧны бӧрйысян ок- 
ругъяс кузя.

Быд бӧрйысян округ мӧдӧдӧ 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн соот- 
ветствующӧй Сӧветӧ ӧти депута- 
тӧс. /

9 СТАТЬЯ. Коми АССР-са Кон- 
ституциялӧн 17 статья подув вы- 
лын РСФСР-са да став мукӧд со- 
юзнӧй республикаясса граждана 
пользуйтчӧны Коми АССР террито- 
рия вылын бӧрйысян правоясӧн 
Коми АССР-са гражданакӧд ӧткодя.

10 СТАТЬЯ. Коми АССР-са уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс нуӧдӧмкӧд йитчӧм 
рӧскодъяс вӧчсьоны государство 
ІЦӦТ вылӧ.

! военнослужащӧйяс пыртсьӧны бӧр- 
йысьысьяслӧн сиисокъясӧ олан ме- 
ста серти уджалысь йӧз депутатъяс- 
лӧн соответствующӧй Сӧветъясӧн.

17 СТАТЬЯ. Бӧрйысян участокъ- 
ясын, кодъяс лӧсьӧдсьӧны больни- 
цаясын, рӧдидьнӧй керкаясын, са- 
наторийясын да мукӧд лечебнӧй уч- 
реждениеясын, бӧрйысьысьяслӧн 
списокъяс лӧсьӧдсьӧны кыдзи ви- 
сьысь граждана вылӧ, сідзи и ме- 
дицинскӧй персонал вылӧ, коді бӧр- 
йысян лунӧ находитчӧ дежурство 
вылын.

Бӧрйысьӧмъясын оз вермыны при- 
митны участие висьысьяс, кодъяс 
находитчӧны скарлатинознӧй да 
дифтерийнӧй отделениеясын.

18 СТАТЬЯ. Бӧрйысьӧмъясӧдз 35 
лун водзджык уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн Сӧвет ӧшӧдӧ бӧрйы- 
сьысьяслысь списокъяс став йӧзӧс 
тӧдмӧдӧм могысь либӧ обеспечи- 
вайтӧ бӧрйысьысьяслы позянлун 
тӧдмасьны тайӧ списокъясӧн Сӧвет 
помещениеын.

19 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяс спи- 
сокъяслӧн подлинникыс видзсьӧ 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн соот- 
ветствующӧй Сӧветын да воинскӧй 
частьын либӧ войсковӧй соедине- 
ниеын.

20 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяслысь 
список йӧзӧдан да бӧрйысян лун 
костын бӧрйысьысьӧн ассьыс олан- 
места вежигӧн уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн соответствующӧй Сӧ- 
вет сетӧ сылы Коми АССР-са Вер- 
ховнӧй Сӧвет Президиумӧн уста- 
новитӧм формаа ,гӧлӧсуйтан пра- 
во вылӧ удостоверение" да пасйӧ 
бӧрйысьысьяслӧн списокын — „му- 
ніс“; выль—пыр либӧ временвӧ—

оланінын бӧрйысьысь пыртсьӧ бӧр- 
йысьысьяслӧн списокӧ личность 
удостоверение, а сідз жӧ „гӧлд- 
суйтан право вылӧ удостоверение* 
петкӧдлӧм бӧрын.

21 СТАТЬЯ- Бӧрйысьысьяс спи- 
сокын неправильностьяс йылысь 
(списокӧ пырттӧм, списокысь ис- 
ключитӧм, ов, ним, вич дзугӧм, 
бӧрйысян правоясысь лишитӧм йӧз- 
ӧс неправильнӧя списокӧ ітыртӧм^ 
шыӧдчӧм сетсьӧ уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн Сӧветӧ, коді йӧзӧдіс 
списоксӧ.

22 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяс Сӧветлӧн иеполнительнӧй 
комитет обязан видлавны бӧрйы- 
сьысьяс списокын неправильность 
йылысь быд шыӧдчӧм куим лунъя 
срокӧн.

23 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяс спи- 
сокын неправильность йылысь шы- 
ӧдчӧм видлалӧм бӧрын, уджалысі» 
йӧз депутатъяс Сӧветлӧн испол- 
нительнӧй комитет обязан либб 
пыртны бӧрйысьысьяс списокӧ ко- 
лана веськӧдӧмъяс, либӧ сетны 
шыӧдчысьлы письменнӧй справка 
сылысь шыӧдчӧмсӧ отклонитан мо- 
тивъяс йылысь; уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн Сӧвет шуӧмкӧд сӧгла- 
ситчытӧм дырйи шыӧдчысь вермас 
сетны норасьӧм Народнӧй судӧ.

24 СТАТЬЯ. Народнӧй суд кунм 
лунӧн обязан восьса судебнӧй за- 
седаниеын шыӧдчысьӧс да Сӧветса 
представительӧс корӧмӧн видлав- 
ны списокын неправильность выл* 
норасьӧм да ассьыс шуӧмсӧ пыр 
жӧ юӧртны кыдзи шыӧдчысьлы, 
сідзи и Сӧветлы. Народнӧй судлӧк 
шуӧм окончательнӧй.

