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Самакіраванне ў  беларуска-літоўскіх губернях

выбараў у Дзяржаўную думу і земства яшчэ больш адасабляюць гэтыя часткі 
вышэйшага саслоўя. У сувязі з гэтым у дадзены час нерэальна ўзнаўляць вы- 
бары, таму што ў Заходнім краі няма аднароднай дваранскай карпарацыі, а ёсць 
два дваранствы: рускае і польскае. Пры гэтым апошняе па сваёй згуртаванасці 
і інтэнсіўнасці карпаратыўнага жыцця значна пераўзыходзіць першае і таму, 
незалежна ад сваёй колькасці, мела б заўсёды перавагу на выбарах. Таму аднаў- 
ленне дваранскіх выбараў было б ўзнаўленнем іх толькі для польскага дваран- 
ства і стратай рускім дваранствам усякага прадстаўніцтва»1. У гэтым жа сэнсе 
выказаліся і іншыя губернскія прадвадзіцелі дваранства Заходняга краю: Ві- 
цебскі -  Рэнгартан, Мінскі -  Даўгова-Сабураў і Магілёўскі -  Бондыраў.

Пытанне аб аднаўленні выбараў у 9 заходніх губернях падымалася ў III Ду- 
ме ў сувязі з увядзеннем земстваў. Але праваакцябрысцкая большасць забала- 
ціравала яго. Прынамсі, П. Сталыпін указваў, што ў апошні час наглядаецца 
спешная перафарбоўка Заходняга краю ў польскую фарбу, а ўвядзенне выбар- 
ных дваранскіх пасад толькі садзейнічае гэтай перафарбоўцы2.

Пытанне аб тым, чаму не былі рэалізаваны палажэнні закона ад 1 мая 1905 г., 
зноў было паднятае ў пачатку 1914 г. у IV Думе. Яго агучыла фінансавая ка- 
місія Думы пры разглядзе пытання аб павышэнні акладу засядацеля дваран- 
скай апекі па Віленскай губерні. Тлумачэнні міністра ўнутраных спраў аб пры- 
чынах неаднаўлення дваранскіх выбараў у Заходнім краі камісію не пераканалі. 
Але пачатак Першай сусветнай вайны адклаў гэта пытанне на няпэўны час.

Такім чынам, калі ў цэлым дваранскія карпаратыўныя арганізацыі ў Расій- 
скай імперыі захоўвалі сваю прыхільнасць да царызму на працягу ўсяго пе- 
рыяду капіталізму, то ў беларуска-літоўскіх губернях становішча складвалася 
інакш. Апазіцыйнасць большай часткі дваранства каталіцкага веравызнання 
гэтых губерняў да царскай улады стала прычынай таго, што па сутнасці з 1862 г. 
дваранскае самакіраванне ў краі пераўтварылася ў кіраванне. Выбарнасць са- 
слоўных інстытутаў была ліквідавана. На ўзроўні павета ўся выканаўчая ўла- 
да была сканцэнтравана ў руках павятовага прадвадзіцеля дваранства, які пры- 
значаўся ўрадам. Губернскі прадвадзіцель у структуры ўлады займаў другое 
месца пасля губернатара. Спробы аднавіць саслоўныя выбары не мелі поспе- 
ху. Палітыка самадзяржаўя была накіравана на паслядоўную русіфікацыю 
краю, узмацненне рускага ўплыву, аслабленне сепаратызму вышэйшага саслоўя 
рымска-каталіцкага веравызнання, урэшце -  на недапушчэнне распаду імперыі.

Гарадское самакіраванне. Развіццё капіталістычных адносін, паскарэнне 
тэмпаў працэсу ўрбанізацыі еўрапейскай часткі Расійскай імперыі, у тым ліку 
і беларуска-літоўскіх губерняў, з’явілася адной з прычын рэфармавання сістэ- 
мы гарадскога кіравання. Адначасова расла і ўскладнялася гарадская гаспа- 
дарка, што ў сваю чаргу таксама патрабавала рэарганізацыі кіравання ёю. Ура- 
давыя чыноўнікі ўсё больш упэўніваліся, што частку дзяржаўных функцый 
неабходна перадаць мясцовым грамадскім органам кіравання.

' Тамсама. С. 155.
2 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1276. Воп. 1. Спр. 106. Арк. 155.
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Дзярж аўна-прававы статус беларускіх зямель у  складзе Расійскай імперыі

Падрыхтоўка праекта новага закона пачалася з 1862 г. па царскім указе аб 
безадкладным прыняцці мер па паляпшэнні гарадскога грамадскага кіравання. 
Ён быў зацверджаны Аляксандрам II 16 чэрвеня 1870 г. У аснову прынятага 
Палажэння былі пакладзены прынцыпы буржуазнага дэмакратычнага права: 
выбарнасць і бессаслоўнасць, заснаваныя на маёмасным цэнзе. Гарадская рэ- 
форма насіла ярка акрэслены бессаслоўны характар. Нягледзячы на захаванне 
саслоўнай сацыяльнай стратыфікацыі, і заканадаўча, і на практыцы з 1870 г 
прыналежнасць да пэўнага саслоўя перастала адыгрываць вызначальную ро- 
лю як пры фарміраванні выбарчых сходаў, так і пад час абрання гласных га- 
радскіх дум і членаў упраў. Так, пасля ўвядзення Палажэння 1870 г. сярод глас- 
ных гарадскіх дум з’явіліся нават сяляне1. Гарадская рэформа стала прагрэ- 
сіўным крокам у развіцці муніцыпальнага заканадаўства Расійскай імперыі. 
Гарадавое палажэнне 1870 г. было заснавана на прынцыпах грамадскай канцэп- 
цыі самакіравання. Закон перадаў падатковыя і паліцэйскія пытанні мясцовай 
адміністрацыі, судовую функцыю -  усесаслоўным судовым органам, пытанні 
гарадской гаспадаркі, сацыяльныя праблемы гарадоў -  гарадскому самакіра- 
ванню, тым самым дастаткова выразна размежаваўшы дзяржаўныя і грамад- 
скія функцыі.

Гарадавое палажэнне 1870 г. уводзілася ў гарадах імперыі паэтапна. У пер- 
шую чаргу рэформе падлягалі 45 буйных гарадскіх пасяленняў. Для астатніх 
было вырашана стварыць новыя органы самакіравання «ў бліжэйшы па маг- 
чымасці тэрмін, у адпаведнасці з мясцовымі абставінамі, па меркаванні міні- 
стра ўнутраных спраў»2. Што да гарадоў Беларусі і Літвы, то згодна з п. 3 Га- 
радавога палажэння 1870 г. міністр унутраных спраў павінен быў абмеркаваць 
з генерал-губернатарамі і губернатарамі Паўночна-Заходняга краю магчымас- 
ці і спосабы правядзення гарадской рэформы з улікам мясцовых асаблівасцей. 
Губернскія адміністрацыі выказаліся за абавязковае ўвядзенне Палажэння 
1870 г. у падначаленых ім губернях з улікам наступных акалічнасцей: а) рэ- 
фармаванне сістэмы органаў гарадскога самакіравання павінна ісці паступо- 
ва; б) прадстаўніцтва польскага і яўрэйскага насельніцтва ў органах самакіра- 
вання неабходна абмежаваць; в) выключыць палітычна нядобранадзейных асоб 
з ліку выбаршчыкаў; г) прызначаць гарадскіх галоў па рашэнні Міністэрства 
ўнутраных спраў3. Для падрыхтоўкі кампетэнтнага праекта па рэалізацыі Га- 
радавога палажэння 1870 г. н а  тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў вясной 
1872 г. урадам была створана спецыяльная камісія, якую ўзначаліў міністр унут- 
раных спраў А. Цімашоў. Пад час працы ўзгаданай камісіі ён выказаў думку, 
што рэфармаванне сістэмы органаў гарадскога самакіравання павінна прахо- 
дзіць паступова, асцярожна, паколькі «з аднаго боку, гістарычныя ўмовы на-

1 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 214.
2 Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городовое положение с объяснениями. 

Изд. 2-е. СПб., 1873. С. 189-191.
3 Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи: в 6 т. 

СПб., 1879. Т. 5. С. 1-78.
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Самакіраванне ў  беларуска-літоўскіх губернях

клалі свой адбітак на развіццё гэтых губерняў, што выявілася ў шматлікіх 
асаблівасцях у жыцці гарадоў, а з другога -  рознапляменнасць насельніцтва 
гэтых гарадоў выклікала некаторую разрозненасць... сярод гэтага насельніц- 
тва інтарэсаў -  і гэта не можа не выклікаць асаблівай асцярожнасці пад час 
увядзення гарадавога палажэння ў заходніх губернях... Нельга пры гэтым не 
адзначыць, што своеасаблівыя ўмовы Заходняга краю да той пары будуць за- 
ставацца своеасаблівымі..., пакуль мясцовыя ўстановы не атрымаюць агульна- 
га з іншымі губернямі ўладкавання»1. У выніку працы камісіі было прынята 
рашэнне аб увядзенні ў гарадах заходніх губерняў Палажэння 1870 г. Для пры- 
ватнаўласніцкіх гарадскіх пасяленняў камісія прапанавала стварыць спрошча- 
ныя органы самакіравання, а для мяшчан -  асобныя мяшчанскія самакіраванні. 
Міністру ўнутраных спраў прапаноўвалася надаць права прызначэння гарад- 
скіх галоў2.

