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Виконувати вимоги Статуту 
сільськогосподарської артілі

XX з'їзд  КПРС поставив зав
дання —забезпечити дальше ор
ганізаційно-господарське зміц
нення колгоспів, підвищення 
продуктивності праці на базі 
впровадження передової сіль
ськогосподарської техніки, най
більш повного і раціонального 
використання робочої сили, 
поліпшення організації і впо
рядкування оплати праці в 
колгоспах. Ш ироко застосову
вати щомісячне авансування 
колгоспників. Здійснюючи ці 
історичні накреслення, члени 
к олгоспів ведуть уперту бо
ротьбу за одержання з кожно
го гектара сільськогосподар
ських угідь максимальної кіль
кості зерна, м 'яса, молока та 
іншої продукції при наймен
ших затратах праці та коштів 
на одиницю продукції.

Трудівники сільгоспартілі 
імені Молотова ще влітку ми
нулого року прийняли н овий 
Статут сільгоспартілі, який 
широко охоплює багатогранне 
ж иття і д іяльність колгоспу. 
Основний закон колгоспного 
ж иття значно розширив права 
і обов’язки членів артілі. Від
крилась широка можливість 
проявляти творчу ініціативу 
кожному виробничн ику.

Члени артілі успішно завер
ш или господарський рік. Зараз 
діяльно готуються до весни, 
ведуть боротьбу за збільшення 
виробництва тваринницької про
дукції. На базі рільничих 
бригад і тваринницьких ферм 
в артілі створено три комплек
сні бригади. Внаслідок цього 
значно поліпшилась організа
ц ія  праці хліборобів і тварин
н иків.

Робота в артілі планується. 
Кожний колгоспник вважає 
своїм священним обов’язком 
боротися за здійснення намі
чених планів. Бригадири І . По
дурець, С. Подурець та М. Б і
лан у своїй діяльності завжди 
спираються на ланкових, які 
стали справжніми помічниками 
в організації п раці. Бригадири, 
обліковці та ланкові щоден но 
приймають від кожного кол
госпника виконану роботу і 
нараховують трудодні лише за 
кількість і якість праці. Два- 
три рази на місяць трудодні, 
вихододн і, а також кількість 
одержаного авансу заносяться 
в трудову книжку кожного 
члена колгоспу.

Широке впровадження від
рядності, правильний облік 
праці забезпечили кам'я н цям ус

піх. Тут з начно знизились за
трати праці та коштів на ви
робництво центнера молока, 
м’яса, зерна. Колгоспники одер
жали на кож ний трудодень, 
вироблений в минулому році, 
по 2 кілограми зерна і по 3 
карбованц і грішми.

Проте ще не скрізь члени 
сільгоспартілей сумлінно вико
нують свої обов'язки. В ряді 
колгоспів окремі з  н и х  з а ми
нулий рік н е виробили вста
новленого мінімуму трудоднів, 
допускали неякісне виконання 
робіт. По к ілька м ісяців в ід
сиджуються вдома окремі кол
госпники в сільгоспартілях іме
ні Кагановича, імені Чапаєва, 
імені Куйбишева, імені Чкалова, 
«Перемога» та інших.

Бригадири рільничих бригад 
сільгоспартілі імені Хрущова 
П. Човгиз та О. Більченко не 
дають колгоспникам конкрет
них завдань на день, декаду, 
не контролюють і не врахову
ють виробітку к ожного. Все це 
приводить до зрівнялівки в на
рахуванні трудоднів колгоспни
кам, які працюють добре і які 
працюють погано, а зрівнялів
ка знижує зацікавленість хлі
боробів у підвищенні продук
тивності праці. Погано викону
ють свої обов’я зк и обліковці 
Г. Іванов та Г. Клименко. 
Трудодні колгоспникам нара
ховуються з великим запізнен
ням, а трудові книжки в ми
нулому році не заповнювались 
жодного разу.