II глава  

Бӧрйысьысьяслӧн списокъяс
11 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяслӧн 

списокъяс лӧсьӧдсьӧны каръясын 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн карса 
Сӧветӧн; поселокъясын—поселко- 
вӧй Сӧветӧн; сиктса местностьяс- 
ын—уджалысь йӧз депутатъяслӧн 
сиктса Сӧветӧн.

Бӧрйысьысьяс списокъяслӧн фор- 
ма лӧсьӧдсьӧ Коми АССР-са Вер- 
ховнӧй Сӧвет Президиумӧн.

12 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяс спи- 
сокъясӧ пыртсьӧны став граждана, 
кодъяс имеитӧны бӧрйысян право 
да олӧны (пыр либӧ временнӧ) 
списокъяс лӧсьӧдіг кежлӧ тайӧ 
Сӧвет терригория вылын, кодъяс- 
лы бӧрйысян лун кежлӧ тырис 18 
арӧс.

13 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяс спи- 
сокъясӧ оз пыртсьыны йӧз, кодъ- 
ясӧс лишитӧма бӧрйысян право- 
ясысь судебнӧй приговоръяс серти 
бӧрйысян правоясысь лишитӧм ку- 
зя лриговорын урчитӧм став срок
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чӧжыс, а сідз жӧ йӧз, кодъясӧс 
признайтӧма законӧн лӧсьӧдӧм пӧ- 
радокӧн йӧйясӧн.

14 СТАТЬЯ. БӦрйысьысьяс пӧв- 
сысь некод оз вермы лоны пыртӧ 
ма ӧтиысь унджык бӧрйысян спи- 
сокӧ.

15 СТАТЬЯ. Бӧрйысьысьяслӧн 
списокъяс — общӧйӧсь уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн став Сӧветъ- 
ясӧ бӧрйысьӧм вылӧ— составляйт- 
сьӧны быд бӧрйысян округ кузя 
алфавитнӧй пӧрадокын бӧрйысьысь* 
лысь фамилия, ним, вич, арлыд, 
олан места, а сідз жӧ уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн соответствую- 
щӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
бӧрйысян округъяслысь номеръяс 
индӧмӧн. Бӧрйысьысьяслӧн спи- 
сокъяс кырымавсьӧны уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн Сӧветса предсе- 
дательӧн да секретарӧн.

16 СТАТЬЯ. Воинскӧй частьяс- 
ын да войсковӧй соединеннеясын 
сулалысь бӧрйысьысьяслӧн спи- 
сокъяс лӧсьӧдсьӧны командование- 
ӧн командир да военнӧй комис- 
сарӧн кырымалӧмӧн. Став мукӧд

III глава

Административнӧй округъясса уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн окружнӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьбмъяс 

кузя бӧрйысян округъяс да бӧрйысян комиссияяс
25 СТАТЬЯ. Адмивистративнӧй 

округъясса уджалысьйӧз депутатъ- 
яслӧн Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс ку- 
зя избирательнӧй округъяс лӧсьӧд- 
сьӧны уджалысь йӧз депутатъяс- 
лӧн окружнӧй Сӧветӧн.

Коми АССР-са Конституциялӧн 
112 статья подув вылын бӧрйысян 
округъяс лӧсьӧдсьӧны ӧти округ
2.000 морт население вылӧ норма 
серти.

26 СТАТЬЯ. Административнӧй 
округъясса уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс ку- 
зя бӧрйысян округъяслӧн списокъ- 
яс йӧзӧдсьӧны уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн окружнӧй Сӧветъяс ис- 
полнительнӧй комитетъясӧв бӧр- 
йысьӧмъясӧдз 55 лунысь не сёрӧн- 
джык.

27 СТАТЬЯ. Быд административ- 
нӧй округын лӧсьӧдсьӧ админист- 
ративнӧй округса уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн окружнӧй Сӧветӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя Окружнӧй бӧр- 
йысян комиссия.
28 СТАТЬЯ^ Окружвӧй (админист- 

ративнӧй округъяслӧн) бӧрйысян

комиссияяс лӧсьӧдсьӧвы общест- 
веннӧй организацияяс да уджа- 
лысь йӧз обществоясса представи- 
тельясысь да вынсьӧдсьӧны Коми 
АССР-са Верховнӧй Сӧвет Прези- 
диумӧн председатель, председа- 
тельӧс вежысь, секретарь да 4—6 
шлев составын, бӧрйысьӧмъясӧда 
55 лунысь не сёрӧвджык.

29 СТАТЬЯ. Окружвӧй (админи- 
стративнӧй округлӧн) бӧрйысян 
комиссия:

а) наблюдайтӧ округ территория 
вылын окружнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс мунігӧн бӧрйысьӧмъяс 
йылысь тайӧ Положеннесӧ стӧча 
олӧмӧ пӧртӧм бӧрся;

б) видлалӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧв окружнӧй Сӧветӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя бӧрйысян комис- 
сияяслӧн неправильнӧй действие- 
яс вылӧ норасьӧмъяс;

в) лӧсьӧдӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн окружнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя Коми АССР-са Вер*

(Водзӧ видзӧд 3 листбокысь).