На тэрыторыю заходніх губерняў Гарадавое палажэнне 1870 г. афіцыйна 
было распаўсюджана з 29 красавіка 1875 г. Згодна з дадзеным законам Пала- 
жэнне 1870 г. павінна было «ўводзіцца паступова, па мясцовых меркаваннях, 
з дазволу міністра ўнутраных спраў у дачыненні да гарадоў, якія не з’яўляюцца 
прыватнаўласніцкімі» з захаваннем наступных асаблівасцей: 1) гарадскіх га- 
лоў па губернскіх гарадах павінен быў зацвярджаць міністр унутраных спраў. 
Па іншых гарадах таксама, калі губернатару па пэўных прычынах было скла- 
дана самастойна прыняць рашэнне; 2) новыя органы гарадскога самакіравання 
пазбаўляліся вядзення спраў прыпісаных да гарадоў іншых гарадскіх пасялен- 
няў (прыватнаўласніцкіх гарадоў і мястэчак). У іх веданні пакідаліся толькі 
свячны і каробачны зборы; 3) у прыватнаўласніцкіх гарадах для вядзення га- 
радскіх спраў утваралася спрошчанае грамадскае кіраванне. Яно складалася 
з гарадскога старасты (па выбары купецкіх і мяшчанскіх гарадскіх таварыстваў) 
і яго памочнікаў (па адным ад кожнага саслоўя); 4) жыхары мястэчкаў, дзе 
налічвалася менш за 10 мяшчанскіх двароў, прыпісваліся да мяшчанскіх тава- 
рыстваў гарадоў ці іншых мястэчкаў альбо да валасцей на падставе дадатка да 
арт. 141 Агульнага Палажэння аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай залежнасці 
(Асабовы дадатак да т. IX: Законы аб станах, па прац. 1863 г.); 5) у мястэчках, 
дзе налічвалася не менш за 10 мяшчанскіх двароў альбо асобных домаўладаль- 
нікаў, утваралася самастойная мяшчанская грамада і для вядзення спраў вы- 
біраліся мяшчанскі стараста з памочнікам; 6) у мястэчках, дзе налічвалася 
каля 50 мяшчанскіх двароў, мясцовая грамада магла хадайнічаць аб утварэнні 
мяшчанскай управы (згодна з заўвагай да арт. 14 дадатка да Гарадавога пала- 
жэння 1870 г.)3.

Першымі права на стварэнне новых органаў гарадскога самакіравання атры- 
малі губернскія і прыраўнаваныя да іх гарады. У наступныя гады па хадай- 
ніцтвах губернатараў Палажэнне 1870 г. было ўведзена ў павятовых гарадах.

1 Тамсама. С. 268-269.
2 Тамсама. С. 135-136, 230-233.
3 ПСЗРИ. Собр. II. Т. L. Отд. I, 1875. СПб., 1877. С 462-463.
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Дзярж аўна-прававы статус беларускіх зямель у  складзе Расійскай імперыі

Неабходна адзначыць, што ў першыя 2-3 гады ажыццяўлення рэформы зада- 
вальненне такіх хадайніцтваў у Міністэрстве ўнутраных спраў сустракала шмат 
перашкод'. Найчасцей адмоўныя адказы тлумачыліся недастаткова развітым 
эканамічным становішчам гарадскога пасялення2. Але аб’ектыўнай прычынай 
хутчэй з’яўляўся недавер урада да мясцовага насельніцтва, яго палітычнай 
лаяльнасці. Па словах А. Цімашова, «урад да апошняга часу ўстрымліваўся 
тут ад усякіх рэформ, якія даюць нейкую прастору грамадскай дзейнасці...»3.

Гарадская рэформа 1870 г. унесла ў арганізацыю органаў самакіравання 
сутнасныя змены. Гарадскія думы сталі бессаслоўнымі, адбыўся падзел рас- 
параджальнай і выканаўчай улад, былі значна пашыраны кампетэнцыя і сама- 
стойнасць органаў самакіравання ў вядзенні спраў гаспадарчага характару, 
павялічыўся кантынгент выбаршчыкаў. Структурна гарадское самакіраванне 
пачало складацца з гарадскіх выбарчых сходаў (фарміраваліся для абрання 
гласных праз кожныя чатыры гады), гарадскіх дум (распараджальных органаў 
гарадскога самакіравання) і гарадскіх упраў (выканаўчых органаў гарадскога 
самакіравання)4. Узначальвалі органы самакіравання гарадскія галовы. Для 
кантролю за дзейнасцю гарадскіх дум і ўпраў на ўзроўні губерняў ствараліся 
губернскія па гарадскіх справах установы пад старшынствам губернатараў. 
Яны з’яўляліся прамежкавымі інстанцыямі паміж гарадскім самакіраван- 
нем і Сенатам. Туды ўваходзілі прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі (віцэ- 
губернатар, кіраўнік казённай палаты), гарадскі галава губернскага горада 
і чыны судовых ведамстваў.

Паколькі ў беларускіх губернях не былі ўведзены земствы і новыя судовыя 
статуты, то замест пракурора акруговага суда прысутнічаў губернскі праку- 
рор, а замест старшыні земскай управы -  член губернскай па сялянскіх спра- 
вах установы. Губернскія ўстановы разглядалі па прадстаўленні губернатара 
скаргі на неправамернасць дзеянняў органаў гарадскога самакіравання. Выдат- 
кі на іх утрыманне спаганялі з гарадоў падначаленай губерні. Памер адлічэн- 
няў залежаў ад велічыні гарадскіх даходаў і вызначаўся губернскай адміністра- 
цыяй. Вышэйшай кантрольнай інстанцыяй у вырашэнні спрэчных пытанняў 
з’яўляўся Сенат. Згодна з законам, скаргі ў Сенат падаваліся праз тых службо- 
вых асоб ці тыя ўстановы, на дзеянні якіх прыносілася дадзеная скарга. На пра- 
цягу месяца такія скаргі з неабходнымі даведкамі і каментарыямі дасылаліся 
ў Сенат. Там справа разглядалася толькі з пункту гледжання законнасці пры- 
нятых адпаведнымі ўстановамі рашэнняў, без разгляду сутнасці праблемы. 
Па скаргах прыватных асоб і органаў самакіравання Сенатам даваліся кан- 
крэтныя тлумачэнні. Пры фіксаванні аднолькавых парушэнняў ці непаразу- 
менняў у адміністрацыйнай і гаспадарчай дзейнасці гарадскога самакіравання

1 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 1727. Арк. 1, 3.
2 Тамсама. Спр. 1726. Арк. 5.
3 Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи. Т. 5. 

С. 268.
4 ПСЗРИ. Собр. II. Т. ХLV. Отд. I. № 48498. Ст. 15.
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Сенат выдаваў спецыяльныя азначэнні. Для гарадскіх дум яны былі абавязко- 
вымі для выканання. Такім чынам, Сенат не толькі здзяйсняў нагляд за закон- 
насцю дзеянняў органаў самакіравання, але і актыўна ўплываў на яе.

У выбарчыя сходы ўключалі ўсякага гарадскога абывацеля незалежна 
ад стану, калі ён быў падданым Расійскай імперыі, адпавядаў узроставаму 
(не менш як 25 гадоў), маёмаснаму ці гандлёва-прамысловаму цэнзам, не меў 
нядоімак перад гарадской казной, не знаходзіўся пад судом і следствам, не быў 
адлучаны ад службы (на працягу трох гадоў з дня адлучэння) ці духоўнага 
сану, не быў пазбаўлены правоў стану за злачынствы, не з’яўляўся служачым 
губернскай адміністрацыі ці мясцовай паліцыі, быў псіхічна здаровым чалаве- 
кам1. Гарадавое палажэнне 1870 г. (арт. 21) надзяліла выбарчым правам не толькі 
фізічных, але і юрыдычных асоб (розныя ўстановы, кампаніі, манастыры, 
цэрквы і г. д.), калі яны валодалі ў горадзе нерухомай маёмасцю і выплачвалі 
з яе ацэначны збор альбо падатак з дакументаў на права гандлю і промыслаў 
на карысць горада.

Такім чынам, на змену феадальна-саслоўнаму спосабу фарміравання га- 
радскіх устаноў прыйшлі буржуазныя прынцыпы. 3 увядзеннем падатковага 
цэнзу сацыяльная база выбаршчыкаў была значна пашырана, але нягледзячы 
на гэта, агульная колькасць выбаршчыкаў вагалася ад 4 да 6 % ад агульнай 
колькасці гараджан. Гэта лічба адпавядала агульнарасійскім паказчыкам, згодна 
з якімі выбарчае права набылі не больш чым 5-6  % гарадскога насельніцтва2. 
Значная колькасць гараджан -  рабочыя, дробныя служачыя, інтэлігенцыя і іншыя, 
якія не адпавядалі маёмаснаму цэнзу, наогул былі пазбаўлены выбарчага права. 
Неабходна адзначыць, што існавала прама прапарцыянальная залежнасць паміж 
колькасцю гарадскога насельніцтва і колькасцю выбаршчыкаў: чым меншым бы- 
ло насельніцтва горада, тым большы працэнт гараджан удзельнічаў у выбарах.

