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Про Проект змін у Статуті ВЛКСМ
ПОСТАНОВА БЮРО ЦК ВЛКСМ
1. Схвалити підготовлений комісією ЦК ВЛКСМ
Проект змін у Статуті ВЛКСМ.
2. Опублікувати Проект Статуту Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді з пропонованими
змінами в газеті «Комсомольская правда», місцевих
комсомольських газетах для обговорення в комсомолі,
серед молоді країни.
3. ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, обко
мам, окружкомам, міськкомам, райкомам, комітетам
комсомолу організувати обговорення Проекту змін у
Статуті ВЛКСМ на комсомольських зборах, чергових
пленумах райкомів, міськкомів, окружкомів комсомо
лу, в ході конференцій обласних, крайових комсо
мольських організацій, з’їздів ЛКСМ союзних респуб
лік, які передуватимуть XX з’їздові ВЛКСМ.
Обговорення і роз’яснення Проекту змін у Статуті
ВЛКСМ повинно мати діловий, конструктивний ха
рактер, тісно пов’язуватися з завданням по перебу
дові комсомольської роботи, підвищенню бойовитості
й авторитету всіх ланок комсомолу, дальшому його
організаційно-політичному зміцненню, піднесенню
трудової та громадсько-політичної активності молоді,
підвищенню відповідальності членів ВЛКСМ за вико

нання статутних обов’язків, за належність до Ленін
ського комсомолу.
Важливо забезпечити активну, заінтересовану
участь в обговоренні. Проекту змін у Статуті ВЛКСМ
комсомольців і молоді, залучити до цієї роботи вете
ранів партії і комсомолу, наставників, усіх, хто зай
мається комуністичним вихованням молоді. Добива
тися, щоб кожен комсомолець добре знав цілі й зав
дання ВЛКСМ, умів пов’язувати з ними свою по
всякденну роботу, глибоко розумів об'єктивну необ
хідність докорінного поліпшення діяльності комсомо
лу, збільшення його внеску в здійснювану партією
роботу по революційних перетвореннях у суспільстві,
прискоренню соціально-економічного розвитку країни,
боротьбі за мир та безпеку народів.
4. ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, обко
мам комсомолу, редакціям газети «Комсомольская
правда», журналів ЦК ВЛКСМ, молодіжним редак
ціям радіо і телебачення оперативно узагальнювати
пропозиції і зауваження, які надходять щодо Проекту
змін у Статуті ВЛКСМ, повідомляти про них у ЦК
ВЛКСМ.
Комітетам комсомолу в ході обговорення Проекту
змін у Статуті ВЛКСМ забезпечити оперативний роз
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Всесоюзна Ленінська Ко
муністична Спілка Молоді—
сЯ.юдіяльна громадсько-по
літична організація, яка
об’єднує передову частину
радянської молоді.
ВЛКСМ — активний по
мічник і надійний резепв Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу, яка є ядром
політичної системи, керую
чою і спрямовуючою силою
радянського Суспільства.
Ленінський комсомол —
невід’ємна ланка політичної
системи
радянського су
спільства. діє в повній відповідності з Конституцією і
законами СРСР у тісній
взаємодії з державними та
громадськими організація
ми.
Комсомол ппапює під ке
рівництвом
КПРС, весь
смисл своєї діяльності ба
чить у втіленні в життя
Програми
Комуністичної
пЖеії Радянського Союзу,
рйїїень партії.
ВЛКСМ
бере активну
участь у здійсненні завдань
планомірного і всебічного
вдосконалення соціалізму
дальшого просування ра
дянського суспільства до ко
мунізму па основі приско
рення соціально-економічно
го розвитку країни, в управ
лінні державними та гро
мадськими справами, в роз
в’язанні політичних, госпо
дарських і сопіальяо-культупчнх питань.
Головне завдання ВЛКСМ
— виховання активних, сві
домих будівників нового су
спільства, відданих ідеалам
комунізму працьовитих, го
тових ДО подвигу В ім’я СО
ЦІ;йцуегичної Батьківщини.
“мсомол допомагає пар
тії формувати у молодих
людей марксистсько-ленін-

ський світогляд, класову са
мосвідомість, добивається,
щоб кожен
комсомолець
свято виконував ленінський
заповіт «Учитися комуніз
му», гідно продовжував ре
волюційні, бойові та трудо
ві традиції Комуністичної
партії і радянського наро
ду. Найвища честь для ком
сомольця — стати членом
КПРС.
ВЛКСМ виражає інтереси
молоді, дбає про розвиток і
повніше задоволення су
спільно значимих потреб
юнаків і дівчат, відстоює
права, надані молоді Ра
дянською державою. Ком
сомольські організації вико
ристовують право широкої
ініціативи в обговоренні й
постановці перед відповід
ними партійними організа
ціями, державними органа
ми питань роботи підприєм
ства, колгоспу, установи,
навчального закладу, бе
руть безпосередню участь в
їх розв'язанні, особливо як
що вони стосуються праці,
побуту, навчання та вихо
вання молоді.
Для ВЛКСМ непорушним
є ленінський заповіт: «Спіл
ка комуністичної молоді по
винна бути ударною гру
пою, яка в усякій роботі
подає свою допомогу, про
являє свою ініціативу, свій
почин».
Комсомол будує свою ро
боту па основі неухильного
додержання принципу де
мократичного централізму.
Найважливішою умовою ус
пішної діяльності ВЛКСМ є
розширення і поглиблення
внутріспілкової демократії—
колективності керівництва,
всебічного розвитку ініціа
тиви й самодіяльності чле
нів ВЛКСМ, гласності, кри
тики і самокритики. Сила

комсомолу в єдності його
рядів, яка грунтується на
ідейній переконаності, беззавітній відданості партії,
творчій активності, органі
зованості її дисципліні чле
нів
В ЛКСМ.
Комсомол
звільняється від осіб, які
порушують Статут ВЛКСМ,
компрометують своєю пове
дінкою високе звання ком
сомольця.
Всесоюзна Ленінська Ко
муністична Спілка Моло
ді — активний учасник між
народного демократичного
молодіжного руху. Комсо-
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мол послідовно поглиблює
співробітництво з молодіж
ними організаціями братніх
соціалістичних країн, сприяє
зміцненню єдності дій Спі
лок комуністичної молоді на
принципах марксизму-леніпізму, пролетарського, со
ціалістичного інтернаціона
лізму; підтримує зв’язки з
іншими молодіжними об'єд
наннями в інтересах бороть
би за мир; розвиває рух со
лідарності молоді з борця
ми проти імперіалізму, за
національне і соціальне виз
волення.