Коми АССР-са уджалысь йӧз депутатъяслбн окружнбй, районнӧй 
карса, сиктса да поселковбй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс йылысь *

П О Л О Ж Е Н И Е
ховнӧй Сӧвет Президмумӧн уста- жысь, секретарь д а 2 —4шлен сос- 
иовитӧм бӧрйысян бюллетеньяе; тавын бӧрйысьӧмъясӧдз 50 лунысь

г) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн окружнӧй Сӧветӧ 
бӧрйӧм депутатъясӧс;

д) сдайтӧ уджалысь йӧз депу 
татъяслӧн окружнӧй Сӧветса ман- 
датнӧй комиссиялы бӧрйысьӧмъяс 
кузя делопроизводство.

30 СТАТЬЯ- Административнӧй 
округса уджалысь йӧз депутатъяс- 
лӧн окружнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя быд избирательнӧй 
округын лӧсьӧдсьӧ Окружнӧй бӧр- 
йысян комиссия.

31 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн окружнӧй Сӧветӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя Окружнӧй (изби- 
рательнӧй округса) бӧрйысян ко- 
миссияяс лӧсьӧдсьӧны обществен- 
нӧй организацияясса да уджалысь 
йӧз обществоясса представитель- 
ясысь да вынсьӧдсьӧны уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн окружнӧй Сӧ- 
ветса исполнительнӧй комитетӧн 
председатель, председательӧс ве-

не сёрӧнджык.
32 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз де 

путатъяслӧн окружнӧй Сӧветӧ бӧр 
йысьӧмъяс кузя Окружнӧй (избира 
тельнӧй округса) бӧрйысян комис- 
сия:

а) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн окружнӧй Сӧветса 
депутатӧ Коми АССР-са Конститу 
циялысь да бӧрйысьӧмъяс йылысь 
тайӧ Положениелысь требование- 
яс соблюдайтӧмӧн выставитӧм кан 
дидатъясӧс;

б) снабжайтӧ Участковӧй бӧрйы- 
сян комиссияясӧс установитӧм фор 
маа бӧрйысян бюллетеньясӧн;

в) устанавливайтӧ округ кузя 
бӧрйысьӧмъяелысь результатъяс;

г) сетӧ бӧрйӧм депутатлы бӧр- 
йӧм йылысь удостоверение;

д) представляйтӧ Окружнӧй (ад- 
министративнӧй округса) бӧрйы- 
сян комиссияӧ бӧрйысьӧмъяе кузя 
делопроизводство.

IV  глапа

»Уджалысь йӧз депутатъяслӧн районнӧй Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя бӧрйысян округъяс да бӧрйысян

комиссияяс
33 СТАТЬЯ. Уджалысь. йӧз депу- 

татъяслӧн районнӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя бӧрйысян ок- 
ругъяс лӧсьӧдсьӧны уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн і районнӧй Сӧветъ- 
ясӧн.

Коми АССР*са Конституциялӧн 
112 статья подув вылын бӧрйы- 
сян округъяс лӧсьӧдсьӧны татшӧм 
нормаяс серти:

районын, кӧні населениеыс 25 
*сюрс мортысь унджык—ӧти бӧр- 
йысян округ быд 1.000 морт насе- 

,ление вылӧ, но, 60 округысь не 
унджык;

районын, кӧні населениеыс 25 сюр- 
сӧдз, лӧеьӧдсьӧ 25 избирательнӧй 

юкруг.

34 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
гатъяслӧн районнӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя бӧрйысян ок- 
ругьяслӧн списокъяс йӧзӧдсьӧны 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн ра- 
йоннӧй Сӧветъяс исполнительнӧй 
комитетъясӧн бӧрйысьӧмъясӧдз 55 
лунысь не сёрӧнджык.

35 СТАТЬЯ. Быд районын лӧ- 
сьӧдсьӧ уджалысь йӧз депутатъяс- 
лӧн районнӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс кузя Районнӧй бӧрйысян комис- 
сия.

36 СТАТЬЯ. Районнӧй бӧрйысян 
комиссияяс лӧсьӧдсьӧны обще-
ственнӧй организацияясса да уджа- 
лысь йӧз обществоясса предста- 
вительясысь да вынсьӧдсьӧны Ко- 
ми АССР-са Верховнӧй Сӧвет 
Президиумӧн; административнӧй 
округӧ пырысь районъясьш—уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн окруж- 
яӧй Сӧвет исполнительнӧй ко-
митетъясӧн председатель, пред*
седательӧс вежысь, еекретарь да
4 —6 шлен составын бӧрйысьӧмъ- 
ясӧдз 55 лунысь не сёрӧнджык.