Пасля ўвядзення Палажэння 1870 г. гарадскія думы фарміраваліся наступ- 
ным чынам: спачатку з ліку гараджан складалі спісы цэнзавых грамадзян, якія 
ўваходзілі ў выбарчыя сходы; затым выбарчыя сходы выбіралі са свайго складу 
гласных гарадскіх дум. Адносна веравызнання і нацыянальнасці выбаршчы- 
каў Гарадавое палажэнне 1870 г. утрымлівала некалькі дыскрымінацыйных 
артыкулаў. Паводле закона актыўнае і пасіўнае выбарчае права вызначалася 
не толькі маёмасным цэнзам, але і нацыянальнасцю падаткаплацельшчыка 
і яго веравызнаннем. Так, колькасць гласных з нехрысціян не магла перавы- 
шаць 1/3 агульнай колькасці гласных думы, яўрэі не маглі быць абранымі га- 
радскімі галовамі, не мелі права нават часова выконваць яго абавязкі. Адмоўна 
ставіліся і да вернікаў каталіцкага веравызнання. Мужчыны-выбаршчыкі (на- 
ват якія мелі права голасу па даверанасці) валодалі як актыўным, так і пасіў- 
ным выбарчым правам. Жанчыны-падаткаплацельшчыцы, якія адпавядалі 
маёмаснаму цэнзу, таксама надзяляліся правам голасу на гарадскіх выбарах.

1 Тамсама. Ст. 17, 18.
2 Нардова В. А. Городское самоуправление в Росии в 60-х -  начале 90-х годов XIX в. Л., 

1984. С. 84.
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Але жанчыны, якія юрыдычна атрымалі актыўнае выбарчае права, фактыч- 
на былі яго пазбаўленыя, паколькі заканадаўча яно перадавалася мужу, сыну, 
бацьку, брату і г. д.1 Свой голас жанчыны абавязваліся перадаваць мужчынам 
па даверанасці, якая афармлялася на простай паперы, завяралася натарыусам 
і падлягала звычайнаму гербаваму збору ў 40 капеек2.

Пры правядзенні гарадской рэформы царскі ўрад імкнуўся замацаваць ула- 
ду ў органах самакіравання за прадстаўнікамі найбольш заможных гараджан, 
якія былі болып адукаванымі і дзеяздольнымі3. Рэалізаваць гэту задачу мерка- 
валася праз новы выбарчы закон. Згодна з Гарадавым палажэннем 1870 г. у асно- 
ву выбарчай сістэмы быў пакладзены прынцып унясення гарадскімі абыва- 
целямі падаткаў у гарадскую казну. Усіх цэнзавых грамадзян горада разбівалі 
на тры разрады. Для гэтага агульную суму гарадскіх падаткаў дзялілі на тры 
часткі, кожны разрад уносіў сваю траціну.

У выніку да першага разраду адносілі нязначную частку буйных падатка- 
плацельшчыкаў, да другога -  сярэдніх, да трэцяга -  шматлікіх дробных падат- 
каплацельшчыкаў. Як лічыў Г. Шрэйдар, такім чынам меркавалася не дапус- 
ціць перавагі болыпасці над меншасцю, непазбежнай пры сукупнай падачы 
галасоў4. Неабходна адзначыць, што мяжа пры падзеле выбаршчыкаў на раз- 
рады была даволі адноснай. Так, у 1878 г. у Полацку 1/3 усіх гарадскіх збораў 
была роўная 2248 р. 17 к. Пры падзеле выбаршчыкаў на разрады фактычна 
атрымалася, што першы разрад уносіў у гарадскую казну 2437 р. 77 к., другі -  
2367 р. 59 к., трэці -  1952 р. 16 к.5

Кожны разрад утвараў асобны выбарчы сход, які выбіраў аднолькавую коль- 
касць гласных у думу. На практыцы гэта азначала, што меншая частка выбар- 
шчыкаў выбірала большасць гласных гарадскіх дум. Гэта забяспечвала прад- 
стаўніцтва ў органах самакіравання больш заможнай часткі гарадскога насель- 
ніцтва. Так, па Віцебску на першых выбарах першую траціну гласных выбіралі 
2,5 % выбаршчыкаў, другую -  10,1 %, трэцюю -  87,4 %; у Полацку адпаведна -  
2,03 %, 10,54 і 87,43 %6.

Для аналізу і кантролю за тым, наколькі трохразрадная сістэма забяспечы- 
ла ў гарадскіх думах большасць за непадатнымі саслоўямі, пасля першых вы- 
бараў у Гаспадарчым дэпартаменце Міністэрства ўнутраных спраў былі рас- 
працаваны дзве формы збору даных. У адной было 45 граф, у другой -  51. 
Звесткі распавядалі аб колькасці гараджан, якія атрымалі выбарчае права з пад- 
раздзяленнем іх на тры разрады і катэгорыі адпаведна таму, выплачвалі яны 
ацэначны ці гандлёва-прамысловы збор. Таксама ўносіліся звесткі аб колькасці

1 ПСЗРИ. Собр. II. Т. XIV. Отд. I. № 48498. Ст. 20.
2 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 35978. Арк. 220.
3 Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи. Т. 3. 

С. 105.
4 Шрейдер Г. М. Наше городское общественное управление. СПб., 1902. Т. 1. С. 88-89.
5 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 14.
6 Тамсама. Спр. 36690. Арк. 10-14.
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выбаршчыкаў, якія сапраўды прынялі ўдзел у выбарах з падраздзяленнем на 
тых, хто меў асабісты голас, і тых, хто ўдзельнічаў па даверанасці.

Аналіз такіх дакументаў па Віцебскай губерні дазваляе прывесці наступ- 
ныя лічбы. У склад гарадской думы ў Віцебску абралі ад: 1) мяшчан, рамесні- 
каў, сялян і ніжніх чыноў 20 чалавек; 2) купцоў, ганаровых грамадзян -  27 чала- 
век; 3) дваран, духавенства і іншых, што не ўвайшлі ў пазначаныя катэгорыі, -  
25 чалавек. У Полацку адпаведна: 1) 31 чалавека; 2) 17 чалавек; 3) 12 чалавек. 
Зыходзячы з таго, што выбаршчыкі першага і другога разрадаў адносіліся да 
больш заможнай часткі гарадскога насельніцтва, можна сцвярджаць, што ў Ві- 
цебскай гарадской думе іх прадстаўніцтва склала 72,2 %, а ў Полацкай -  48,3 %'.

Акрамя таго бачна, што ў буйных гарадах, дзе пражывала большая коль- 
касць прадстаўнікоў прывілеяваных саслоўяў, іх прадстаўніцтва было больш 
значным. У гарадскіх управах у большасці выпадкаў працавалі прадстаўнікі 
гарадской гандлёва-прамысловай буржуазіі. Так, у Віцебску ва ўправу былі 
абраны ад: 1) мяшчан, рамеснікаў, сялян і ніжніх чы ноў- 1 чалавек; 2) купцоў, 
ганаровых грамадзян купецкага саслоўя -  4 чалавекі; 3) дваран, духавенства 
і іншых, што не ўвайшлі ў пазначаныя катэгорыі, -  1 чалавек2.

Старшынствуючым у выбарчых сходах быў гарадскі галава. Выбарчы сход 
мог распачаць работу, калі колькасць прысутных выбаршчыкаў была большай 
за колькасць гласных, якіх трэба было абраць. Калі гэта ўмова не выконвала- 
ся, то новы сход прызначаўся не раней чым праз 7 дзён. Новы сход лічыўся 
правамоцным у любым выпадку. Каб стаць гласным думы, кандыдату неаб- 
ходна было набраць не толькі найбольшую колькасць галасоў, але і не менш 
як палову галасоў усіх наяўных выбаршчыкаў. Калі пры гэтых умовах не на- 
біралася патрэбная колькасць гласных, то іх дабаўлялі з асоб, якія атрымалі 
найбольш галасоў пасля абраных. 3 гэтай мэтай праводзілі паўторную балаці- 
роўку толькі азначаных асоб, прычым у двайной колькасці адносна вакантных 
пасад. Абранымі лічыліся тыя, хто набраў найбольш галасоў. У некаторых га- 
радах ля балаціровачных скрынь знаходзіліся добраахвотнікі з ліку выбаршчы- 
каў, якія сачылі за правільнасцю правядзення галасавання. Для падліку гала- 
соў у дапамогу гарадскому галаве выбіралі ад 2 да 6 чалавек.