Член сільгоспартілі зобов'я
заний чесно трудитися, зміц
нювати свою артіль, берегти 
колгоспну і державну влас
ність, підвищувати врожайність
всіх культур, збільшувати по
голів’я  громадської худоби і 
підвищувати її  продуктивність. 
Кожен колгоспник повинен до
тримуватись вимог Статуту 
сільгоспартілі і правил внутріш
нього розпорядку, сумлінно 
виконувати норми виробітку, 
виробляти щомісяця необхід
ний мінімум трудоднів, суворо 
додержуватись дисципліни пра
ці. Згідно нового Статуту сіль
госпартілі колгоспникам, які 
сумлінно трудяться протягом 
року, надається відпустка. Три
валість відпустки та її оплата 
в кож ному конкретному випад
ку вирішується на зборах кол
госпників.

Виконувати вимоги Статуту— 
головне завдання кожного чле
на колгоспу.

Указ Президії Верховної Ради СРСР
Про скликання Верховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є : 
Скликати шосту сесію Верховної Ради СРСР четвер

того скликання 5 лютого 1957 року в м. Москві.
Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН.
М осква, Кремль. 14 січня 1957 р.

3 березня 1957 року — 
день виборів до місцевих Рад

На агітпункті
В клубі села Мартоноші роз

містився агітпункт. Ввечері сю
ди приходять молоді і л ітні 
колгоспники, щ о б почитати но
вини з газет, послухати бесіду 
агітатора, одержати відповідь 
на зап итання.

В агітпункті обладнано стіл 
довідок. Тут організовується 
читання лекцій. Нещодавно для 
виборців влаштовано цікавий 
концерт.

І. ГЕРЛОВАН, 
завідуючий клубом.

Плакати і лозунги
На вулицях села Л ікарево і 

біля приміщень колгоспу з 
кожним днем все більше по
являється плакатів і лозунгів, 
присвячених наступним вибо
рам до місцевих Рад депутатів 
трудящих. Наочну агітацію ху
дожньо оформляють комсомоль
ці О. Вдовиченко, В. Романен
ко та В. Мирошничен ко.

П. ПІСКОВИЙ, 
голова виконкому сільради.

Вчителі-агітатори
Широко розгорнулася робо

та по п ідготовці до виборів у 
місцеві Ради в районному цен
трі.

Змістовну роз’яснювальну ро
боту в ці дні провадять серед 
трудящих 26 агітаторів– в чите
лів Ново-Миргородської серед
ньої ш коли.

Агітатори закріплені за де- 
сятихатками. Вони знайомлять 
трудящих з положенням про 
вибори, рішеннями партії, роз
повідають про життя нашої 
країни, про події за рубежем.

Добре виконують обов’язки 
агітатора вчителі А. Колодяж
ний, З . Зацариніна, О. Безвуш
ко, О. Остапенко та інші.

Г. ТАЙГ, 
директор школи.

В с п і в д р у ж ност і  з к о л г о с п н и к а м и
Нещодавно відбулася район

на нарада механізаторів. З 
виступів окремих бригадирів 
тракторних бригад видно, що 
вони досі не відмовились від 
порочної практики —п рацювати 
у відриві в ід к олгоспників. Це,
мовляв, справа механізаторів, 
а це — колгоспників. Скажу 
відверто: такими методами ба
ж аних успіхів не доб’єшся.

Наша тракторна бригада об
служує п ’яту та шосту рільни
чі бригади колгоспу імені Куй
бишева, а також кормодобувну 
бригаду. Раніше ми теж мало
цікавились роботою колгоспни
ків. Зіпсується, бувало, кормо
переробн а машина, а нам ні
би до цього й діла немає.

Неправильно це. У механіза
торів і колгоспників одна ме
та — боротись за збільшен ня 
виробництва продуктів сіль

Заслужена нагорода 
за доблесну працю

Видатних успіхів добилися в 
минулому році трудівники сіль
ського господарства нашої краї
ни в боротьбі за дострокове 
перетворення в ж иття історич
них рішень ХХ з ’їзду КПРС. 
За великі перемоги, здобуті в 
1956 році в освоєнні цілинних 
та перелогових земель і збіль
шенні виробництва хліба, ба
вовни, цукрових буряків і про
дуктів тваринництва, восени
минулого року дванадцять рес
публік, країв і областей були 
нагороджені орденами Леніна.

13 січня всю н ашу країну 
облетіла нова радісна звістка. 
За  успіхи, досягнуті в розвит
ку сільського господарства, і 
за успішне виконан ня в 1956 
році державних планів заготі
вель сільськогосподарських про
дуктів Президія Верховної Ради 
СРСР нагородила орденами 
Леніна ще дві союзні респуб
л іки —Киргизьку РСР і Турк
менську РСР.