37 СТАТЬЯ. Районнӧй бӧрйысян 
комиссия:

а) наблюдайтӧ район территория 
вылын районнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс мунігӧн бӧрйысьӧмъяс 
йылысь тайӧ Положениесӧ стӧча 
•олӧмӧ пӧртӧм бӧрся;

б) видлалӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя бӧрйысян комис- 
сияяслӧн неправильнӧй действиеяс 
■вылӧ норасьӧмъяс;

в) наблюдайтӧ бӧрйысьысьяслысь 
списокъяс аскадын лӧсьӧдӧм да

став йӧзлы тӧдӧмӧдз вайӧдӧм бӧрся;
г) наблюдайтӧ уджалысь йӧз 

дегіутатъяс соответствующӧй Сӧ* 
ветлӧн исполнительнӧй комитетӧн 
избирательнӧй участокъяс аскадӧ 
котыртӧм бӧрся далӧсьӧдӧ бӧрйы-.І 
сян участокъяелысь порядковӧй но* 
меръяс;

д) лӧсьӧдӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя Коми АССР-са Верхов- 
нӧй Сӧвет Президиумӧн установи- 
тӧм формаа бӧрйысян бюллетеньяс;

е) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн районнӧй Сӧветӧ 
бӧрйӧм депутатъясӧс;

ж) сдайтӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяс районнӧй Сӧветлӧн мандат- 
нӧй комиссиялы бӧрйысьӧмъяс кузя 
делопроизводство.

38 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветӧ бӧр* 
йысьӧмъяс кузя быд бӧрйысян 
округын лӧсьӧдсьӧ Окружнӧй бӧр- 
йысян комиссия.

39 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн районнӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя Окружнӧй бӧр- 
йысян комиссияяс лӧсьӧдсьӧны 
общественнӧй организацияясса да 
уджалысь йӧз обществоясса пред- 
ставительясысь да вынсьӧдсьӧны 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн ра- 
йоннӧй Сӧвет исполнительнӧй ко- 
митетӧн председатель, председа- 
тельӧс вежысь, секретарь да 2 —4 
шлен составын бӧрйысьӧмъясӧдз 
50 лунысь не сёрӧнджык.

40 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя Окружнӧй бӧрйысян 
комиссия:

Т  гл *в*
Уджалысь йӧз депутатъяслбн карса Сӧветъясб бӧр іы -  

сьӧмъяс кузя бӧрйысян округъяс да ббрйысян
комиссияяс

41 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн карса Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя бӧрйысян округъяс 
лӧсьӧдсьӧны уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн карса Сӧветӧн.

Коми АССР-са Конституциялӧн 
112 статья подув вылын бӧрйысян 
округъяс образуйтсьӧны татшӧм 
нормаяс серти: 

каръясын кӧні населениеыс 12 
сюрссянь да унджык—ӧти бӧр- 
йысян округ быд 350 морт насе- 
ление вылӧ; 12 сюрс мортӧдз на- 
селениеа каръясын лӧсьӧдсьӧ 35 
бӧрйысян округ. у

42 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн карса Сӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя бӧрйысян округъ* 
яслӧн списокъяс йӧзӧдсьӧны уджа- 
лысь йӧз депутатъяс карса Сӧвет 
исполнительнӧй комитетӧн бӧрйы- 
сьӧмъясӧдз 55 лунысь не сёрӧн- 
джык.

43 СТАТЬЯ. Быд карын лӧсьӧд- 
сьӧ уджалысь йӧз депутатъяслӧн 
карса Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
Kapea бӧрйысян комиссия.

44 СТАТЬЯ. Kapea бӧрйысян ко- 
миссияяс образуйтсьӧны общест- 
веннӧй организацияясса да уджа- 
лысь йӧз обществоясса представи- 
тельясысь да вынсьӧдсьӧны: Kapea 
избирательнӧй комиссия республи- 
канскӧй подчинениеа каръясын— 
Коми АССР-са Верховнӧй Сӧвет 
Президиумӧн председатель, пред- 
седательӧс вежысь, секретарь да 
6 —10 шлен составын бӧрйысьӧмъ- 
ясӧдз 55 лунысь не сёрӧнджык.

45 СТАТЬЯ. Kapea бӧрйысян ко- 
миссия:

а) наблюдайтӧ кар территория 
вылын карса Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс 
мунігӧн бӧрйысьӧмъяс йылысь тайӧ 
Положениесӧ стӧча олӧмӧ пӧртӧм 
бӧрся;

б) видлалӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн карса Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя бӧрйысян комиссия- 
яслӧн неправильнӧй действиеяс 
вылӧ жалӧбаяс;

в) наблюдайтӧ бӧрйысьысьяслысь 
списокъяс аскадӧ лӧсьӧдӧм да 
став йӧзлы тӧдӧмӧдз вайӧдӧм 
бӧрся;

г) наблюдайтӧ уджалысь йӧз де- 
путатъяс соответетвующӧй Сӧветъ-

яслӧн исполнительнӧй комитетълс 
ӧн бӧрйысян участокъяс аскаді 
котыртӧм бӧрся да лӧсьӧдӧ бӧр- 
йысян участокъяслысь порядковӧй 
номеръяс;

д) лӧсьӧдӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн карса Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя Коми АССР-са Вер- 
ховнӧй Сӧвет Президиумӧн уста- 
новитӧм формаа бӧрйысян бюл- 
летеньяс;

е) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн карса Сӧветӧ бӧр- 
йӧм депутатъясӧс;

ж) сдайтӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяс карса Сӧветлӧн мандатнӧй 
комиссиялы бӧрйысьӧмъяс кузя 
делопроизводство.