І
ЧЛЕНИ ВЛКСМ,
ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВД
1. Членом ВЛКСМ може
бути будь-яка молода люди
на Радянського Союзу, яка
визнає Статут ВЛКСМ, бе
ре активну участь у будів
ництві комунізму, працює в
одній з комсомольських ор
ганізацій, виконує рішення
комсомолу і сплачує членські
внески.
У комсомол приймаються
юнаки і дівчата віком від
14 до 28 років.
2. Член ВЛКСМ зобов'я
заний:
а) бути активним борцем
за втілення в життя гене
ральної лінії і рішень партії,
її внутрішньої га зовніш
ньої політики, брати участі,
у політичному житті краї
ни, в управлінні державними
і громадськими справами,
бути зразком
виконання
громадянського обов’язку,
пов'язувати свою працю, на
вчання, виховання й освіту з
участю в будівництві кому
нізму;

гляд і реалізацію пропозицій і зауважень, які надхо
дять, щодо роботи комсомольських організацій та їх
комітетів, у питаннях праці, побуту, навчання і вихо
вання молоді. При необхідності інформувати про них
вищестоящі комсомольські органи, ЦК ВЛКСМ. Жод
на корисна думка, жодна пропозиція не повинні за
лишитися поза увагою.
5. Редакціям центральних і місцевих комсомольських
та піонерських газет і журналів, молодіжним редак
ціям радіо і телебачення забезпечити широке висвіт
лення ходу обговорення в комсомолі, серед молоді
Проекту змін у Статуті ВЛКСМ, регулярно публіку
вати найбільш конструктивні і ділові пропозиції.
Центральний Комітет ВЛКСМ висловлює тверду
впевненість у тому, що обговорення Проекту змін у
Статуті ВЛКСМ пройде на високому організаційному
та ідейно-політичному рівні, сприятиме виробленню
до XX з’їзду ВЛКСМ пропозицій щодо вдосконален
ня діяльності Ленінського комсомолу, підвищення ро
лі комсомольських організацій у здійсненні висунутих
партією економічних і соціальних завдань, послужить
дальшому розвиткові ініціативи і творчої активності
комсомольців та молоді в боротьбі за виконання рі
шень XXVII з’їзду КПРС.

б) показувати приклад у
праці, навчанні, військовій
службі, берегти і примножу
вати соціалістичну
влас
ність, добиватися підви
щення продуктивності пра
ці, поліпшення якості про
дукції, впровадження до
сягнень науки і техніки, ре
сурсозберігаючих техноло
гій,, удосконалювати свою
кваліфікацію, додержувати
трудової та державної ди
сципліни, вносити макси
мальний вклад у прискорен
ня соціально-економічного
розвитку країни;
в) наполегливо оволоді
вати
марксистсько-ленін
ською теорією, безперервно
підвищувати свій освітній,
політичний і культурний рі
вень, рішуче боротися з
будь-якими проявами бур
жуазної ідеології, приват
новласницької
психології,
релігійними забобонами та
іншими чужими соціаліс

тичному способові життя
поглядами і звичаями;
г) сприяти
зміцненню
дружби народів СРСР, бра
терських зв’язків з юнац
твом країн соціалістичної
співдружності, з прогресив
ною молоддю всього світу,
проводити ідеї ■пролетар
ського, соціалістичного ін
тернаціоналізму,
вести
невтомну боротьбу за мир;
д) бути самовідданим пат
ріотом Радянської Батьків
щині!, готовим віддати для
неї всі свої сили, а якщо
потрібно буде — життя,
зміцнювати оборонну мо
гутність СРСР, вивчати вій
ськову
справу, виявляти
пильність, зберігати дер
жавну таємницю, загартову
вати себе фізично, регулярпо займатися фізкультурою
і спортом;
е) займати активну гро
мадянську позицію, суворо
додержувати норм кому
ністичної моралі, утверджу
вати властивий соціалізмові
принцип соціальної спра
ведливості, ставити громад
ські інтереси вище від осо
бистих, бути чесним і прав
дивим, чуйним і уважним до
людей, непримиренним до
порушень соціалістичної за
конності;
є) всемірно зміцнювати
ряди комсомолу, підвищува
ти його бойовпгість і орга
нізованість, виявляти іні
ціативу і самодіяльність,
суворо додержувати комсо
мольської дисципліни, од
наково обов'язкової для
всіх членів ВЛКСМ, сумлін
но виконувати громадські
доручення, доводити роз
почату справу до кінця;
ж) розвивати критику І
самокритику, боротися з
парадністю,
зазнайством,
кар’єризмом, окозамилюван

ням, давати рішучу відсіч
усяким спробам затиску
критики, виступати проти
бюрократизму, формалізму,
заорганізованості у внутріспілковому житті, сміливо
викривати недоліки в ком
сомольській роботі і доби
ватися їх усунення, пові*
домляти про них у комсо
мольські органи, аж до ЦК
ВЛКСМ.
3. Член ВЛКСМ має право:
а) обирати і бути обра
ним у комсомольські органи;
б) вільно обговорювати па
комсомольських
зборах,
конференціях, з’їздах, засі
даннях комсомольських ко
мітетів, зборах активу і в
молодіжній пресі питання
роботи комсомолу, вносити
пропозиції, відкрито вислов
лювати і відстоювати свою
думку до прийняття органі-,
зацією рішення;
в) критикувати на ком
сомольських зборах, кон-.
ферепніях, з’їздах, пленумах
комітетів будь-який комсомольський орган, будь-якого
комсомольця, незалежно від
поста, який вів займає;
г) звертатися в комсо
мольську організацію з про
ханням рекомендувати ного
для вступу в КПРС;
д) брати особисту участь
на комсомольських зборах,
засіданнях бюро і комітетів
при обговоренні питання про
його діяльність або пове
дінку;
с) звертатися із запитан
нями, заявами і пропозиція
ми в будь-який комітет ком
сомолу, аж до ЦК ВЛКСМ,
і вимагати відповіді по суті
свого звернення.
Комсомольські органи зо
бов’язані чуйно й уважно
розглядати заяви і пропози(Продовження на 2-й стор.|.

2 стор4

«Молодий комунар»
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ції членів ВЛКСМ, вживати
по них необхідних заходів.
Особи, винні в затиску кри
тики і переслідуванні за
критику, повинні притягати
ся до суворої відповідаль
ності, аж до виключення з
рядів ВЛКСМ.
4. У комсомол приймає
ться передова, віддана Ра
дянській Батьківщині мо
лодь.
Прийом
у члени
ЙЛКСМ провадиться в інди
відуальному порядку.
Порядок прийому в чле
ни ВЛКСМ:
а) вступаючі
в члени
ВЛКСМ подають рекомен
дації двох комсомольців, які
м£ють стаж перебування в
комсомолі не менше одного
року, або рекомендацій одйого члена КПРС, що зна
ють рекомендованих
по
сильному навчанню, тру
довій діяльності та громад
ській роботі. Піонери, які
вступають у комсомол, по
лють рекомендацію ради
п/ойерської дружини, що
прирівнюється до рекомен
дації одного члена ВЛКСМ,
рекомендуючі несуть відпо
відальність за свою реко
мендацію, допомагають тим,
хто вступив у ВЛКСМ, ак
тивно включитися в життя
первинної організації.
Комсомольська організа
ція перевіряє підготовле
ність вступаючого на прак
тичних справах і доручен
нях;
б) питання про прийом у
ВЛКСМ обговорюється і ви
рішується загальними збо
рами первинної організації
або організації з правами
первинної; рішення вважає
ться прийнятим, якщо за
нього
проголосувало
не
менше двох третин членів
ВЛКСМ, присутніх на збо
рах. Рішення організації з
правами
первинної
про
прийом у комсомол набирає
чинності після затверджен
ня
комітетом комсомолу
первинної організації. На
підставі рішення первинної
організації райком
або
міськком комсомолу прий
має рішення про видачу то
му, хто вступив у ВЛКСМ,
комсомольського квитка;
в) комсомольський стаж
тих, хто вступив у ряди
фЛКСМ, обчислюється з
дня рішення зборів ком
сомольської організації про
прийом у члени ВЛКСМ.
. Член ВЛКСМ бережно
зберігає
комсомольський
КВИТОК, носить як символ
своєї належності до Всесо
юзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді ком
сомольський значок,
5. Члени ВЛКСМ, які до
сяглії 28-річиого віку, вибу
вають з комсомолу, якщо
вони не обрані до комсо
мольських органів, не пере
бувають на комсомольській
роботі, не є піонерськими
вожатими.
Примітка. Перебування в
комсомолі за заявою члена
ВЛКСМ може бути продов
жене рішенням первинної
Комсомольської організації
йа строк до двох років.
6. Відповідно до Статуту
КПРС комсомол рекомендує
Найбільш гідних комсомоль
ців у Комуністичну партію
Радянського Союзу. Питан
ня про рекомендацію чле
нів ВЛКСМ для вступу в
партію
розглядається в
первинній
комсомольській
організації. За її поданням
рішення про рекомендацію
комсомольця в партію прий
має райком або міськком