Указами від 12 січня цього 
року за досягнуті успіхи в 
освоєнні цілинних та перело
гових земель і в зв 'язку  з ц им 
значне збільшення валових 
зборів та заготівель хліба, а 
також за успішне проведення 
збирання врожаю і здачі хліба

державі в 1956 році Президія 
Верховної Ради СРСР нагоро
дила орденами і медалями Р а
дянського Союзу 93943 кол
госпників, працівників МТС і 
радгоспів, будівельників, пра
цівників заготівельних і тран
спортних організацій, партій
них, радянських, сільськогос
подарських, комсомольських та 
профспілкових організацій Ро
сійської Федерації і Казах
ської Р СР.

Орденами і медалями н а
городжено 15704 трудівники 
сільського господарства Узбе
цької РСР.

Набагато поп овнилась армія 
Героїв Соціалістичної Праці. 
За  особливо видатні заслуги і 
досягнення в освоєнні цілин
них та перелогових земель і 
розвитку радянського бавовни
цтва це високе звання присвоє
но 4 6 2 працівникам сільського 
господарства. Серед н и х—про
славлені колгоспники, тракто
ристи і комбайнери, ланкові і 
бригадири, агрономи та голови 
колгоспів, директори МТС і 
радгосп ів, партійні та радян
ські працівники, передові бор
ці за створення достатку сіль
ськогосподарських продуктів у 
нашій країн і.

(РАТАУ).

Республіканська нарада передовиків 
сільського господарства Української РСР

14 січня в Києві розпочала 
роботу республіканська нарада 
передовиків сільського госпо
дарства У країни, скликана 
Центральним Комітетом КП 
України і Радою Міністрів 
Української РСР.

З доповіддю «Про підсумки 
роботи колгоспів, МТС та рад
госпів в 1956 році і розгортан

ня соціалістичного змагання в 
1957 році за дальше збільшен
н я виробництва зерна, м’я с а , 
молока, цукрових буряків та 
іншої продукції сільського гос
подарства» виступив Голова 
Ради Міністрів Української РСР 
Н . Т . К а л ь ч ен к о .

На доповідь розгорнулися 
дебати.

Передові доярки району
У соціалістичному змаганні за  підвищення надоїв молока 

добрих показників за три з половиною місяця домоглися доярки:
Надія Козлова з колгоспу імені Ш евченка, яка  надоїла від 

кожної корови понад 600 літрів молока.
Любов Сланевська з колгоспу імені Ш евченка, я к а  надоїла 

від кожної корови понад 530 літрів молока.
Ганна Тільна та Антоніна Кравцова з колгоспу імені Мо

лотова. Кожна з них надоїла по 510 літрів молока 
на корову.

Раїса Д рач з колгоспу імені Маленкова, я ка  надоїла на 
кожну корову понад 500 літрів молока.

Анастасія Новикова та Віра Ш ундиль з колгоспу імені 
Ворошилова. Кожна з них надоїла біля 500 літрів мо
лока на корову.

ськ ого господарства. Нам треба 
працювати в співдружності, 
творчо.

Для п ідготовки кормів до 
згодовування на молочно-товар
ну ферму виділили два трак
тори. Створюємо запаси кормів
з розрахунку на кілька днів. 
Колгоспні к ормопереробні ма
шини ремонтуємо своїми си
лами.

Виді лили трактор для виве
зення гною на поля. На зво
ротному рейсі трактор підво
зить до ферми бадилля куку
рудзи, солому.

Механізатори допомагають
колгоспникам ремонтувати при
чіпний інвентар, готувати по
сівне насіння.

Кожного вечора я  раджуся 
з рільничими бригадирами. Об
говорюємо наряди на роботу, 
яку доведеться викопувати на

слідуючий день. Правильно роз
ставляємо сили людей, дбаємо 
про повне використання тех
н іки .

Треба сказати, що така ор
ганізація праці, тісна співдруж
ність колгоспників і механіза
торів дала бажані наслідки. 
Бригада сумлінно виконує до
говірні зобов’язання перед ар
тіллю, добре готується до вес
ня н их робіт, бореться за підви
щ ення продуктивності громад
ської худоби.