46 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу* 
татъяслӧн карса Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя быд бӧрйысян окру- 
гын лӧсьӧдсьӧ Окружнӧй бӧрйысян 
комиссия.

47 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз де- 
путатъяслӧн карса Сӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя Окружнӧй бӧр- 
йысян комиссияяс лӧсьӧдсьӧны 
общественнӧй организацияясса да 
уджалысь йӧз обществоясса пред- 
ставительясысь да вынсьӧдсьӧны 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн K a p 
e a  Сӧвет исполнительнӧй комитет- 
ӧн председатель, председательӧс 
вежысь, секретарь да 2—4 шлен 
составын бӧрйысьӧмъясӧдз 50 лу- 
нысь не сёрӧнджык.

48 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн карса Сӧветӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя Окружнӧй бӧрйысям 
комиссия:

а) регистрируйтӧ уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн карса Сӧвет 
депутатъясӧ Коми АССР-са Кои- 
ституциялысь да бӧрйысьӧмъяк 
ймлысь тайӧ Положениелысь тре- 
бованиеяс соблюдайтӧмӧн выставі- 
тӧм кандидатъясӧс;

б) снабжайтӧ Участковӧй бӧрйы- 
сян комиссияясӧс установитӧм фор- 
маа бӧрйысян бюллетеньясӧн;

в) устанавливайтӧ округ кузя 
бӧрйысьӧмъяслысь результатъяс;

г) сетӧ бӧрйӧм депутатльі бӧр- 
йӧм йылысь удостоверение;

д) представляйтӧ Kapea бӧрйы- 
еян комиссияӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
делопроизводство.

V I г д а в а
Уджалысь йӧз депутатъяслбн сиктса да поселковбй Сб- 

ветъясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя ббрйысян округъяс да 
ббрйысян комиссияяс

а) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн районнӧй Сӧветса 
депутатӧ Коми АССР-са Конститу- 
циялысь да бӧрйысьӧмъяс йылысь 
тайӧ Положениелысь требованиеяс 
соблюдайтӧмӧн выставитӧм канди- 
датъясӧс;

б) снабжайтӧ Участковӧй бӧр- 
йысян комиссияясӧс лӧсьӧдӧм фор- 
маа бӧрйысян бюллетеньясӧн;

в) устанавливайтӧ округ кузя 
бӧрйысьӧмъяслысь результатъяс;

г) сетӧ бӧрйӧм депутатлы бӧр- 
йӧм йылысь удостоверение;

д) представляйтӧ Районнӧй бӧрйы- 
сян комнссияӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
дел опро изводство.

49 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
тагьяслӧн сиктса да поселковӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
бӧрйысян округъяс лӧсьӧдсьӧны 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн сикт- 
са да поселковӧй Сӧветъясӧн.

Коми АССР-са Конституциялӧн 
112 статья подув вылын бӧрйысян 
округъяс обоазуйтсьӧны татшӧм 
нормаяс серти:

сиктса Сӧветъяс да поселокъяс 
территория вылын, кӧні наееление- 
ыс 1.000 морт сайӧ—ӧти бӧрйы- 
сян округ быд 100 морт население 
вылӧ, но 25 округысь не унджык; 
сиктсӧветъясын да поселокъясын, 
кӧні населениеыс 1.000 мортӧдз 
лӧсьӧдсьӧ 9 избирательнӧй округ.

50 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн сиктса да поселковӧй 
Сӧвегьясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
бӧрйысян округъяслӧн списокъяс 
йӧзӧдсьӧны уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн сиктса да поселковӧй 
Сӧветъяс исполнительнӧй коми- 
тетъясӧн бӧрйысьӧмъясӧдз 55 лун- 
ысь не сёрӧнджык.

51 СТАТЬЯ. Быд еиктсӧветык 
да поселокын лӧсьӧдсьӧ уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн сиктса, поселк^- 
вӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
Сиктса, Поселковӧй бӧрйысян ко- 
миссия.

52 СТАТЬЯ. Сиктса да Поселко- 
вӧй бӧрйысян комиссияяс лӧсьӧд- 
сьӧны общественнӧй организация- 
ясса да уджалысь йӧз общество- 
ясса представительясысь да вын- 
сьӧдсьӧны уджалысьйӧз депутатъ- 
яслӧн районнӧй Сӧветъясӧн пред- 
седатель, председательӧс вежысь„ 
секретарь да 2 —4 шлен составык 
бӧрйысьӧмъясӧдз 55 лунысь не 
сёрӧнджык.

53 СТАТЬЯ. Сиктса, Посел-
ковӧй избирательнӧй комиссия:

а) наблюдайтӧ сиктсӧвет да посе- 
лок территория вылын сиктса.