комсомолу. Комсомольські
організації і комітети не
суть відповідальність за ре
комендацію комсомольців у
партію.
7. Порядок обліку комсо
мольців визначається ЦК
ВЛКСМ, недодержання йо
го є серйозним порушенням
внутріспілкової дисципліни.
Член ВЛКСМ, який вибув з
організації без зняття з
комсомольського
обліку,
після закінчення одного ро
ку може бути знятий з об
ліку як такий, що фактично
втратив зв’язок з ВЛКСМ,
про що первинна комсомоль
ська організація приймає
рішення і вносить його на
затвердження райкому або
міськкому комсомолу.
8. Комсомольські органи
повинні контролювати своє
часну сплату комсомоль
ських членських внесків.
Питання про члена ВЛКСМ,
який не сплатив членських
внесків без поважних при
чин протягом трьох місяців,
підлягає обговоренню в пер
винній комсомольській орга
нізації.
9. Член ВЛКСМ за неви
конання статутних вимог та
інші проступки притягається
до комсомольської відпові
дальності. За незначні про
ступки повинні застосовува
тися заходи виховання і
впливу у вигляді товарись
кої критики, винесення осу
ду, попередження або вка
зання. На комсомольця мо
жуть бути накладені стяг
нення: зауваження, догана
або сувора догана, догана
або сувора догана з зане
сенням в облікову картку.
Найвищою мірою покарання
є виключення з комсомолу.
Питання про накладення
стягнення на комсомольця
або
виключення його з
ВЛКСМ вирішується збо
рами первинної організації.
Рішення про виключення з
рядів ВЛКСМ вважається
прийнятим, якщо за нього
проголосувало
не менше
двох третин комсомольців,
присутніх на зборах. У разі
притягнення члена ВЛКСМ
до комсомольської відпові
дальності вищестоящим ор
ганом про це інформується
первинна організація. Осо
би, які вчинили проступки,
що караються в криміналь
ному порядку, виключаються
з влкем.
При розгляді питания про
притягнення члена ВЛКСМ
до комсомольської відпові
дальності повинно бути за
безпечено максимум уваги і
об’єктивності. Не пізніше
як через рік після винесен
ня
стягнення
членові
ВЛКСМ комсомольська ор
ганізація заслуховує його
про тс, як він виправляє до
пущені недоліки.
10. Питання про притяг
нення до комсомольської
відповідальності членів, кан
дидатів у члени ЦК ВЛКСМ,
ЦК ЛКСМ союзної респуб
ліки,
крайкому, обкому,
окружкому, міськкому, рай
кому комсомолу, а також
членів
ревізійних комісій
обговорюється в первинних
організаціях, і рішення про
накладення на них стягнень
приймаються у звичайному
порядку.
Пропозиції
комсомоль
ських організацій про ви
ключення з ВЛКСМ пові
домляються
відповідному
комітетові комсомолу, чле
ном якого є даний комсо
молець. Рішення про ви
ключення з комсомолу чле
нів, кандидатів у члени ЦК
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союз

на якого накладено стяг
нення, зберігається право
у двомісячний строк подати
апеляцію у вищестоящі ком
сомольські органи, аж до
ЦК ВЛКСМ. Апеляції роз
глядаються
відповідними
комсомольськими органами
в строк не більше двох мі
сяців з дня їх надходження.

ної республіки, крайкому,
обкому, окружкому, міськ
кому, райкому комсомолу і
членів ревізійних комісій
приймаються па пленумі від
повідного комітету біль
шістю двох третин голосів
його членів.
11. За виключеним з ком
сомолу і членом ВЛКСМ,

II.
ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ВЛКСМ,
ВНУТРІКОМСОМОЛЬСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ
12. Керівним принципом
організаційної будови, жит
тя і діяльності комсомолу є
демократичний централізм,
який означає:
а) виборність усіх керів
них органів комсомолу зни
зу доверху;
б) періодичну
звітність
комсомольських органів пе
ред своїми комсомольськи
ми організаціями і перед
вищестоящими органами;
в) сувору комсомольську
дисципліну
і підкорення
меншості більшості;
г) безумовну обов’язко
вість рішень вищестоящих
комсомольських
органів
для нижчестоящих;
д) колективність у роботі
всіх організацій і керівних
органів комсомолу та осо
бисту відповідальність кож
ного члена ВЛКСМ за ви
конання своїх обов’язків і
комсомольських доручень.
13. ВЛКСМ будується за
територіально - виробничою
ознакою: первинні організа
ції створюються за місцем
роботи або навчання комсо
мольців і об'єднуються в
районні, міські та інші ор
ганізації територіально. Ор
ганізація, яка об’єднує ком
сомольців даної території, є
вищестоящою щодо всіх
комсомольських
організа
цій, які її складають.
14. Найвищим керівним
органом комсомольської ор
ганізації є: для первинної—
загальні збори, конферен
ція; для районної, міської,
окружної, обласної, крайо
вої — конференція; для
ЛКСМ союзної республіки
і ВЛКСМ — з’їзд. Збори,
конференція, з’їзд право-.
МОЧІІІ, якщо в них бере
участь більше
половини
членів комсомольської орга
нізації або обраних делега
тів.
15. Загальні збори, кон
ференція або з’їзд обирають
комітет, який є виконавчим
органом і керує всією по
точною роботою комсомоль
ської організації.
У ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ
союзних республік, крайкомах, обкомах, окружкомах,
міськкомах, райкомах ком
сомолу для поточної роботи
по організації та перевірці
виконання рішень і подан
ню допомоги нижчестоящнм
організаціям в їх діяльності
створюється апарат. Струк
тура і штати комсомоль
ського апарату визначаю
ться
відповідно до по
рядку, встановлюваного ЦК
ВЛКСМ.
16. Вибори комсомольських
органів у первинних організаціях і делегатів па ранонні, міські конференції
проводяться відкритим го
лосуванням. Вибори район
них, міських, окружних, об
ласних, крайових, республі
канських
і центральних
комсомольських органів, а
також делегатів па міські
(з районним поділом)’, ок