Выбары гласных дум, членаў гарадскіх упраў і гарадскіх галоў праводзіліся 
шляхам закрытай падачы галасоў з выкарыстаннем выбарчых скрынь і балаці- 
ровачных шароў. «Дапушчэнне на выбарах падачы галасоў запіскамі пры не- 
пісьменнасці большасці выбаршчыкаў выклікала б на практыцы ўсеагульныя 
злоўжыванні...»3. Разам з тым і пры такой тэхналогіі выбараў сустракаліся пад- 
тасоўкі вынікаў галасавання.

Губернскія па гарадскіх справах установы атрымлівалі вялікую колькасць 
скарг на праведзеныя выбары, што адзначалася як пры правядзенні першых

' Тамсама. Арк. 10-14.
2 Тамсама.
3 Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи. СПб., 

1877. Т. 3. С. 229.
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выбараў1, так і ў наступныя гады. Тлумачыцца гэта не толькі злоўжываннямі 
выбаршчыкаў і адказных асоб, але і недастатковым веданнем гарадавога па- 
лажэння як першымі, так і другімі. Парушэнні адзначаліся розныя. Скаргі на 
праведзеныя выбары можна было падаваць ва ўправы на працягу сямі дзён 
пасля іх заканчэння. Іх разглядалі гарадскі галава і гарадская дума новага 
складу, затым перадавалі на разгляд у губернскія па гарадскіх справах устано- 
вы. Калі скаргі прыносіліся беспадстаўна або з парушэннем зацверджанай за- 
канадаўча працэдуры, то губернскія па гарадскіх справах установы пакідалі 
іх без наступстваў. Звычайна шмат нараканняў выклікалі спісы выбаршчыкаў. 
У іх часта ўключалі асоб, якія мелі за сабой нядоімкі ў гарадскую казну, што 
супярэчыла закону2, альбо па гэтай жа прычыне гараджан памылкова адхіля- 
лі ад выбараў3.

Губернскія адміністрацыі пры разглядзе скарг, звязаных з удзелам у вы- 
барах асоб, якія не мелі на тое законных правоў, звычайна адмянялі атрыма- 
ныя вынікі галасавання і прызначалі новыя выбары. Такая практыка вяла да 
таго, што ў многіх гарадах не маглі своечасова сфарміраваць думы з новым 
складам гласных. Напрыклад, па Брэсце новы склад гарадской думы ў 1880 г. 
змог прыступіць да сваіх абавязкаў толькі праз 1,5 года пасля заканчэння 
паўнамоцтваў мінулай думы4. Складанасць працэдуры выбараў, з аднаго боку, 
і адсутнасць у гараджан якога-небудзь вопыту і традыцый у іх правядзенні -  
з другога, прывялі да таго, што ўведзенае Гарадавое палажэнне -  дазволенае 
са спазненнем на 5 гадоў -  рэальна пачало дзейнічаць толькі праз 1-1,5 года 
(напрыклад, у Магілёве -  з 15 красавіка 1876 г.5, Віцебску -  з 10 жніўня 1876 г.)6.

Трэба адзначыць, што адметнага ўзрушэння гарадскога жыцця з увядзен- 
нем новых органаў самакіравання, заснаваных на бессаслоўным прынцыпе, 
не адбылося. Нават тыя нямногія, што атрымалі выбарчае права, праяўлялі 
абыякавасць. Напрыклад, у Полацку муніцыпальныя справы цікавілі толькі 
2,25 % палачан7. Сучаснік гарадской рэформы Г. Шрэйдар адзначаў, што «трэці 
разрад выбаршчыкаў уяўляў з сябе асноўную масу гарадскога насельніцтва, 
якая найболыш зацікаўлена ў... правільным вядзенні спраў»8. Але менавіта трэці 
разрад, што ўтрымліваў у сваім складзе самую маламаёмасную частку га- 
радскога насельніцтва, якую і імкнуліся адхіліць ад удзелу ў грамадска- 
палітычным жыцці, характарызуецца найбольшым працэнтам не з’явіўшыхся 
на выбары. Прычыны гэтай з’явы крыюцца ў якасцях асобы выбаршчыка трэ- 
цяга разраду. Звычайна туды ўваходзілі мяшчане, рамеснікі, дробныя гандля- 
ры, гараджане-сяляне, інакш кажучы, уладальнікі дробных капіталаў.

1 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 59, 66.
2 ПСЗРИ. Собр. II. Т. Х LV. Отд. I. 1870 г. СПб., 1874. № 48498.
3 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 143-144.
4 НГАБ у Гродне. Ф. 1. Воп. 17. Спр. 1707. Арк. 5.
5 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 1726. Арк. 38.
6 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 35978. Арк. 6.
7Тамсама. Спр. 36690. Арк. 11, 14.
8 Ш рейдер Г. К  Наше городское общественное управление. Т. 1. С. 24.
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У структуры органаў гарадскога самакіравання асноўная роля адводзілася 
гарадскім думам. Колькасць іх пасяджэнняў заканадаўча не абмяжоўвалася. 
Яны мелі права збірацца па меры накаплення спраў. Згодна з законам, гарад- 
скім думам надаваліся распарадчыя функцыі, а гарадскім управам -  выканаў- 
чыя. Гарадскія галовы адначасова ўзначальвалі як думы, так і ўправы, непа- 
срэдна праз іх ажыццяўляліся зносіны з органамі дзяржаўнай улады. За зло- 
ўжыванні гарадскія галовы падлягалі адказнасці. Аддаць пад суд гарадскога 
галаву маглі толькі па рашэнні I Дэпартамента Сената, якое засноўвалася на 
падставе рэзалюцыі думы альбо губернскай па гарадскіх справах установы. 
Колькасць гласных у гарадскіх думах звычайна вагалася ад 30 да 72 чалавек: 
калі цэнзавых грамадзян налічвалася да 300 чалавек, то павінны былі абраць 
30 членаў дум, пры болынай іх колькасці на кожных 150 чалавек дабаўлялі па 
6 гласных. Гарадавым палажэннем 1870 г. гарадскім думам надавалася права 
дзейнічаць ад імя ўсяго гарадскога грамадства1.

Рэформай 1870 г. кампетэнцыя гарадскіх дум у параўнанні з дарэформенны- 
мі часамі была звужана да вырашэння толькі гаспадарчых праблем, але ўпер- 
шыню ў гэтай сферы ім было дазволена дзейнічаць аўтаномна ад цэнтральнай 
улады. Пасяджэнні гарадскіх дум прызначаліся па рашэнні гарадскога галавы, 
па патрабаванні губернатара ці па жаданні не менш як 1/5 часткі гласных ду- 
мы. Пастанаўленні гарадскіх дум лічыліся правамоцнымі, калі на пасяджэнні 
прысутнічала не менш як 1/3 ад агульнай колькасці гласных. Для рэгістрацыі 
сходаў гарадскіх дум існавалі дзве формы запісу: журналы і пратаколы пася- 
джэнняў. Кожны з гэтых дакументаў утрымліваў у сабе такую інфармацыю, 
як дата пасяджэння, колькасць прысутных гласных, пералік разглядаемых пы- 
танняў з неабходнай даведкай, абмеркаванне праблемы і канчаткова прынятыя 
думай пастановы. У адрозненне ад журналаў, якія былі больш лаканічнымі, 
пратаколы пасяджэнняў змяшчалі па кожным з разглядаемых пытанняў больш 
поўную інфармацыю, вёўся падрабязны запіс іх абмеркавання, прыводзіліся тэкс- 
ты патрэбных дакументаў, запісак, прапаноў. У тых выпадках, калі гласны быў 
не згодзен з прынятым рашэннем, законам дазвалялася запісаць асобую думку, 
аб чым таксама дакладалася губернатарам. Даведачную інфармацыю па разгля- 
даемых праблемах рыхтавалі гарадскія ўправы і спецыяльныя камісіі, створа- 
ныя думай. Пры неабходнасці прыняцця кампетэнтнага рашэння на пасяджэнні 
запрашаліся без права голасу пабочныя асобы. Гласныя гарадской думы аб на- 
мечаным пасяджэнні інфармаваліся праз павесткі, дзе ўказваўся час яго пачатку 
і парадак дня. Звычайна парадак дня ўтрымліваў вялікую колькасць пытанняў.

Члены гарадскіх упраў выбіраліся шляхам тайнага галасавання на першым 
пасяджэнні абранай у новым складзе думы. Колькасць членаў упраў вызнача- 
лася і змянялася гарадскімі думамі і павінна была быць не меншай за 2 чала- 
векі, акрамя гарадскога галавы2. Такім чынам, па выбары ва ўправах працавалі 
гарадскія галовы, якія іх узначальвалі, і члены ўпраў з ліку гласных гарадскіх

1 ПСЗРИ. Собр. II. Т. Х LV Отд. I. 1870 г. СПб., 1874. № 48498. Арт. 54.
2 Тамсама. Арт. 70.
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дум. За сваю працу яны атрымлівалі штомесячнае жалаванне. У выпадку хва- 
робы служачыя ўправы па выбарах на пэўны тэрмін, які вызначалі інструкцыі, 
мелі права на захаванне заробку, прадугледжваўся для іх і працоўны адпачы- 
нак з аплатай. Так, у Полацку было пастаноўлена, што пад час хваробы члены 
ўправы захоўвалі сваю заработную плату на працягу 4 месяцаў, а аплачваемы 
адпачынак доўжыўся не больш як 28 дзён (1 раз у 2 гады адпачынак можна 
было павялічыць да 2 месяцаў)1. Прыём ва ўправах вёўся кожны працоўны 
дзень з вызначэннем часу адкрыцця і закрыцця. Так, у Полацку гарадская ўпра- 
ва павінна была працаваць кожны будзённы дзень з 10.00 да 14.00, у экстран- 
ных выпадках члены ўправы маглі збірацца ў выхадныя і святочныя дні2.