Кращі трактористи Арсентій 
Панкул, Василь Чок , Степан 
Праля, причіплювачі Іван Ку
дин, Анатолій Яценко та інші 
добре ремонтують трактори та 
інші сільськогосподарські ма
ш ин и.

С. ПАРФЕНТЬЄВ, 
бригадир тракторної брига
ди № 1 Панчівської МТС.



Про утворення виборчих дільниць, спільних 
по виборах до обласної, районної, селищної 

та сільських Рад депутатів трудящих 
по Ново-Миргородському району

Рішення виконавчого комітету Ново-Миргородської районної Ради 
депутатів трудящих, Кіровоградської області, від 15 січня 1957 року

І ні туди, і ні сюди...
Є така, шановний Перче, пісня, 

в якій мова йде про воду. Пра
вильно там сказано: „А без води— 
і ні туди, і ні сюди..." Що це дійсно 
так, ми переконалися на власному 
досвіді, коли закупили в Ново-Мир
городській майстерні капітального 
ремонту автонапувалки.

Більше року тому придбав кол
госп імені Хрущова автонапувалки 
в ММКР, де директором пра
цює Олексій Бісюк. Встановили 
їх у корівниках. Раділи доярки: 
аж тепер наші корови вдосталь во
ди матимуть. Варто корові натис
нути на клапан легенько, як і за

бульчить у поїлці вода, така сві
жа, прозора...

Але радість ця була передчасною. 
Минув рік, йдуть місяці, а корів, як 
і раніше, напуваємо з відер та ко
рит. Не тече вода з напувалок. І 
ось чому: за підготовку автонапу
валок майстерня одержала від 
колгоспу кругленьку суму, і на 
цьому її керівники поставили 
крапку. Яке їм, бачте, діло до 
того, що автонапувалки змонтова
ні погано, зовсім не діють? То ж 
запитай Перче у них: хто відпо
відатиме за бракоробство?

С. МАКСИМОВ.

Книги, яких не читає Коваленко
Припала пилом, пожовкла від 

давності, лежить забута книга скарг 
і пропозицій... Не заглядають до 
неї керівники Ново-Миргородського 
ССТ. Навіть сам голова правління 
Михайло Романович Коваленко за 
минулий рік жодного разу не чи
тав цієї книги у  комісійному ма
газині, крамниці № 1 та інших, а 
в магазині уцінених товарів немає 
зовсім книги скарг.

Дивна людина Михайло Романо
вич. Він не цікавиться зауважен
нями та пропозиціями покупців. 
Що можна тоді говорити про вжит
тя заходів на скарги трудящих?

Споживачі вносять цінні пропо
зиції, поради, зауваження. Ось, на
приклад, у книгу скарг крамниці 
№ 1 записано ще в липні минуло

го року пропозицію, щоб правлін
ня ССТ відкрило тут ювелірний  
відділ. Хороша думка. Та, на жаль, 
не знають про неї члени правлін
ня. В книзі немає жодної помітки.

Михайло Романович навіть ви
вісок не читає на крамницях та 
буфетах ССТ. Біля цегельно-чере
пичного заводу працює буфет. На 
вивісці великими літерами написа
но: „Буфет Софіївського ССТ".
Люди читають і дивуються: адже
такого споживчого товариства в 
районі немає! Чий же то буфет? 
Нарешті, вдалось установити, що 
буфет належить Ново-Миргород
ському ССТ.

А чи знає про це Коваленко?
В. КОСТЕНКО.

Отакі у нас сусіди
Керівники пурпурівського кол

госпу імені Сталіна погано зай
малися влітку заготівлею кормів. 
Не думали про зиму. А в звітах 
писали справні цифри, що в них 
і силосу, і сіна, і соломи великі 
запаси.

Прийшла зима. Та запасів кор
мів нема... Не виручили голову 
правління М. Грека та бригадира 
комплексної бригади Ф. Каптина
ра дуті цифри. Тваринам треба 
давати корми.

— Як бути? — запитує Федосій 
Андрійович.

— Не журись,—заспокоює його

Микола Семенович, — якось ви
крутимось.