ружні, обласні, крайові кон
ференції і з'їзди — закри
тим (таємним) голосуван
ням. Комсомольці при ви
борах мають необмежене
право висування, відводу і
критики кандидатів. Голо
сування повинно провадити
ся по кожній кандидатурі
окремо. Обраними вважаю
ться кандидати, за яких
проголосувало більше поло
вини учасників зборів, кон
ференції або з’їзду.
При виборах усіх комсо
мольських органів додер
жується принцип система
тичного оновлення їх скла
ду і наступності керівни
цтва.
17. Члени керівних комсо
мольських органів повинні
показувати приклад полі
тичної зрілості, діловитості,
ініціативності,
організова
ності, високої моральності,
регулярно інформувати ком
сомольців про свою діяль
ність у складі відповідного
виборного органу.
Якщо
член комсомольського орга
ну не виконує цих вимог,
він може бути виведений з
його складу.
Питання про виведення
члена, кандидата в члени
ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомо
лу союзної республіки, край
кому, обкому, окружкому,
міськкому, райкому із скла
ду комсомольського органу
вирішується відкритим го
лосуванням на пленумі від
повідного комітету. В пер
винній організації питання
про виведення члена комі
тету вирішується на загаль
них зборах. Рішення вва
жається прийнятим, якщо
за нього при голосуванні
буде подано не мепшй дво£
третин голосів членів комі
тету або організації.
Питання про виведення
членів Центральної Ревізій
ної Комісії ВЛКСМ і реві
зійних комісій місцевих ком
сомольських організацій із
складу цих комісій вирішує
ться на їх засіданнях у порядку, передбаченому для
членів і кандидатів у члени
комітетів комсомолу.
18. Вільне і ділове обго
ворення питань комсомоль
ської роботи у ВЛКСМ, в
усіх її організаціях є важ
ливим принципом
внутрі-.
комсомольської демократії.
Тільки па основі внутріспіл
кової демократії можуть
бути забезпечені висока
творча активність, ініціати
ва і самодіяльність членів
ВЛКСМ, свідома комсо
мольська дисципліна.
Комсомол всемірно роз
виває критику і самокрити
ку, гласність, використовую
чи їх для вдосконалення
своєї діяльності, запобіган
ня недолікам у роботі чле
нів ВЛКСМ, комсомольських
комітетів і організацій.
19. Найвищим принципом
комсомольського
керівни
цтва є колективність —- не
одмінна умова утвердження

ленінського стилю в роботі,
розвитку активності й са
модіяльності комсомольців,
правильного виховання кад
рів, надійна гарантія від
помилок і порушень норм
внутріспілкового Ж1ІТТЯ.
Колективність керівнийтва передбачає персональну
відповідальність за доруче
ну справу, постійний конт
роль за діяльністю кожної
комсомольської
організа
ції, кожного працівника.
20. ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ
союзних республік, крайко
ми, обкоми, окружкоми, мі
ськкоми, райкоми, комітети
комсомолу первинних орга
нізацій у період між з'їздами, конференціями, звітновиборними зборами систе
матично інформують ком
сомольські організації про
свою роботу, про реалізацію
критичних зауважень і про
позицій комсомольців.
Непорушним
правилом
для комітетів комсомолу,
первинних організацій є та
кож об’єктивне і своєчасне
інформування вищестоящих
комсомольських органів про
свою діяльність.
21. Для обговорення най
важливіших рішень партії і
комсомолу,
вироблення
практичних заходів щодо їх
здійснення можуть склика
тися збори комсомольсько
го активу районних, місь
ких, окружних, обласних,

крайових і республіканських
комсомольських організацій.
22. Комітети комсомолу
можуть створювати ради,
комісії і робочі групи з різ
них питань комсомольської
роботи, а також використо
вувати інші форми залучен
ня членів ВЛКСМ до діяль
ності комсомольських орга
нів на громадських засадах.
23. ВЛКСМ, кожна рес
публіканська, кранова, об
ласна, окружна, міська, ра
йонна, а також на підставі
рішення ЦК ВЛКСМ окремі
первинні комсомольські ор
ганізації мають Червоний
прапор як символ честі та
бойової згуртованості ком
сомольців, їх беззавітиої
відданості
соціалістичній
Вітчизні, Комуністичній пар
тії
Радянського Союзу.
Комсомол виховує у ко%-.
ного члена ВЛКСМ вірніЗ^
і повагу до Червоного пра
пора.
24. ЦК ВЛКСМ, комітети
комсомолу
встановлюють
комсомольські
нагороди,
широко використовують їх
для
заохочення кращих
комсомольських організацій
і членів ВЛКСМ, які вно
сять значний вклад у спра
ву комуністичного вихован
ня молоді, добиваються ви
соких результатів у праці,
навчанні, військовім службі
та громадській роботі.

III.

НАИВИЩІ ОРГАНИ КОМСОМОЛУ
25. Найвищим
органом
Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді
є з’їзд ВЛКСМ. Чергові
з’їзди скликаються Цент
ральним Комітетом не рід
ше одного разу на п'ять ро
ків. Скликання з’їзду і по
рядок денний оголошуються
не пізніше як за півтора мі
сяця до з’їзду. Норми пред
ставництва на з’їзд комсо
молу встановлюються ЦК
ВЛКСМ.
26. З’їзд:
а) заслуховує, обговорює
і затверджує звіти Цент
рального Комітету ВЛКСМ
і Центральної
Ревізійної
Комісії ВЛКСМ;
б) переглядає, змінює і
затверджує Статут ВЛКСМ;
в) визначає загальну лі
нію роботи і чергові завдан
ня ВЛКСМ;
г) обирає
Центральний
Комітет ВЛКСМ і Централь
ну
Ревізійну
Комісію
ВЛКСМ.
27. Центральний Комітет
ВЛКСМ і Центральна Реві
зійна Комісія ВЛКСМ оби
раються у складі, встанов
люваному з’їздом. У разі
вибуття членів ЦК склад
його поповнюється з числа
кандидатів у члени ЦК
ВЛКСМ.
28. Центральний Комітет
ВЛКСМ у період між з'їз
дами керує всією роботою
комсомолу, місцевих ком
сомольських органів, Все
союзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна, пред
ставляє ВЛКСМ у держав
них і громадських організа
ціях, співробітничає з ними,
виражаючи інтереси молоді,
реалізує надане Конститу
цією СРСР право законодав
чої ініціативи, спільно з
партійними органами здійс
нює добір і розстановку ке