Канцылярыі ўпраў звычайна вялі спецыяльныя кнігі для рэгістрацыі атры- 
маных папер, кнігі-вопісы нерухомай маёмасці і зямельных участкаў, кнігі са 
спісамі гарадскіх выбаршчыкаў і інш. Справы ва ўправах падзяляліся паміж 
сталамі. Як правіла, гэта былі: гаспадарча-распараджальны стол, будаўнічы 
і бухгалтарскі. У буйных гарадах з вялікай колькасцю спраў часам утвараліся 
і іншыя. Напрыклад, у Віцебскай гарадской управе працавалі яшчэ рамесны 
і воінскі сталы. Для выканання абавязкаў, якія патрабавалі спецыяльных ведаў 
і падрыхтоўкі, управамі запрашаліся вольнанаёмныя асобы, якім выплочвала- 
ся жалаванне.

У гарадскіх управах абавязкова працавалі па найме архітэктары, урачы, 
землямеры, архіварыусы, рэгістратары, бухгалтары, наймалі патрэбную коль- 
касць пісцоў і вартаўнікоў. Колькасць наймаемых асоб вызначалі зыходзячы 
з выдаткаванай у гарадскім бюджэце сумы на ўтрыманне органаў гарадскога 
грамадскага кіравання. Такія сумы не заўсёды былі дастатковымі. Напрыклад, 
бухгалтар Аршанскай управы дакладаў гарадскому галаве: «3-за немагчымасці 
без нанясення страты здароўю пражыць з сям’ёй на атрымоўвамае жалаванне, 
прашу павялічыць маё ўтрыманне...»3. Неабходна адзначыць, што думы не маг- 
лі займацца наймам людзей на працу ва ўправы. Так, Гродзенская губернская 
па гарадскіх справах установа адмяніла па гэтай прычыне рашэнне Брэсцкай 
гарадской думы аб прыёме на працу гарадскога ўрача як не адпавядаўшае за- 
кону4. Усе члены ўправы і служачыя па найме за нядбайныя адносіны да спра- 
вы і злоўжыванні неслі адказнасць перад судом.

Па прадстаўленні гарадскіх упраў для кіраўніцтва асобнымі галінамі га- 
радской гаспадаркі думы зацвярджалі асобыя выканаўчыя камісіі, якія маглі 
быць пастаяннымі і часовымі. Колькасць камісій залежала ад велічыні горада, 
стану развіцця гарадской гаспадаркі і маштабнасці вырашаемых праблем. Так, 
па Віцебску ў розныя часы былі створаны і дзейнічалі вучылішчная, тэатраль- 
ная, санітарная, санітарна-ветэрынарная, тэлефонная, пажарная, юрыдычная 
і гарадская ацэначная камісіі (пастаянныя). Па Мінску, акрамя вышэйназваных,

1 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 319.
2 Тамсама. Арк. 308-319.
3 Тамсама. Ф. 2102. Воп. 1. Спр. 46. Арк. 34.
4 НГАБ у Гродне. Ф. 1. Воп. 17. Спр. 1705. Арк. 244.
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былі створаны і працавалі рэвізійная, водаправодна-электрычная, па народнай 
адукацыі, па рэгуляванні цэн на хлеб і мяса, кватэрная камісіі (пастаянныя). 
Для лепшага вядзення спраў камісіі маглі быць падзелены на падкамісіі.

3 мэтай арганізацыі і кіраўніцтва дзейнасцю гарадскіх упраў і выканаў- 
чых камісій гарадскія думы зацвярджалі абавязковыя інструкцыі. Інструкцыі 
акрэслівалі правы і парадак вядзення спраў выканаўчых органаў гарадскога 
самакіравання. У розных гарадах яны мелі свае адрозненні і асаблівасці як па 
форме, так і па змесце. Звычайна ў канцы каляндарнага года ўправы і камісіі 
рабілі справаздачы на пасяджэннях гарадскіх дум. Разам з тым гарадское са- 
макіраванне, уведзенае па Палажэнні 1870 г., з самага пачатку падверглася кры- 
тыцы, асабліва з боку мясцовых адміністрацый.

Шматлікія скаргі міністру ўнутраных спраў з боку мясцовай адміністрацыі 
і сенатарскія праверкі сведчылі аб недасканаласці дзеючага Гарадавога пала- 
жэння. Па губернях Паўночна-Заходняга краю асноўнымі недахопамі называ- 
ліся: значная колькасць яўрэйскага і польскага насельніцтва ў органах самакі- 
равання і немагчымасць умяшання мясцовай адміністрацыі ў гарадскія спра- 
вы. Так, Віцебскі губернатар Далгарукаў пісаў, што найменшую карысць з усіх 
існуючых устаноў прыносіць гарадское самакіраванне'. Асноўнымі прычына- 
мі гэтай з’явы ён назваў адсутнасць пільнага кантролю з боку адміністрацыі 
за дзейнасцю органаў самакіравання і значную колькасць яўрэяў у складзе 
гарадскіх дум і ўпраў. Для паляпшэння становішча ім былі прапанаваны на- 
ступныя меры: абавязковае ўзмацненне кантролю губернскай адміністрацыі 
над дзейнасцю органаў самакіравання, а таксама над гарадскімі выбарамі (пра- 
панаваў надаць губернскім па гарадскіх справах установам права канчаткова- 
га зацвярджэння спісу абраных гласных); лічыў неабходным забяспечыць на 
гарадскіх выбарах прадстаўніцтва ўрадавых чыноўнікаў шляхам надзялення 
правам голасу на выбарах дзяржаўных устаноў, якія не валодалі нерухомай 
маёмасцю і не выплачвалі з яе гарадскія падаткі2. Гродзенскі губернатар у пе- 
рапісцы з генерал-губернатарам краю ўказваў, што «на працягу 5 гадоў майго 
праўлення дзейнасць гэтыхустаноў вельмі нездавальняючая, гарадская гаспа- 
дарка ў заняпадзе... Такое нездавальняючае фінансавае становішча гарадоў мо- 
жа быць следствам толькі няўмелага вядзення гаспадаркі...»3. Асабліва непакоі- 
ла губернатара становішча з выбарамі Брэсцкага гарадскога галавы. Ніводная 
з асоб, якія займалі гэту пасаду па выбары, не адпавядала патрабаванням гу- 
бернскай адміністрацыі. Таму на працягу 2-й паловы 80-х гадоў XIX ст. губер- 
натар рэгулярна звяртаўся да Міністэрства ўнутраных спраў з хадайніцтвам 
аб наданні яму права прызначэння гарадскога галавы г. Брэста. Вясной 1890 г. 
такі дазвол быў атрыманы. Першым гарадскім галавой быў прызначаны Піме- 
наў, які займаў на той час пасаду Брэсцкага павятовага спраўніка4.

1 Записка Витебского губернатора о мерах по упорядочению нового городского обще- 
ственного управления в городах Западного края. Витебск, 1889. С. 1.

2 Тамсама. С. 3—11.
3 НГАБ у Гродне. Ф. 1. Воп. 17. Спр. 1705. Арк. 1-4.
4 Тамсама. Арк. 49, 107.

4 Зак. 2928 97
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Першыя рэальныя прапановы рэарганізацыі гарадскога самакіравання былі 
падрыхтаваны Каханаўскай камісіяй. Адзін з сямі раздзелаў сярод праектаў 
рэформ мясцовых устаноў, якія падрыхтавала камісія, быў прысвечаны гарад- 
скому кіраванню. У ім прапаноўвалася ўключыць у склад выбаршчыкаў ква- 
тэранаймальнікаў з умовай унясення імі ў гарадскую казну пэўнага падатку'. 
Падрыхтоўка новага Гарадавога палажэння пачалася з лета 1890 г. Міністрам 
унутраных спраў I. Дурнаво былі накіраваны цыркуляры губернатарам з пра- 
пановай падрыхтаваць свае заўвагі па рэфармаванні органаў гарадскога са- 
макіравання. Галоўнымі недахопамі ў гэтай сферы міністр адзначыў такія, як 
значная колькасць у выбарчых сходах прадстаўнікоў гандлёва-прамысловага 
класа і яўрэяў (у гарадах рысы аселасці), шматлікасць дум і недастатковасць 
паўнамоцтваў урадавых структур для прызначэння гарадскіх галоў і іх памоч- 
нікаў2. У дасланых губернскімі адміністрацыямі адказах істотныя змены ты- 
чыліся складу гарадскіх выбаршчыкаў. Так, было прапанавана выключыць 
з іх ліку прыказчыкаў, дробных гандляроў, карчмароў, купцоў 2-й гільдыі 
і ўладальнікаў дробнай нерухомай маёмасці, а дадаць кватэранаймальнікаў. 
Важнай прапановай з’яўлялася зніжэнне на палову маёмаснага цэнзу для асоб 
з вышэйшай адукацыяй і на палову альбо трэць - з  сярэдняй3. 1 сакавіка 1890 г. 
I. Дурнаво прапанаваў Дзяржаўнаму савету праект новага Гарадавога пала- 
жэння. 3 унесенымі папраўкамі яно набыло сілу закона 11 чэрвеня 1892 г.