(Водзӧ видзӧд 4 листбокысь).
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Коми АССР-са уджалысь йӧз депутатъяслӧн окружнӧй, районнӧй, 
карса, сиктса да поселковбй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс йылысь

П О Л О Ж Е Н И Е
поселковӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс 
мунігӧн бӧрйысьӧмъяс йылысьтайӧ 
Положениесӧ стӧча олӧмӧ гіӧртӧм 
бӧрся;

б) видлалӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяелӧн сиктса, поселковӧй Сӧ- 
ветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя бӧрйысян 
комиссияяслӧн неправильнӧй дейст- 
виеяс вылӧ жалобаяс;

в) лӧсьӧдӧ уджалысь йӧз депу- 
хатъяслӧн сиктса, поселковӧй Сӧ- 
ветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя Коми 
АССР-са Верховнӧй Сӧвет Прези- 
диумӧн установитӧм формаа бӧрйы* 
сян бюллетеньяс да снабжайтӧ 
бӧрйысяи бюллетеньясӧн Участ- 
ковӧй бӧрйысян комиссияясӧс;

г) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн сиктса, поселковӧй 
Сӧветӧ бӧрйӧм депутатъясӧс;

д) едайтӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяс сикгса, поселковӧй Сӧвет- 
лӧн мандатнӧй комиссиялы бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя делопроизводство.

54 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз деиу- 
татъяслӧн сиктса, поселковбй Сӧ- 
ветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя быд бӧр- 
йысян округын лӧсьӧдсьӧ уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн сиктса, 
воселковӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс 
кузя Окружнӧй бӧрйысян комис-
еил.

55 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн сиктса, поселковӧй Сӧ- 
ветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя Окружнӧй 
бӧрйысян комиссияяс лӧсьӧдсьӧны 
общественнӧй организацияясса да 
уджалысь йӧз обществоясса пред- 
ставительясысь да вынсьӧдсьӧны 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн сикт- 
са, поселковӧй Сӧветӧн председа- 
тель, секретарь да комиссияса ӧти 
шлен составын бӧрйысьӧмъясӧдз 
50 лунысь не сёрӧнджык.

56 СТАТЬЯ. Уджалысь йӧз депу* 
татъяслӧн сиктса, поселковӧй Сӧ- 
ветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя Окруж- 
нӧй бӧрйысян комиссия:

а) регистрируйтӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧв сиктса, поселковӧй 
Сӧветса депутатӧ Коми АССР-са 
Конституциялысь да бӧрйысьӧмъ- 
яс йылысь тайӧ Положениелысь 
требованиеяс соблюдайтӧмӧн выс- 
тавитӧм 'кандидатъясӧс;

б) устанавливайтӧ округ кузя 
бӧрйысьӧмъяслыеь результатъяс;

в) сетӧ бӧрйӧм депутатлы бӧр- 
йӧм йылысь удостоверекие;

г) представляйтӧ Сиктса, По- 
селковӧй бӧрйысян комиссияӧ 
бӧрйысьӧмъяс йылысь делопроиз- 
водство.

VII глава

Бӧрйысян участокъяс да участковӧй бӧрйысян
комиссияяс

57 СТАТЬЯ. Бӧрйысян бюлле- 
геньяс примитӧм да гӧлӧсъяс лыд- 
дьӧм могысь каръяслӧн, поселокъ- 
яслӧн да сиктсӧветъяслӧн террито- 
рия юксьӧ бӧрйыеян участокъяс 
вылӧ, кодъяс общӧйӧсь уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн окружнӧй, ра- 
йоннӧй, карса, сиктса да поселко 
вӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс ку- 
зя.

58 СТАТЬЯ. Бӧрйысян учас- 
токъяс лӧсьӧдсьӧны каръясын 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн Kap
e a  Сӧветъясӧн; сиктса местаясын— 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн ра- 
йоннӧй Сӧветъясӧн.

59 СТАТЬЯ. Бӧрйысян участокъ- 
яс лӧсьӧдсьӧны бӧрйысьӧмъясӧдз 
50 луныеь не сёрӧнджык.

60 СТАТЬЯГ. Сиктсӧветлӧн тер- 
ритория, кӧні лыддьыссьӧ 2.000 
населениеысь не унджык, состав- 
ляйтӧ, кыдзи правилӧ, ӧти бӧрйы- 
сян участок; быд сиктын, дерев- 
няын, кӧні лыддьыссьӧ 500-сянь, 
но 2.000 мортысь не унджык на- 
селение, лӧсьӧдсьӧ торъя бӧрйы- 
сян участок.

Сиктсӧветлӧн да сельскӧй насе- 
леннбй пунктлӧн территория, кӧні 
ыаселениеыс 2.000 мортысь ун~ 
джык, юксьӧ бӧрйысян участокъяс 
вылӧ ӧти бӧрйысян участок 1.500— 
2.500 морт население вылӧ арта- 
лӧмӧн.

Сиктъяс либӧ сиктъяс гругіпаын, 
кӧні олысьясыс500 мортысь этша- 
джык, но 300 мортысь не этша- 
джык сійӧ случайясын, кор Tä
rinöin сиктъясыслӧн бӧрйысян учас- 
ток центрӧдз расстояниеыс 10 ки- 
лометрысь унджык, вермас лоны 
лӧсьӧдӧма торъя бӧрйысян учас- 
токъяс.