рівних комсомольських кад
рів, затверджує редакції
центральних комсомольських
та піонерських газет і жур
налів, створює різні органи,
установи та підприємства
комсомолу і керує їхЛ^яльністю,
розподіляє ІОНІТИ
комсомольського бюджету і
контролює його виконання.
Центральний Комітет від
імені
ВЛКСМ
здійснює
зв’язки з зарубіжними мо
лодіжними організаціями.
29. Центральна Ревізійна
Комісія ВЛКСМ ревізує до
держання встановленого по
рядку проходження справ,
роботу по розгляду листів,
заяв і скарг у центральних
органах
комсомолу, пра
вильність виконання комсо
мольського бюджету, в тому
числі сплати, приймання та
обліку членських внесків, а
також фінансово-господар
ську діяльність підприємств
і установ ЦК ВЛКСМ. Діяльність Центральної Реві
зійної Комісії будується на
основі положення, я^щерджуваного з'їздом ОТКСМ.
30. Пленум ЦК ВЛКСМ
скликається не рідше одно
го разу на шість місяців^
Кандидати у члени Цент
рального Комітету беруть
участь у роботі Пленуму з
правом дорадчого голосу.
31. Центральний Комітет
ВЛКСМ для керівництва
роботою
комсомолу між
Пленумами ЦК обирає бюро
Центрального Комітету і для
кер і в н пцтв а поточною робо
тою, головним чином по ор
ганізації контролю і пере
вірки виконання прийнятих
рішень, — секретаріат.
32. У період між з'їздами
комсомолу ЦК ВЛКСМ у
міру
нсобхідності^може
(Продовження на 3-й стор.(.
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ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
(З ПРОПОНОВАНИМИ ЗМІНАМИ)
обговорення назрілих пи- сомольських
організацій, комсомолу можуть обира
тань діяльності комсомолу. веде облік членів ВЛКСМ.
тися члени ВЛКСМ, які нее
41. Окружний,
міський, членами або кандидатамиь
скликати Всесоюзну комсо Порядок її проведення ви
районний комітет обирає члени КПРС.
мольську конференцію для значається цк ВЛКСМ.
бюро, в тому числі секрета
42. Пленум
міськкому,
рів комітету, а також за райкому
скликається не
IV.
тверджує голову Ради піо рідше одного разу па чоти
нерської організації, заві ри місяці, окружкому і мі
дуючих відділами комітету. ськкому комсомолу міста,
РЕСПУБЛІКАНСЬКІ, КРАЙОВІ,
міста
Для секретарів окружно
має районний поділ, —
ОБЛАСНІ, ОКРУЖНІ, МІСЬКІ, РАЙОННІ го, міського, районного ко яке
не рідше одного разу на
мітету є обов'язковим ком шість місяців.
ОРГАНІЗАЦІЇ КОМСОМОЛУ,
сомольський стаж не мен
43. Кандидати в члени
ЇХ КЕРІВНІ ОРГАНИ
ше трьох років, вони повин ЦК ЛКСМ союзної респуб
ні бути членами або канди ліки, крайового, обласного,
комсомольської датами в члени КПРС.
33. Республіканські, кра районної
окружного, міського, район
йові, обласні, окружні, місь- організації є з’їзд ЛКСМ
Примітка. В окремих ви ного комітету комсомолу бе
кі, районні комсомольські союзної республіки, конфе падках другими секретаря руть участь у роботі пле
організації та їх комітети ренція крайової, обласної, ми і секретарями окружко нумів відповідних комітетів
працюють під керівництвом окружної, міської, районної мів, міськкомів, райкомів з правом дорадчого голосу.
і
контролем
відповідних комсомольської організації,
партійних організацій, ор а в період між ними — від
V.
ганізовують виконання рі повідний комітет комсо
шень з’їздів Всесоюзної Ле молу.
нінської Комуністичної Спіл36. Черговий з'їзд комсо
ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМСОМОЛУ
< Молоді і Центрального молу союзної республіки
мітету ВЛКСМ.
скликається не рідше одно
44. Основою комсомолу є
У первинних комсомоль
34. Основними обов'язка го разу на п’ять років, чер первинні організації.
ських організаціях, що на
ми республіканських, кра гова конференція крайової,
Первинні комсомольські лічують більш як 300 членів
йових, обласних, окружних, обласної, окружної, міської,
ВЛКСМ, а в організаціях
комсомольської організації створюються за
міських і районних органі районної
колгоспів і радгоспів — по
місцем
роботи
або
навчання
організації
—
один
раз
на
зацій комсомолу, їх керів
над 100 комсомольців, за
членів
ВЛКСМ
—
на
заво

два-три роки. Скликають
них органів є:
гальні збори скликаються в
дах,
фабриках,
у
радгоспах
з'їзди і конференції, вста
а) політична і організа
міру необхідності у строки,
торська робота серед моло новлюють норми представ та інших підприємствах, у встановлювані комітетами
колгоспах,
частинах
Зброй

ництва
на
них
відповідні
ді, мобілізація її на здійс
них Сил, установах, на комсомолу або на вимогу
нення завдань комуністич комітети комсомолу.
З'їзди і конференції за вчальних закладах і т. ін. кількох організацій з пра
ного будівництва, приско
при наявності не менше вами первинної. Там, де
рення соціально-економічно слуховують звіти комітетів трьох комсомольців.
скликання загальних зборів
комсомолу,
ревізійних
комі

го розвитку на основі на
утруднене з виробничих при
В
окремих
випадках
з
сій,
обговорюють
за
своїм
уково-технічного прогресу,
чин або через територіальну
дозволу
ЦК
ЛКСМ
союз

розсудом
інші
питання
ді

виконання державних пла
роз'єднаність,
комсомольські
ної
республіки,
крайкому,
комсомольських
нів і соціалістичних зобо яльності
збори в окремих випадках
обкому
комсомолу
можуть
організацій,
обирають
ко

в’язань; активна участь у
мітети комсомолу і ревізійні створюватись первинні ор можуть проводитися по зміреалізації соціальної полі комісії, делегатів на конфе ганізації в рамках кількох нах, цехах, курсах і т. ін. з
тики КПРС, турбота про ренції або з'їзди відповід- підприємств, що входять до єдиним порядком денним.
поліпшення умов праці, на них вищестоящих організа48. Для ведення поточної
виробничого об’єднання і
вчання, побуту та відпочин цій.
роботи
первинна комсомоль
розташовані, як правило,
ку юнаків і дівчат;
ська організація обирає ко
37. ЦК ЛКСМ союзної на території району або
мітет, організація з правами
б) організація ідейно-ви республіки, крайовий,
об— кількох районів одного міс
ховної роботи, підвищення ласний комітет керує ок- та. При необхідності можуть первинної — бюро, комсо
комуністичної
свідомості ружними, міськими, район створюватись також терито мольська група — групорга
строком на один рік. У пер
юнаків і дівчат, керівництво ними комсомольськими ор
місцевими молодіжними за- ганізаціями, перевіряє їх ді ріальні первинні комсомоль винній організації і органі
ські організації у віддале
собфі масової інформації;
зації з правами первинної,
організація дозвілля моло яльність і систематично за них, важкодоступних сели що налічує менш як 10 чле
слуховує
звіти
відповідних
щах
і
за
місцем
проживан

дих людей, залучення їх до
нів ВЛКСМ, обирається
роботи оборонних і спортив комітетів комсомолу, пред ня комсомольців.
секретар
комсомольської
45. Для підвищення орга організації та його заступ
них товариств, сприяння ставляє комсомол у держав
них
і
громадських
органі