І  стали викручуватись... Загна
ли худобу на озимину колгоспу 
імені Хрущова і випасали там. 
Нанесли сусідам великих збитків. 
Перемісили і витоптали біля 15 
гектарів пшениці.

А чи знають керівники артілі, 
що за такі неподобства треба 
нести сувору відповідальність? 
Не знають? Шкода. Доведеться 
звернутись до районного проку
рора т. Стасишина, щоб нагадав 
їм про це.

М. СІМБАБА.

На підставі ст. ст. 56 , 57 
«Положення про вибори до об
ласних, районних, міських, 
сільських та селищних Рад 
депутатів трудящих Україн
ської РСР» виконком район
ної Ради депутатів трудящих
р і ш а є  утворити на терито
рії Ново-Миргородського райо
ну, Кіровоградської області, 
слідуючі виборчі дільниці, спіль
ні по виборах до обласної, ра
йонної, селищної і сільських 
Рад депутатів трудящих:

Софіївська
виборча дільниця № 1
Центр—клуб цегельно-чере

пичного заводу. Входить тери
торія бригади № 2 колгоспу 
імені Чкалова по вулицю Лені
на і цегельно-черепичний за
вод.

Софіївська
виборча дільниця № 2
Центр—клуб колгоспу імен і 

Чкалова. Входить територія 
бригади № 1 колгоспу імені 
Чкалова та бригад №  1 і №  2 
колгоспу імені Жданова.

Л ікарівська
виборча дільниця № З

Центр—Лікарівська семиріч
на школа. Входить територія 
сіл Л ікарево і Бирзулово.

Коробчинська 
виборча дільниця № 4
Центр — приміщення с іль

ської Ради. Входить територія 
сіл Коробчино і Комінтерн.

Пурпурівська 
виборча дільниця № 5
Центр — приміщення сіль

ської Ради. Входить територія 
сіл Пурпурівка  Дуково, Пок
ровки, Безлісся, Ганнограб
ського, Мар’янополя та Іва
нівки.

Мар’ївська
виборча дільниця № 6

Центр — Мар’ївськпй сіль
ський клуб. Входить терито
рія сіл Мар’ївки, Петрівки, 
Ж уравки.

Оситнівська 
виборча дільниця № 7

Центр—Оситнівська семиріч
на школа. Входить територія 
села Оситни.

Костянтинівська 
виборча дільниця № 8
Центр — контора колгоспу 

імені Ворошилова. Входить те
риторія сіл Костянтинівк и і 
Ган н івки.

Кам’янська
виборча дільниця № 9

Центр—Кам’я нська семиріч
на школа. Входить територія 
сіл Кам’янки і Новоселівк и .

Мартоноська
виборча дільниця № 10
Центр—Мартоноська  серед

ня школа. Входить територія 
сіл Мартоноші, Котовки, Чер
воного Жовтня та Ново-Мирго
родського лісництва.

Панчівська
виборча дільниця № 11
Центр — п риміщення сіль

ської Ради. Входить територія 
рільничих бригад №  5, № 6 
та кормодобувної бригади № 7 
колгоспу імені Куйбиш ева.

Панчівська
виборча дільниця № 12
Центр— сільський клуб. Вхо

дить територія рільничих 
бригад №- №  1, 2, 3, 4 , кор

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих
П. КУМПАН.

Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих
С. ГАЇНА.

модобувної бригади № 8 кол
госпу імені Куйбишева та 
Панчівської МТС.

Канізька
виборча дільниця № 13
Центр — К анізька середня 

школа. Входить територія се
ла Канежа.

Бровківська
виборча дільниця № 14
Центр—Б ровківська почат

кова школа. Входить територія 
сіл Шпаково, Б ровково і хуто
ра Пенькино.

Защитянська 
виборча дільниця № 15
Центр— Защитянська почат

кова школа. Входить територія 
села З ащити і хутора Петрів
ського.

Ново-М иргородська 
виборча дільниця № 16
Центр—контора Ново-Мирго

родського плодоконсервного за
воду. Входять вулиці: Заліз
нична, Степова, Вокзальна. 
Провулки: Чкалова. Гоголя,
Лєрмонтова,      Івана Франка,
Жданова, Пуш кіна, Заводський, 
Річний. Територія пункту «З а
готзерно » і залізничної станції 
Ново-Миргород.