Знешне гарадское самакіраванне амаль не змянілася. Палажэнне 1892 г. за- 
хавала папярэднюю структуру органаў самакіравання і іх функцыі, якія ахоплі- 
валі праблемы гарадской гаспадаркі. Аднак новае Палажэнне сутнасна змяніла 
месца органаў самакіравання ў сістэме дзяржаўнага кіравання адпаведна пра- 
водзімаму працэсу цэнтралізацыі дзяржаўнай улады. Для падпарадкавання іх 
у большай ступені ўраду была праведзена бюракратызацыя органаў самакіраван- 
ня. У адрозненне ад Палажэння 1870 г., згодна з якім толькі гарадскі сакратар 
губернскага горада з’яўляўся дзяржаўным служачым і, нягледзячы на выбарнасць 
членаў гарадскіх самакіраванняў, з 1892 г. дзяржаўнымі служачымі, акрамя га- 
радскога сакратара, станавіліся гарадскі галава, яго памочнікі і члены ўправы. 
Яны зацвярджаліся, прызначаліся і звальняліся з займаемых пасад адміністра- 
цыяй4. На іх маглі ўскласці спагнанне не толькі па судзе, але і адміністрацыйна.

Служачым па выбарах у органах самакіравання надаваліся класы дзяржаў- 
най службы. Так, для гарадскіх галоў губернскіх гарадоў прысвойвалі VI клас, 
у іншых гарадах -  VIII клас, для членаў управы адпаведна VIII і IX класы. 
Калі раней органы самакіравання выступалі ад імя ўсяго гарадскога грамад- 
ства, якое з’яўлялася суб’ектам права, то новае Палажэнне 1892 г. увяло тэрмін 
«гарадское насельніцтва», ператварыўшы яго ў аб’ект права. Што тычыцца

1 Семенов Д. Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. СПб., 1906. С. 67-75.
2 Зайончковскый П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реак- 

ция 80-х -  начала 90-х годов). С. 412.
3 СеменовД. Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. С. 67-75.
4 Мыш М. И.  Городовое положение 11 июня 1892 г. с относящимися к нему узаконениями, 

судебными и правительственными разьяснениями. 8-е изд. СПб, 1915. С. 631-633, 656.
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самастойнасці гарадскіх дум, якая дэкларавалася арт. 5 Палажэння 1870 г., то 
пасля 1892 г. характар узаемаадносін паміж губернскай адміністрацыяй і ду- 
мамі набыў падначаленасць і залежнасць апошніх у вырашэнні нават дробных 
праблем. Як неаднойчы заўважыў Г. Шрэйдар, мэтай Гарадавога палажэння 
1892 г. было не паляпшэнне спраў гарадской гаспадаркі, а забеспячэнне непа- 
рушнасці самадзяржаўя1.

Гарадавое палажэнне 1892 г. спачатку ўводзілася ў губернскіх гарадах. 
Да пачатку 1893 г. гарадскімі ўправамі гэтых гарадоў былі сфарміраваны но- 
выя спісы выбаршчыкаў. Астатнія гарады, у дачыненні да якіх не было прыме- 
нена Гарадавое палажэнне 1870 г., павінны былі атрымаць дазвол асобна. Пры 
рэалізацыі Палажэння 1892 г. гарады былі падзелены на дзве катэгорыі. У най- 
больш буйных і эканамічна развітых Гарадавое палажэнне 1892 г. дзейнічала 
ў поўным аб’ёме, а дробныя атрымалі права на стварэнне органаў гарадскога 
самакіравання па спрошчанай форме. Так, 19 жніўня 1892 г. Віленскі губерна- 
тар дакладаў міністру ўнутраных спраў: «Што тычыцца павятовых гарадоў, 
то па ступені развіцця гандлю і промыслаў, заняткаў насельніцтва ні адзін з іх 
не можа быць прыраўнаваны да гарадоў губернскіх. Наадварот, у некаторых 
з павятовых гарадоў з-за недахопу сродкаў патрэбна ўвесці спрошчанае гарад- 
ское грамадскае кіраванне»2. Згодна з зацверджаным 26 лістапада 1893 г. спісам 
гарадскіх пасяленняў спрошчанае гарадское грамадскае кіраванне ўводзілася 
ў Ашмянах, Вілейцы, Радашковічах, Лідзе, Дзісне, Друі3. У беларуска-літоўскіх 
губернях да гарадоў, дзе ўтвараліся органы самакіравання згодна з Гарадавым 
палажэннем 1892 г. у поўным памеры, былі аднесены толькі 15 пасяленняў.

Адразу пасля прыняцця Гарадавога палажэння 1892 г. у адпаведнасці 
з арт. 14 пачалі стварацца і дзейнічаць (кантраляваць фарміраванне новых га- 
радскіх дум і ўпраў) губернскія па гарадскіх справах установы. Так, Віленскі 
генерал-губернатар дакладваў у Міністэрства ўнутраных спраў, што ў Гродне 
30 лістапада 1892 г. была створана губернская па гарадскіх справах установа, 
якая дала ўправе загад скласці спісы гарадскіх выбаршчыкаў адпаведна но- 
вым правілам, а таксама спісы яўрэяў, з якіх можна было выбраць гласных4 і г. д. 
Склад губернскіх па гарадскіх справах устаноў заставаўся тым самым. Пала- 
жэннем 1892 г. было значна пашырана права кантролю губернскіх устаноў над 
дзейнасцю органаў самакіравання.

Значным зменам у Гарадавым палажэнні 1892 г. былі падвергнуты асновы 
выбарчага права. Новае палажэнне істотна зменшыла кола выбаршчыкаў. Для 
насельнікаў беларускіх гарадоў гэты працэс быў ажыццёўлены двума шляхамі: 
за кошт павышэння маёмаснага цэнзу і адхілення ад выбараў яўрэйскага насель- 
ніцтва. Апошняе стала магчымым з-за яўнага непрымання яўрэяў Аляксанд-

1 Ш рейдер Г. М. Наше городское общественное управление. СПб., 1902. Т. 1. С. 115, 279, 
280, 290-291.

2 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 2559. Арк. 1 зв.
3 Тамсама. Арк. 13.
4 Тамсама. Арк. 4.
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рам III і прыбліжанымі да яго асобамі. У прыватнасці, міністр унутраных спраў 
I. Дурнаво характарызаваўся як актыўны антысеміт1. Такім чынам, урад імкнуўся 
забяспечыць сярод гарадскіх выбаршчыкаў прадстаўніцтва пэўных сацыяльных 
слаёў, якія не выклікалі сумненняў у сваёй лаяльнасці самадзяржаўю.

Новая гарадская рэформа захавала чатырохгадовы тэрмін дзеяння гарадскіх 
дум і правядзенне выбараў праз выбарчыя сходы цэнзавых грамадзян. Актыў- 
ным выбарчым правам надзяляліся як фізічныя, так і юрыдычныя (навучаль- 
ныя, навуковыя, дабрачынныя і ўрадавыя ўстановы) асобы. Да першых адно- 
сілі найбольш заможную частку гараджан, калі яны задавальнялі наступным 
патрабаванням: пражывалі ў горадзе не менш за год; валодалі нерухомай маёмас- 
цю, якая ацэньвалася ў пасяленнях з колькасцю жыхароў больш за 100 тыс. ча- 
лавек не менш як 3 тыс. р., у губернскіх гарадах -  1-1,5 тыс. р., у павятовых -  
300 р.; утрымлівалі гандлёвыя і прамысловыя прадпрыемствы і выкуплялі 
адпаведна гэтаму пасведчанні 1-й і 2-й гільдый. Што да культавых устаноў, 
то яны пазбаўляліся права ўдзелу ў гарадскіх выбарах. Па рашэнні епархіяльна- 
га кіраўніцтва на пасяджэнні гарадскіх дум маглі дапускацца толькі прадстаў- 
нікі праваслаўнай канфесіі. Вернікі іншых канфесій былі пазбаўлены і гэтага 
права. Да выбараў не дапускаліся асобы, якія мелі нядоімку перад гарадской 
казной больш за палову гадавога акладу, знаходзіліся пад гласным наглядам па- 
ліцыі, «содержателн и сидельцы винных и ведерных лавок и питейных домов», 
асобы па даверанасці «за адсутнічаючага» і якія займалі пасады ў мясцовых 
установах пракурорскага нагляду2. Па палажэнні 1892 г. у гарадах са спрошча- 
най формай арганізацыі самакіравання жанчын у выбарчыя спісы не ўносілі3.