нізованості, активності і са ник. Кількісний склад комі
розвиткові громадсько зна
модіяльності членів ВЛКСМ тетів і бюро визначається
чимих форм самодіяльного заціях.
Комсомольські організа комітети комсомолу можуть зборами, конференцією.
руху молоді;
в) здійснення взаємодії з ції автономних республік, а створювати тимчасові ком
49. Комітетам комсомолу
Радами народних депутатів, також автономних та інших сомольські організації в ком первинних організацій за
профспілками, іншими дер областей, які входять до сомольсько-молодіжних за лежно від їх чисельного
жавними і громадськими складу союзних республік і гонах на сільськогосподар складу і виробничих особ
організаціями в розв'язанні країв, працюють під керів ських роботах, студентських ливостей з дозволу ЦК
питань комуністичного ви- ництвом ЦК комсомолу со загонах, трудових об’єднан ВЛКСМ можуть бути нада
юзних республік, крайових нях учнів, молодіжних гур
ховання молоді;
ні права райкому комсомо
комітетів комсомолу.
тожитках, клубах і гуртках
г) утвердження
ленін
лу
в питаннях давання ре
38. ЦК комсомолу союз за місцем проживання, об’єд
ського
стилю в роботі,
комендацій для вступу в
ної
республіки,
крайовий,
наннях
за
інтересами
і
т.
ін.
здійснення спільно з партій
КПРС, ведення обліку чле
комітет обирає
46. У первинній комсо нів ВЛКСМ і видачі комсо
ними органами добору і обласний
розстановки комсомольських бюро, в тому числі секрета мольській організації, що мольських квитків. Ці КОМІ-'
кадрів, виховання їх у дусі рів комітету. Для секретарів налічує понад 20 членів тети
можуть
обиратися
комуністичної ідейності та цих комітетів є обов’язко ВЛКСМ, рішенням комітету строком на два-три роки.
вим
комсомольський
стаж
комсомолу можуть бути
моральної чистоти, високої
Примітка. В окремих ви
відповідальності перед пар не менше п’яти років. ВОНИ створені комсомольські ор
падках
з
дозволу ЦК
повинні
бутп
членами
КПРС.
ганізації
по
цехах,
змінах,
тією і комсомолом за дору
ВЛКСМ у найбільших орга
чену едраву, формування у На пленумах комітетів за дільницях, фермах, брига нізаціях з правами первин
них ї^агорського мислен-. тверджуються голови Рад дах, відділах, факультетах, ної замість бюро можуть
ня, потреби в живій роботі піонерських організацій, за курсах, навчальних групах, бути обрані комітети ком
серед молоді, вміння своє відуючі відділами цих комі класах і т. ін. з наданням сомолу з наданням їм прав
часно реагувати і впливати тетів, редактори комсомоль їм прав первинної організа райкому комсомолу.
на процеси, що відбуваю ських, піонерських газет і ції.
Комітети
комсомолу з
У первинних комсомоль
ться в молодіжному середо журналів, а також за роз
судом комітетів комсомолу ських організаціях і органі правами райкому можуть
вищі;
інші комсомольські кадри.
заціях з правами первинної, обиратися в розширеному
д) організаційно - полі
Для розгляду поточних що налічують менш як 20 складі, для керівництва по
тичне зміцнення, розвиток питань і перевірки виконан
ВЛКСМ, можуть точною роботою в них утво
ініціативи і самодіяльності ня в ЦК ЛКСМ союзних членів
створюватися комсомольські рюється бюро. Засідання
нижчестоящих комсомоль
республік, крайкомах, об
цих комітетів проводяться в
ських організацій, подання комах комсомолу створю групи.
міру необхідності, але не
47.
Найвищим
органом
їм практичної допомоги, ються секретаріати.
рідше одного разу на три
первинної
комсомольської
узагальнення та поширення
39. Пленум ЦК ЛКСМ організації є комсомольські місяці.
передового досвіду, розпо
союзної республіки, крайо збори, які проводяться не
50. Первинна комсомоль
діл коштів комсомольського вого, обласного комітету рідше одного разу па місяць. ська організація працює під
бюджету в своїй організа комсомолу скликається не
У комсомольських організа керівництвом і контролем
ції, систематичне інформу рідше одного разу па шість ціях, що мають цехові, відповідної партійної орга
вання вищестоящого ком місяців.
бригадні, курсові га інші ор нізації. Вона веде роботу
сомольського органу і звіт
40. Окружний,
міський, ганізації з правами первин безпосередньо серед молоді,
ність перед ним про свою районний комітет створює ної, збори, як загальні, так згуртовує її навколо Кому
роботу.
первинні комсомольські ор і в організаціях з правами ністичної партії Радянсько
З5.л£.4айвящим органом ганізації, керує їх діяльніс первинної, проводяться не го Союзу, активно прово
республіканської, крайової, тю. систематично заслухо рідше одного разу на два ди іь партійні постанови в
обласної, окружної, міської, вує звіти про роботу ком- місяці.
усіх сферах виробничого та
(Продовжеиня.
Поч. на 1-й і 2-й стор;|.

громадського життя, всемір
но розвиває ініціативу і са
модіяльність комсомольців,
залучає їх до громадської
роботи, зв’язує комсомол з
широкими масами молоді.
* Первинна комсомольська
організація:
а) приймає у ВЛКСМ нових членів;
б) виховує комсомольців
У дусі беззавітної відданості
соціалістичній Батьківщині,
радянському народові, Ко
муністичній партії і справі
комунізму, ідейної переко
наності, комуністичної мо
ралі, гідними громадянами
радянського
суспільства,
формує в юнаків і дівчат
глибоку повагу до держав
них Герба, Прапора,' Гімну
СРСР;
в) подає допомогу юна
кам і дівчатам у вивченні
марксистсько-ленінської тео
рії в тісному зв'язку З
практикою комуністичного
будівництва, веде неприми
ренну боротьбу проти будьяких проявів буржуазної
ідеології, відсталих поглядів
і настроїв;
г) бере активну участь у
житті та управлінні справа
ми підприємства, колгоспу,
установи, навчального за
кладу, допомагає комсо
мольцям і молоді повніше
проявити себе в різних га
лузях громадського життя,
виховує в них почуття ко
лективізму, виробляє у мо
лодих людей навички coсамоврядуціалістичного
вання, подає допомогу У
виконанні своїх обов’язків
юнакам і дівчатам, обраним
до Рад народних депутатів,
керівних органів профспіл
кових та інших громадських
організацій;
д) залучає комсомольців і
молодь до соціалістичного
змагання за виконання дер
жавних планів і зобов'язань,
мобілізує їх па розв’язання
завдань економічного та со
ціального розвитку, інтен
сифікацію виробництва, під
вищення
продуктивності
праці та якості продукції,
широке впровадження до
сягнень науки і техніки, пе
редового досвіду, колектив
них форм організації праці,
госпрозрахунку, посилення
режиму економії та береж
ливості, дбає про збережен
ня і примноження суспіль
ного багатства, підвищення
освітнього рівня, професій
ної майстерності, економіч
них знань юнаків і дівчат,
добивається зміцнення тру-