Ылі войвыв торъя районъясын, 
кӧні унджыкыс посни сиктъяс, бӧр- 
йысян участокъяс вермас лоны лӧ- 
сьӧдӧма 300 мортысь этшаджык, 
но 50 мортысь не этшаджык насе-
Л Р Н И Р О Н

61 СТАТЬЯ. Каръяс да посе- 
локъяс, кӧні лыддьыссьӧ 2.000 
морт населениеысь унджык, юксьӧ-

ны бӧрйысян участокъяс вылӧ 
ӧти бӧрйысян участок 1.500—2.500 
морт население вылӧ арталӧмӧн.

62 СТАТЬЯ. Воинскӧй частьяс да 
войсковӧй соединениеяс составляй- 
тӧны торъя бӧрйысян участокъяс 
50-ысь не этшаджык да 1.500 бӧр- 
йысьысьысь не унджык лыдӧн.

63 СТАТЬЯ. Больничаяс, рӧдиль- 
нӧй керкаяс, еанаторийяс, инвалид- 
нӧй керкаяс бердын, кӧні 50 бӧр- 
йысьысьысь не этшаджык, лӧсьӧд* 
сьӧны торъя бӧрйысян участокъ- 
яс.

Некымын корпуса больничаясын 
лэдзсьӧ торья корпусъяс бердын 
бӧрйысян участокъяс лӧсьӧдӧм 
на пӧвсысь быдын кӧ эм 50 бӧр- 
йысьысьысь не этшаджык.

Больничаясын да мукӧд лечеб- 
нӧй учрежденнеясын, кӧні торъя 
бӧрйысян участокъяс оз лӧсьӧд- 
сьыны, лэдзсьӧ бӧрйыеян бюлле- 
теньяс самӧй больничаясас да ле- 
чебнӧй учреждениеясас бӧрйысян 
комиссияясса торйӧдӧм шленъясӧн 
примитӧм. Тайӧ случайын больни- 
чаяс снабжайтсьӧны торъя бӧрйы- 
сян ящикъясӧн.

64 СТАТБЯ- Суднояс да пуръ- 
яс, кӧні бӧрйысьысьяслӧн лыдыс 
15 мортысь не этшаджык, да кодъ- 
яс бӧрйысян лунӧ плаваниеынӧсь, 
вермӧны лӧсьӧдны торъя бӧрйы- 
сян участокъяс, кодъяс пырӧны 
бӧрйысян округъясӧ судносӧ при- 
пишитӧм места серти.

Случайяеын, кор судно вылын 
бӧрйысьысьяслӧн лыдыс равняйтчӧ 
уджалысь йӧз депутатъяслӧн карса 
либӧ районнӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс кузя бӧрйысян округ вылӧ на- 
селение нормалы, лӧсьӧдсьӧ уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн карса 
лвбӧ районнӧй Сӧвегӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя торъя бӧрйысян 
округ еудно припишитӧм места сер- 
ти.

65 СТАТЬЯ. Быд бӧрйыеян учас- 
токын лӧсьӧдсьӧ Участковӧй бӧр- 
йысян комиссия, коді общӧй уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн окруж- 
нӧй, районнӧй, карса, сиктса да

поселковӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс кузя.

66 СТАТЬЯ. Участковӧй бӧрйы- 
сян комиссияяс лӧсьӧдсьӧны об- 
щественнӧй организацияясса да 
уджалысь йӧз обществоясса пред- 
ставительясысь да вынсьӧдсьӧны 
каръясын уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн карса Сӧветъясӧн; сиктса 
местаясын—уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветъясӧн 
председатель, председательӧс ве- 
жысь, секретарь да 6—10 шлен 
составын бӧрйысьӧмъяеӧдз 45 лу- 
нысь не сёрӧнджык.

67 СТАТЬЯ. Участковӧй бӧрйы- 
сян комиссия:

а) нуӧдӧ бӧриысян участок кузя* 
бӧрйысян бюллетеньяс примитӧм

б) нуӧдӧ уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн окружнӧй, районнӧй, 
карса, сиктса да поселковӧй Сӧ- 
ветса денутатӧ быд кандидат кузя 
гӧлӧеъяс лыддьӧм;

в) предсгавляйтӧ гӧлӧсуйтӧм’ 
кузя протокол соответствующӧй 
Окружнӧй бӧрйысян комиссияӧ, а 
став делопроизводство— уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн карса лнбӧ ра- 
йоннбй Сӧветӧ.

(Помсӧ видзӧд локтан ысь).

Призывник ёртъяслы
(ПОЛИТРУКӦС ВЕЖЬІСЬЛӦН п и с ь м ӧ у

Призывник ёртъяс!
Тіян олӧмын тайӧ во медея шуда, 

медся замечательнӧй во. Таво ті 
кутанныд призывайтчыны славнӧй 
Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй Ар- 
мия радъясӧ. Тайӧ являйтчӧ ыджыд 
честя делӧӧн быд сӧветскӧй граж- 
данинлы—оружиеӧн киясын дор- 
йыны Сӧветскӧй границаяслысь 
неприкосновенность.