Ново-М иргородська 
виборча дільниця № 17
Центр— Ново-Миргородський 

районний Будинок культури. 
Входять вулиці: Леніна, Жовт
нева, Карла Маркса, Рози 
Люксембург. Воровського, Шев
ченка. Кірова, Карла Лібкнех
та, Червоні Зорі, Салганна. 
Площа Петровського, острів 
Салган і провулок Садовий. Є у нас ще чимало 

небилиці.
базік, які поширюють всякі

(З  газет).

Пересувний „Голос Америки"
Мал. О. Козюренка.

Від райвиконкому
Виконком Ново-Миргородської 

районної Ради депутатів трудя
щих вносить зміну в своє рішен
ня від 9 січня 1957 року про за
твердження складу Окружних ви
 борчих комісій по виборах до ра
 йонної Ради депутатів трудящих 
по Мартоноському виборчому ок
ругу № 23: замість тов. Нетес 
Лариси Михайлівни затвердити

заступником голови Окружної ви
борчої комісії Мартоноського ви
борчого округу № 23 тов. Бонда
ренко Надію Іванівну—завідуючу 
початковою школою хутора Ко
товки.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Коломієць Павло Петрович порушує справу про розлучення з 
Коломіє ць Варварою Іванівною. Справа розглядатиметься в народному 
суді Ново-Миргородського району.
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Огляд низової преси

Поширювати передовий досвід
Натхнені історичними рішен

нями XX з ’їзду КПРС, трудів
ники сільського господарства 
помножують свої зусилля у бо
ротьбі за дострокове виконан
ня завдань другого року шос
тої п ’я тирічки .

Велику роль у мобілізації 
трудівників колгоспного села 
на боротьбу за виконання на
креслень партії і уряду відіг
рає н изова преса. Через стін
ні газети колгоспники і меха
нізатори діляться досвідом ро
боти , викривають хиби і не
доліки, що заважають руха
тись вперед.

Я к же поширює передовий 
досвід і викриває недоліки в 
п ідготовці до весняних польо
вих робіт стінна газета „За  
сталінський урожай", що ви
пускається в Панчівській МТС? 
На це треба зверн ути особливу 
увагу, бо Панчівська МТС зай
має одне з останніх місць в 
області по ремонту тракторів.

Станом на 10 січня цього ро
ку план ремонту тракторів 
виконано Лише на 5 6 ,9 про
цента, а комбайнів— на 6 ,4 
процента. Стіннівка, н а жаль, 
про це не пише.

В останньому н омері газети, 
що вийшов па початку січня, 
повідомляється:

„Тракторна бригада № 10, 
де бригадиром О. Григорчу к, 
до нового року виконала 
план ремонту тракторів та 
причіпного інвентаря. Доб
ре попрацювали механіза
тори Л. Власов, Б. Сімбаба, 
П. Аврахов, О. Свинар та 
інші“.

Краще було б, якб и газета на
дала слово бригадирові О. Гри
горчуку, щоб той розповів, 
яким чином бригада достроко
во закінчила ремонт, і на 
цьому досвіді повчились інші 
бригади, зокрема бригада 
т. Б отн аренка , я к а  змагається 
з механізаторами бригади № 10. 
Немає сумніву в тому, що

така форма висвітлення пере
дового досвіду принесла б
значно більшу користь. Баж а
но було б, щоб газета публіку
вала матеріали під постійнішії 
рубриками: «Трибуна передово
го досвіду», «Говорять передо
вики змагання» тощо.

В колгоспах імені Ш евчен
ка, імені Маленкова та інших 
погані справи з підготовкою 
кормів до згодовування. Не 
працюють кормопереробні ма- 
ш ини, а тракторні бригади , 
що обслужують ц і колгоспи , 
не цікавляться цим. Чому б 
газеті не виступит и з гострою 
критикою проти цих недоліків.

Основною причиною незадо
вільної роботи редколегії є те, 
що нею не керує партійна ор
ганізація. Секретар парторгані
зації М. Ж иленко л ише говорить, 
що газета випускається під йо
го керівництвом, а насправді 
це не так. Газета випускаєть
ся нерегулярно, плани роботи 
редколегії не затверджуються 
на партійних зборах.
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