дової дисципліни серед мо
лоді;
<І) використовує надане
державою право участі в
розв'язанні питань заохо
чення та преміювання мої
лодих робітників і службов
ців, розподілу для іійх жит
ла і місць у гуртожитках,
охорони
праці підлітків,
звільнення молоді, викори
стання коштів на розвиток
культурно-масової і спор
тивної роботи; виховує у
молодих людей непримирен
ність до недоліків, до всьо
го, що суперечить принци
пам соціальної справедли
вості;
є), виступає організатором
вільного часу юнаків і дівчат, залучає їх до науковотехнічної і художньої твор
чості, систематичних занять
фізкультурою і спортом, ту
ризмом , веде роботу з мо
лоддю за місцем проживаяня, добивається утверджен
ня здорового способу жит
тя;
ж) залучає комсомольців
до
військово-патріотичної
роботи, бере участь у підго
товці юнаків до служби в
рядах Збройних Сил СРСР,
виховує молодь у дусі по
стійної готовності до захисту великих завоювань сої
ціалізму;
з) веде індивідуальну ро
боту з кожною молодою
людиною, враховує у своїй
діяльності потреби й інтере
си, специфіку й особливості
різних категорій
молоді,
зміцнює комсомольську ди
сципліну, формує у членів
ВЛКСМ відповідальність за
належність до Ленінського
комсомолу, заслуховує їх
звіти про виконання статутних обов’язків і громад
ських доручень.
51. Комсомольська група
проводить у життя рішення
комсомольських органів, бу
дує свою роботу, виходячи
з завдань, які стоять перед
виробничим або навчальним
колективом. Вона допомагає
кожній молодій людині в
праці, навчанні та військовій
службі, дбає про організа
цію її побуту й відпочинку,
про створення в групі обста
новки дружби, товариськос
ті, вимогливості, взаємодо
помоги і згуртованості, ви
ступає ініціатором корисних
справ, контролює виконання
членами ВЛКСМ громад
ських доручень. Збори в
комсомольській групі прово
дяться в міру необхідності.-

VI.

КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ СРСР
52. Комсомольські органі
зації у Збройних Силах
СРСР керуються Статутом
ВЛКСМ, працюють на осно
ві інструкції ЦК ВЛКСМ і
Головного Політичного уп
равління Радянської Армії
і Військово-Морського Фло
ту ,під безпосереднім керів
ництвом політичних органів,
заступників командирів по
політичній частині і партій
них організацій.
Комсомольські організа
ції Збройних Сил згуртову
ють молодих воїнів навко
ло КПРС, виховують їх у
дусі ідей марксизму-лепінізму, мужності, відваги і
героїзму, радянського пат
ріотизму,
пролетарського,
соціалістичного інтернаціо
налізму, беззавітної відда-

пості й постійної готовності
до захисту Батьківщини і
країн соціалістичноїі спів,
дружності. Вони івсемірно
допомагають командирам,
політорганам і партійним
організаціям у підвищенні
боєготовпості г
військ,
!Ч"" змін»
■
пенні військової дисцпплі*
ни, мобілізують молодь на
успішне виконання завдань
бойової і політичної підго
товки, оволодіння новою
технікою та зброєю, бездо
ганне виконання свого вій
ськового обов'язку, наказів
і розпоряджень команду
вання.
53. Комсомольські органі
зації Збройних Сил активно
сприяють зміцненню єдності
армії і народу, підтримують
(Закінчення на 4-й стор.).

27 грудня 1986 року

«Молодий комунар»

4 стор

ПРОЕКТ

СТАТУТ

ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
♦

(З ПРОПОНОВАНИМИ ЗМІНАМИ)
хованні підростаючого поко
ління, оборонно-масовій ро
тісний зв’язок з місцевими боті і підготовці молоді до
комсомольськими організа військової служби, беруть
ціями, допомагають їм у участь у роботі місцевих ко
військово-патріотичному ви- мітетів комсомолу.
(Закінчення}.

VII.
КОМСОМОЛ І ВСЕСОЮЗНА
ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА
54. Всесоюзна піонерська
організація імені В. І. Лені
на — масова самодіяльна
комуністична організація ді
тей і підлітків Радянського
Союзу.
Мета піонерської органі
зації — виховання юних
борців за справу Комуніс
тичної партії Радянського
Союзу. Піонерська організа
ція в радянському суспіль
стві включає дітей і підліт
ків у практику комуністич
ного будівництва, сприяє

всебічному розвиткові осо
би, формуючи активну гро
мадянську позицію юних ле
нінців, готує резерв ВЛКСМ.
Піонерська
організація
працює на основі положен
ня про Всесоюзну піонерську
організацію імені В. 1. Ле
ніна.
55. ВЛКСМ за доручен
ням Комуністичної партії
керує Всесоюзною піонер
ською організацією імені
В. І. Леніна.

Керівним органом піонер
ської організації є Цент
ральна рада Всесоюзної
піонерської організації іме
ні В. І. Леніна, яка ство
рюється ЦК ВЛКСМ і пра
цює під його керівництвом.
У республіках, краях, об
ластях, округах, містах і
районах піонерськими орга
нізаціями керують респуб
ліканські, крайові, обласні,
окружні, міські, районні ра
ди піонерської організації,
які створюються і працюють
під керівництвом відповід
них комітетів комсомолу.
56. Комсомольські органі
зації повсякденно дбають
про формування у піонерів
комуністичної ідейності, від
даності Радянській Батьків
щині, працьовитості і праг
нення до знань, добиваю
ться, щоб життя піонерських
загонів та дружин було ці
кавим і змістовним, допома
гають їм у визначенні й ви

конанні суспільно корисних
справ, у розвитку ініціати
ви і самодіяльності юних
ленінців.
Комсомольські органи за
безпечують активну участь
усіх комсомольських органі
зацій у роботі з піонерами,
здійснюють добір, розста
новку і навчання піонер
ських вожатих, керівників
гуртків, секцій, клубів та ін
ших об’єднань піонерів,
створюють необхідні умови
для їх розумного і цікавого
дозвілля, технічної та ху
дожньої творчості, занять
спортом і туризмом.
57. ЦК ВЛКСМ і Цент
ральна рада Всесоюзної
піонерської організації іме
ні В. І. Леніна, ЦК ЛКСМ
союзних республік, крайко
ми, обкоми комсомолу спіль
но з відповідними радами
піонерської організації ви
дають піонерські газети і
журнали, необхідну для ді
тей літературу.

УВАГА, КОНКУРС!

ЗНАЙ І БЕРЕЖИ
Цей конкурс, який редакція проводила разом з об
ласною радою Українського товариства мисливців та
рибалок, користувався популярністю серед читачів
«Молодого комунара». Сьогодні ми публікуємо його
остаточні підсумки. Найперше — короткі відповіді на
запитання третього туру.

*

1. Уміння розпалювати вогнище — незамінне на
полюванні. Вогнища розрізняються за призначен
ням — сигнальні, для обігрівання та сушіння одягу,
для приготування їжі, для освітлення тощо, а також
за формою. До найпоширеніших належать такі:
«курінь», «курінь двосхилий», «колодязь», «зірка»,
«тайгове», «піраміда», «вогнище з двох колод», «гар
мата», «нодья», «димар».
Основні протипожежні заходи при розведенні вог
нищ: вибрати місце за 8—10 метрів від крон дерев
та кущів, очистити його від моху та сухого листя; не
можна розводити вогонь на торф’яних розробках,
серед молодих хвойних насаджень, на місцях виру
бок; добре, коли мисливець окопає кострище, а, ки
даючи місце відпочинку — заллє його водою та за
кидає землею; при перших ознаках лісової пожежі
слід повідомити про небезпеку в найближчий насеZ2222222222222222222X

БЕРЕЖІТЬ ФЕРМИ
ВІД ПОЖЕЖ!