Губернатар і члены губернскага праўлення цяпер набылі выбарчыя правы. 
Члены губернскай па гарадскіх справах установы таксама маглі ўдзельнічаць 
у выбарах, калі адначасова з’яўляліся губернскімі прадвадзіцелямі дваранства, 
гарадскімі галовамі альбо былі членамі ўстановы ад гарадской думы. Пасіўнае 
выбарчае права меў кожны, хто валодаў актыўным. Увесь працэс падрыхтоўкі 
гарадскіх выбараў праходзіў пад поўным кантролем губернскай адміністрацыі. 
Губернатар зацвярджаў дату выбараў і парадак азнаямлення гараджан з выбар- 
чымі спісамі, даваў дазвол на падзел выбарчага сходу на ўчасткі і для кожнага 
прызначаў старшынь. У цэлым колькасць выбаршчыкаў значна скарацілася.

Гарадавое палажэнне 1892 г. адмяніла падзел выбаршчыкаў на разрады 
і аб’яднала ўсіх у адным выбарчым сходзе. Пры значнай колькасці цэнзавых 
грамадзян па палажэнні дазвалялася фарміраваць некалькі выбарчых участкаў, 
падзяляючы пры гэтым выбаршчыкаў па тэрытарыяльнай прымеце. Сход лі- 
чыўся правамоцным, калі колькасць прыйшоўшых перавышала колькасць глас- 
ных і кандыдатаў да іх, што неабходна было абраць. Балаціравацца мог кожны 
па сваім пажаданні альбо каго прапануюць не менш як пяць выбаршчыкаў.

1 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реак- 
ция 80-х -  начала 90-х годов). С. 136.

2 ПСЗРИ. Собр. III. Т. XLL. СПб., 1892. № 8707.
3 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 2664. Арк. 24, 28, 29.
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Кандыдаты вылучаліся ў выбарчым сходзе пасля выдачы ўваходных білетаў. 
Агітацыя новым законам таксама была забаронена. Працэдура выбараў прак- 
тычна паўтарала адпаведныя артыкулы мінулага палажэння'.

Палажэнне 1892 г. значна пашырыла магчымасці губернскіх адміністрацый 
у кантролі над фарміраваннем гарадскіх дум і ўпраў. Губернатар меў права пры- 
значаць гарадскіх гласных у выпадках, калі ў выніку правядзення паўторных 
выбараў з-за няяўкі патрэбнай колькасці выбаршчыкаў альбо абрання глас- 
ных меней 2/3 устаноўленага законам. У выпадках калі губернатар ці міністр 
унутраных спраў не зацвярджалі абраныя кандыдатуры гарадскіх галоў і чле- 
наў гарадскіх упраў, іх таксама прызначала адміністрацыя.

Скаргі на правядзенне выбарчых кампаній гарадскімі самакіраваннямі па- 
даваліся ў кантралюючыя ўстановы ў кожным горадзе. Як і раней, шмат нара- 
канняў выклікалі спісы выбаршчыкаў. У іх часта ўключалі асоб, якія мелі за 
сабой нядоімкі ў гарадскую казну, што супярэчыла закону, альбо па гэтай са- 
май прычыне некаторых памылкова адхілялі ад выбараў2. 3 мэтай выправіць 
непаразуменні Сенатам рэгулярна прымаліся шматлікія пастанаўленні. Так, не- 
калькі з іх былі прынятыя толькі па пытанні фарміравання спісаў выбаршчы- 
каў: ад 13 студзеня 1909 г., 7 кастрычніка 1909 г. і інш.

Губернскія адміністрацыі пры разглядзе скарг, звязаных з удзелам у вы- 
барах асоб, якія не мелі на тое законных правоў, звычайна адмянялі атрыма- 
ныя вынікі і прызначалі новыя выбары. Гэта значна зацягвала выбарчую кам- 
панію. Як вынік, у кожным горадзе з цягам часу межы чатырохгоддзяў не супа- 
далі, сталі размытымі, пачыналіся і заканчваліся ў розныя гады. Як і раней, 
з-за зафіксаваных парушэнняў выбары часта адмяняліся. Так, у Гродне выба- 
ры на чатырохгоддзе 1906-1909 гг. былі праведзены толькі ў пачатку 1907 г., 
але і яны былі адменены і прызначаны новыя3. Нават не дапамагала прынятае 
ў сакавіку 1897 г. пастанаўленне Сената № 2347 да арт. 51, 52 Палажэння 1892 г. 
Згодна з ім, калі гласныя і кандыдаты да іх былі абраны такой большасцю га- 
ласоў, што удзел у выбарах асоб, якія не мелі на тое законнага права, не мог 
паўплываць на вынікі выбараў, то павінна было лічыцца, што выбары адбыліся.

Здараліся на выбарах і неардынарныя парушэнні, якія таксама вялі да іх 
адмены. Так, у студзені 1907 г. Гродзенская губернская па гарадскіх справах 
установа разглядала скаргу на выбары гласных Слонімскай гарадской думы 
ад 30 мая 1906 г. і дадатковыя да іх ад 28 кастрычніка 1906 г.: «Выбары мелі 
жартоўны характар, так як некаторыя кідалі разам з балаціровачнымі шарамі 
і драўляныя яйкі,... а некалькі выбаршчыкаў у суседнім пакоі ўжывалі спірт- 
ныя напіткі, потым не змаглі да канца ўдзельнічаць у выбарах,... з 51 чалавека 
засталося толькі 43-45... На дадатковых выбарах прынялі ўдзел 14 чалавек, 
якія не мелі на тое права...»4.

1 НГАБ у Гродне. Ф. 492. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 90.
2 НГАБ у Мінску. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 36109. Арк. 143-144.
3 НГАБ у Гродне. Ф. 17. Воп. 1. Спр. 330. Арк. 61.
4 Тамсама. Спр. 351. Арк. 21.
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Віцебск у 2-й палове XIX ст.

Пасля 1892 г. значна змяніліся прапорцыі гласных у думах. Склад гарадскіх 
дум быў зменшаны ў 2-3 разы. Для дробных гарадоў, дзе колькасць выбаршчы- 
каў была не больш за 100 чалавек, думы маглі складацца толькі з 20 гласных. 
Згодна з Палажэннем 1892 г. яўрэйскае насельніцтва не мела права ўдзельні- 
чаць у выбарах. У гарадах рысы яўрэйскай аселасці іх толькі дапускалі да вы- 
канання абавязкаў гарадскіх гласных. Гласных-яўрэяў прызначалі губернскія 
ўстановы з ліку асоб, якія адпавядалі пэўнаму маёмаснаму цэнзу. Іх колькасць 
не павінна была перавышаць 1/10 ад агульнай колькасці гарадскіх гласных. 
Пры гэтым колькасць яўрэяў, якія адпавядалі маёмаснаму цэнзу, часта знач- 
на перавышала колькасць цэнзавых грамадзян хрысціянскага веравызнання. 
Колькасны склад думы вызначаўся толькі ў адпаведнасці з колькасцю гласных- 
хрысціян згодна з Палажэннем 1892 г. Пасля прызначэння ў думу прадстаўні- 
коў яўрэйскага насельніцтва колькасць гласных-хрысціян памяншалася на коль- 
касць дапушчаных у склад думы яўрэяў. Але нават пры такіх абмежаваннях 
канчаткова колькасць яўрэяў-гласных па арт. 24, прым. 3 павінна была зацвяр- 
джацца ў Міністэрстве ўнутраных спраў.

Такое дыскрымінацыйнае становішча выклікала з боку яўрэйскага насель- 
ніцтва правамернае незадавальненне. Праяўлялася гэта ў падачы рознага роду 
прашэнняў і адмаўленні ад абавязкаў гласных гарадскіх дум (Бабруйск -  1905 г.1, 
Гомель -  1906 г.2, Віцебск3 і г. д.). 3 копіі пратакола сходу членаў духоўных

1 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 3326. Арк. 27.
2 Тамсама. Спр. 3447. Арк. 82.
3 Тамсама. Спр. 3500. Арк. 78-79.
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кіраўніцтваў і прадстаўнікоў сінагог г. Віцебска ад 13 мая 1907 г.: «... 1) абме- 
жаванне праў яўрэяў па гарадскім самакіраванні супярэчыць элементарным 
правілам справядлівасці і зневажае іх нацыянальны гонар; 2) яўрэі складаюць 
большасць насельніцтва г. Віцебска і валодаюць большасцю нерухомай маёмас- 
ці,... таму несправядліва, калі меншасць упраўляе болынасцю; 3) быць глас- 
ным думы па прызначэнні адміністрацыі, а не па выбары, супярэчыць усякім 
паняццям аб выкананні грамадзянскіхабавязкаў. Пастанова: прасіць прызнача- 
ных у гласныя яўрэяў на наступнае чатырохгоддзе адмовіцца ад гэтага зван- 
ня... да поўнага знішчэння ўсякіх зневажальных для яўрэйскай нацыі абмежа- 
ванняў правоў на ўдзел у гарадскім самакіраванні»1. Як  правіла, замест яўрэяў, 
якія адмаўляліся ад звання гласнага гарадской думы, прызначалі кандыдатаў 
з ліку хрысціян.