Миян Рабоче-Крестьянскӧй Крас- 
нӧй Армия являйтчӧ кадръяс дор- 
ӧм кузя замечательнӧй школаӧн. 
Краснӧй Армияын дорсьӧны не сӧ- 
мын боевӧй техникаӧн овладейтӧм 
отличнӧй специалистъяс, но н под- 
готовляйтчӧны всееторонне разви- 
тӧй, грамотнӧй, культурнӧй йӧз.

Со ме сӧмын на кольӧм воын 
локті Краснӧй Армия радъясӧ. 
Тайӧ каднас ме замечательнӧя

быдми. Со ӧні уджала нин полвт- 
рукӧс вежыеьӧн. Удж менам вн- 
тереснӧй. Ме воспитывайта том 
красноармеецъясӧс. Сідз жӧ ме 
овладевай.та и боевӧй техникаӧн.

Ыджыд радлунӧн ми виччысям 
тіянӧс, призывник ёртъяс. Ми ӧтув 
кутам овладевайтны боевӧй да по- 
литическӧй иодготовкаӧн, ми ку- 
там передавайтны гіянлы ассьы- 
ным велӧдчӧмын опыт.

Неыджыд. кад, коді коли ӧні 
призывӧдз максимальнӧя исиоль— 
зуйтӧй обороннӧй навыкъясӧрі 
тӧдмасьӧм вылӧ, обороннӧй зна- 
чокъяс вылӧ нормаяс сдайтӧм выг- 
лӧ.

Вяччысям тіянӧс, ёргъяс!
Чолӧмӧн П. РАЕВСКИЙ.

Украинскӧй военнӧй округ.

Лӧсьӧдчӧны призыв кежлӧ
Ыбса призывникъяскӧд (Сыктыв- 

дін р-н) нуӧдӧма куим лунся доп- 
ризывнӧй сбор. Сбор вылын лои 
гӧтӧвитӧма 10 ВС значкистӧс, 12 
ПВХО значкистӧс да 14 ГСО 
значкистӧс. Сбор дырйи вӧлі нуӧ- 
дӧма 10 киломегр вылӧ противо- 
газӧн поход. Походын участвуйтіс 
12 призывник да мунісны 10 кило*

метраа маршрут ӧти часӧн.
Молотов нима колхозысь комес*- 

молец Раков, „Сталинец* колхо- 
зысь комсомольскӧй организациясш 
секретарь Безносиков да. „Боец* 
колхозысь Муравьев ёртъяс сдай- 
тісны 3 оборонной значок вылӧ*
Н О Ӧ М 8 ЯС •

И. А.

Кык вок—призывникъяс
Матысмӧ Рабоче-Крестьянскӧй 

Краснӧй Армия да Военно-Мор- 
скӧй Флот радъясӧ ӧчереднӧй при- 
зыв.

Сталинскӧй Конституцияын ги- 
жӧма:

„Всеобщӧй воинскӧй обязанность 
являйтчӧ законӧн.

Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армияын воинскӧй служба эм 
СССР-са став гражданаяслӧн по- 
четнӧй обязанность".

Сӧветскӧй странаса гомйӧз ыджыд 
радлунӧн пбртӧ олӧмӧ тайӧ гючет- 
нӧй обязанностьӧ. Лопыо сиктса 
колхозъяс таво Краснӧй Армия 
радъясӧ сетасны достойнӧй попол- 
нение, физически здоровӧй да 
грамотнӧй йӧзӧс.

Сикгын лои нуӧдӧма призыв- 
никъяскӧд ебор. Сбор муніс орга- 
нюованнӧя. Призывішкъяс сбор 
вылын тӧдмасисны винтовкаӧн^ 
протвогазӧн да сдайталісны ПВХО^ 
ГСО, ВС значокъяс вылӧ нормаяс.

Комсомолецъяе Василий Таскаев 
да. П. Муравьев сбор дырйи сдай- 
тісны куим обороннӧй значок вылӧ 
нормаяс. Лопьюса. ,XV11I Партсъ- 
езд“ колхозысь таво славнӧй Ра- 
боче-Крестьянской Краснӧй Арміш 
радъясӧ мунасны Егор да Модест 
Осиповъяс. Найӧ кык вок—ровес- 
никъяс, колхознӧй удж вывса удар- 
ннкъяс. Кыкнан< вокыс имеитӧнь^ 
куим обороннӧй значокӧн. Егор да, 
Модест регыд локтасны призывнӧй> 
пунктӧ. И. Козлов.

Август 28 лунӧ 6 чае рытын Партпросвещение керкаын лоӧ 
карса да областнӧй комсомольскӧй активлӧн собрание. 

Сёрнитантор—Быт оз торъяв политикаысь.
Докладчик ВКП(б) обкомса секретарь Н. Важнов ёрт.
Пырны пригласительнӧй билетъяе серти.
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