3. Помітивши на полюванні хворих тварин, мисли
вець повинен негайно повідомити про це в природо
охоронні організації, а також санітарно-епідеміоло
гічну службу, якщо захворювання масове. Тільки
таким чином можна запобігти поширенню важких

(які треба заздалегідь утеп
лити), та палити в примі
щеннях .

Приміщення ферм необ
КЕРІВНИКИ
ГОСПО хідно забезпечити телефон
ДАРСТВ!
ПРАЦІВНИКИ ним зв’язком, блискавковідводними та первинними за
СЕЛА!
собами гасіння пожеж (боч
ФЕРМИ — ОБ’ЄКТИ ПО- ками з водою, вогнегасника
ЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНІ. ТО- ми. пожежними щитами).
МУ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОДерев'яні конструкції бу
ЖЕЖАМ У ТВАРИННИЦЬ
КИХ ПРИМІЩЕННЯХ У
ЗИМОВИИ ПЕРІОД,
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Z2Z

Примітка: члени ВЛКСМ,
60. При вступі у ВЛКСМ
які є одночасно членами сплачується внесок у ^мі
або кандидатами в члени
КПРС,
звільняються від рі двох процентів місячого
сплати комсомольських внес заробітку.
ків.
2ZZ2222222«2ZZ22222 22Z2222222222X<2ZZ'-(

інфекційних захворювань диких тварин, зберегти їх
і забезпечити безпеку людей. Щоб мати можливість
виконати цей свій громадянський обов'язок, мисли
вець, який вирушає на полювання, повинен знати,
чим відрізняються хворі тварини від здорових, які
ознаки сказу та інших захворювань у різних тварин.
Із впольованих тварин, які мають вигляд хворих, су
воро забороняється знімати шкуру, а також вико
ристовувати у їжу їхнє м’ясо.

Переможцем вікторини-конкурсу мисливців та при
родолюбів стала юна кіровоградка Ірина Яременко.
Жюрі одноголосно присудило Ірині перший приз —
туристську палатку двомісну. Друге місце з резуль
татом 78 очок зайняла сім’я Г. П. Опрі із с. Доброго
Вільшанського району (приз—костюм мисливський),
трете присуджено Е. А. Боровському з Вільшанки
(72 очка, приз — спальний мішок утеплений).
Крім призів, усі переможці будуть нагороджені
грамотами редакції газети «Молодий комунар» та об
ласної ради Українського товариства мисливців та
рибалок. Такими ж грамотами вирішено нагородити
В. М. Троянського з Вільшанки (результат — 71Ако) та Л. В. Орлик з Добровеличківкн (62 очкаГ
ЖЮРІ КОНКУРСУ-В1КТОРИНИ.

Редактор

дівель обробити вогнеза- гайно викликайте пожежну
хисною сумішшю, а електро охорону телефоном 01.
лампи захистити плафонами.
ВІДДІЛ ПОЖЕЖНОЇ
В нічний час тваринницькі
ОХОРОНИ УВС ОБЛ
приміщення повинні перебу
ВИКОНКОМУ.
вати під наглядом нічних
сторожів, чергових скотарів
ОБЛАСНЕ ПРАВЛІН
або інших осіб, спеціально
НЯ ДОБРОВІЛЬНОГО
виділених для цього.
ПОЖЕЖНОГО ТОВА
На випадок пожежі не
РИСТВА.

«Молодой коммунар» •==>

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,
еул. Луначарського, 36.

Кіровоградське

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

СОТУ № 9

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1987-1988

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
радіомеханік по обслуго
вуванню й ремонту радіо
телевізійної апаратури.
Строк навчання — 2 ро
ки, кваліфікація — 4-й
розряд.
Гостропотребуючі забез
печуються гуртожитком.
Особи, які успішно на
вчатимуться. одержувати
муть стипендію 70 карбо
ванців на місяць.
Прийом проводиться без
вступних екзаменів за кон
курсом
атестатів після
співбесіди з курсу фізики
середньої школи.
До училища приймають
юнаків і дівчат, які мають
середню освіту.
Прийом заяв по 10 січня
1987 року.
Початок занять 15 січня.

ня від обласного підпри
ємства «Побутрадіотехніка» або заводу радіовиробів,
атестат про середню
освіту,
довідки про екддд сім’ї
та про заробі'ЖЬ^ плату
батьків,
медичну довідку (фор
ма № 086/у),
вісім фотокарток 3X4
см.
Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Шатпла, 4.
Телефони: 3-63-19, 3-11-78.
їхати автобусами №№ 1,
Вступники подають такі 5, 8, 74 або тролейбусами
документи:
№№ 3, 4, 5, 7 — до зупин
направлення на навчан ки «Автовокзал-2».

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82: учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголошень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

На украинском языке.
БК 00956.Обсяг 0,5 друк. арк.

Порядок
використання
коштів комсомолу визна
чається ЦК ВЛКСМ.

59. Щомісячні
членські
внески для членів ВЛКСМ
встановлюються в такому
розмірі:
ті, що мають заробіток
на місяць:
— до 50 карбованців вносять 10 коп.
»
ЗО коп.
— від 51 до 60 крб.
»
35 коп.
— від 61 до 70 крб.
»
40 коп.
— від 71 до 80 крб.
»
45 коп.
— від 81 до 90 крб.
»
50 коп.
— від 91 до 100 крб.
»
1,0 процента
— від 101 до 150 крб.
»
1,5 процента
— понад 150 крб.
місячного заробітку
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залишати працюючими тепловиробляючі установки та
інші агрегати без нагляду
операторів або доручати на
гляд за ними стороннім осо
бам;
застосовувати для розпа
лювання установок бензин,
гас та Інші легкозаймисті й
горючі рідини;
залишати під напругою
електромережу після закін
чення роботи;
користуватися для освіт
лення гасовими лампами та
несправними ліхтарями;
у нічний час залишати в
тваринницьких
приміщен
нях автомобілі, трактори та
іншу техніну;
захаращувати територію
і проходи соломою та кор
мами;
застосовувати
віднритий
вогонь для розігрівання труб

ЛКСМ Украины.

КОШТИ КОМСОМОЛУ
58. Кошти ВЛКСМ та її
організацій складаються з
членських внесків, доходів
від видання молодіжих га
зет і журналів, книжкової
продукції, заходів комсо
мольських організацій, мо
лодіжного туризму, від під
приємств і установ комсо
молу та інших надходжень.
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лений пункт, а по можли
вості — погасити вогонь са
мому.
2. Для полювання на хут
ряного звіра в умовах від
критого степу годяться хор
ти — зіркі, стрункі, високоногі, які можуть довго і на
великій швидкості переслі
дувати звіра, самі ловлять
зайців, лисиць і навіть вов
ків. Однак на Україні вико
ристовувати хортів для по
лювання заборонено з мір
кувань кращого збереження
навколишньої природи.
Натомість добре заре
комендували себе в наших
степах гончаки, зокрема — російські рябі, з якими
можна полювати на зайців, лисиць, вовків, косуль,
диких свиней. Полюють з одним або двома гонча
ками.

22222XZ2222222 222Х

VIII.

Індекс 61103.

Зам. № 698.

Тирані 61 000.

Газета виходить у вівторок
четвер, суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитров:
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.
видавництва
«Кіровоградська правда»
КІровоградськогс^бкому
Компартії України