Пастановы гарадскіх дум лічыліся правамоцнымі, калі на пасяджэнні пры- 
сутнічала не менш як 2/3 гласных2. Сустракаліся выпадкі, калі пасяджэнні 
не маглі адбыцца з-за недастатковай колькасці гласных. Гэта стала адной 
з праблем, якую спрабавалі вырашыць у Гарадавым палажэнні 1892 г. Для за- 
беспячэння паўнацэннай работы органаў гарадскога самакіравання ў даку- 
менце прадугледжвалася адказнасць гарадскіх гласных за пропускі думскіх 
пасяджэнняў без важкіх прычын. Калі гласны не з’яўляўся і не дасылаў тлу- 
мачальнай запіскі альбо дума лічыла прычыны не вартымі ўвагі, то гласнаму 
на першы раз рабілася заўвага ад гарадскога галавы, на другі -  накладвалася 
грашовае спагнанне не больш за 75 р., на трэці -  гласнага штрафавалі і на пэўны 
час выключалі са складу гарадской думы. Аб даце і парадку дня намечанага 
пасяджэння абавязкова дакладалася губернскай адміністрацыі, таксама губер- 
натару прадстаўляліся копіі ўсіх пастаноў гарадскіх дум для кантролю за іх 
законнасцю.

Пасля ўвядзення Палажэння 1892 г. колькасць пасяджэнняў на працягу 
аднаго года строга рэгламентавалася: не менш за 4 і не больш за 24. Расклад 
пасяджэнняў павінен быў складацца на кожны год наперад. Надзвычайны сход 
гласных думы мог адбыцца толькі з дазволу губернскай адміністрацыі. Пара- 
дак дня таксама абавязкова перадаваўся на разгляд і зацвярджэнне адміністра- 
цыі. Былі прыняты адпаведныя меры, якія абаранялі думскія пасяджэнні ад 
непрадугледжаных пытанняў. Згодна з арт. 67 гласны, які жадаў выступіць 
з асабістым пытаннем, загадзя падаваў пісьмовую заяву гарадскому галаве. 
Апошні, разам з неабходнымі даведкамі, перадаваў яе на разгляд бліжэйшага 
пасяджэння думы, калі не ўзнікала ніякіх перашкод. Любое рашэнне, прыня- 
тае думай, пачынала дзейнічаць толькі праз два тыдні, калі не было за гэты 
час прыпынена губернатарам3.

На практыцы мясцовая адміністрацыя часта карысталася гэтым артыкулам. 
Любая пастанова думы магла быць адменена, калі яна выходзіла за межы зако-

1 Тамсама.
2 ПСЗРН. Собр. III. Т. XLL. СПб., 1892. № 8708. Арт. 71.
3 Тамсама. Арт. 82.
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ну, ці не адпавядала дзяржаўным інта- 
рэсам, альбо парушала правы (не была 
накіравана на карысць) усяго гарадско- 
га насельніцтва'. Трактоўка апошняй 
часткі азначанага артыкула насіла да- 
статкова суб’ектыўны характар. Таму 
ўжо 3 снежня 1892 г. пад № 12787 
з’явілася тлумачэнне Сената, з якога 
выцякала, што пад выразам «карысць 
усяго насельніцтва» трэба разумець 
агульную карысць жыхароў горада 
ў сукупнасці. 3 гэтай прычыны многія 
станоўчыя рашэнні органаў гарадскога 
самакіравання адмяняліся губернскімі 
па гарадскіх справах установамі. Так, 
было адменена рашэнне Слонімскай га- 
радской думы аб выдаткаванні пяці па- 
гарэльцам горада дапамогі ў 600 р., 
паколькі яно парушала правы астатніх 
гараджан2.

Па новым законе пашыраліся паўна- 
моцтвы выканаўчага органа самакіра- 
вання -  управы. Члены ўправы атрыма- 

лі права дзейнічаць з дазволу губернскай адміністрацыі, толькі інфармуючы 
аб гэтым гласных думы. Губернскія адміністрацыі захоўвалі ўстаноўленую 
законам мяжу паміж правамі і абавязкамі дум і ўпраў. Напрыклад, у Слоні- 
ме гарадская дума сваёй пастановай даручыла ўправе заключыць кантракт на 
1 год на вядзенне судовых спраў з канкрэтным чалавекам, што таксама было 
адменена, бо «дума выканала функцыі ўправы і абмежавала яе законнае права 
свабоднага выбару»3. Арганізацыя справаводства ў органах гарадскога самакі- 
равання была захавана. Справы падзяляліся паміж сталамі, ствараліся неабход- 
ныя камісіі. Згодна з Палажэннем 1892 г. гарадскія думы абавязваліся зацвяр- 
джаць інструкцыі для гарадскіх упраў і іншых выканаўчых органаў гарадско- 
га самакіравання на працягу 1 года: для гарадскіх упраў -  з дня ўвядзення 
новага палажэння, а для іншых выканаўчых органаў -  з дня іх заснавання.

Неабходна адзначыць, што ў пачатку XX ст. дзейнасць органаў гарадско- 
га самакіравання выклікала з боку мясцовай адміністрацыі таксама шмат на- 
раканняў як у адносінах да стану гарадской гаспадаркі, так і ў адносінах 
да добраўпарадкавання гарадоў. Прычыны такога становішча яны знаходзілі 
ў тым, што большая колькасць гарадскіх выбаршчыкаў належала да мяшчан,

1 ПСЗРН. Собр. III. Т. X LL. СПб., 1892. № 8708. Арт. 83.
2 НГАБ у Гродне. Ф. 17. Воп. 1. Спр. 351. Арк. 43.
3 Тамсама. Арк. 244.

Мінск у 2-й палове XIX ст.
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з’яўлялася дробнымі гандлярамі і прамыслоўцамі, якія характарызаваліся вель- 
мі нізкім узроўнем культурнага развіцця і незацікаўленасцю ў развіцці гарад- 
ской гаспадаркі. Асабліва яскрава, на думку адміністрацыі, гэта ўсё праяўляла- 
ся ў павятовых гарадах, дзе амаль усё гарадское кіраванне знаходзілася ў ру- 
ках паўпісьменных мяшчан. Выхад з такога становішча бачыўся ў значным 
пашырэнні кола выбаршчыкаў з ліку гарадской інтэлігенцыі1. Што да палітыч- 
най лаяльнасці гласных гарадскіх дум у гарадах паўночна-заходніх губерняў, 
то як адзначаў у 1901 г. Дз. Сіпягін, «выбарнае гарадское кіраванне ў гарадах 
гэтага краю да гэтага часу не выказала супрацьурадавага кірунку. Большасць 
гласных гарадскіх дум належыць да мяшчанскага саслоўя, якое ў значнай 
ступені ... зусім індыферэнтна ў палітычных адносінах... Пры такім складзе 
гарадскіх выбаршчыкаў, пры больш шчыльным коле іх спраў, якія не тычацца 
агульнадзяржаўных задач, пры наяўнасці ў буйных гарадскіх цэнтрах моцнай 
урадавай улады гарадское грамадскае кіраванне не можа ўяўляць у палітыч- 
ных адносінах настолькі сур’ёзнай небяспекі, як земскае кіраванне»2.

Такім чынам, Палажэнне 1892 г. значна звузіла самастойнасць органаў са- 
макіравання, яшчэ больш падначаліла яго мясцовай адміністрацыі. Рашэнні 
гарадскіх дум абавязкова павінны былі разглядацца губернатарамі і губерн- 
скімі па гарадскіх справах установамі на прадмет не толькі іх законнасці, але 
і мэтазгоднасці з пункту гледжання агульнадзяржаўных інтарэсаў, абароны 
правоў гарадскога насельніцтва ўвогуле. Рашэнні, якія ў такіх выпадках пры- 
мала губернская адміністрацыя, часта мелі суб’ектыўны характар і не адпавя- 
далі інтарэсам гараджан. Па новым палажэнні гарадскіх галоў і іншых выбар- 
ных службовых асоб органаў самакіравання пачалі адносіць да дзяржаўных 
служачых. Акрамя таго, з-за высокага маёмаснага цэнзу значна скарацілася 
кола выбаршчыкаў. Яўрэйскае насельніцтва наогул было пазбаўлена права 
ўдзельнічаць у выбарах і займаць пасады ў органах самакіравання. Апошняе 
ў значнай ступені адносілася і да вернікаў неправаслаўных канфесій. Але трэ- 
ба канстатаваць, што сістэма органаў гарадскога самакіравання ў гэты час на- 
была характар агульнадзяржаўнай сістэмы. Гарадскія думы папоўніліся болын 
адукаванымі, адказнымі і працаздольнымі людзьмі, што ў далейшым станоў- 
ча адбілася на эфектыўнасці фінансава-гаспадарчай дзейнасці гарадскіх сама- 
кіраванняў.

Згодна з Палажэннямі 1870 і 1892 гг. гарадскім установам была нададзена 
самастойнасць вырашэння гаспадарчых пытанняў у межах закона3. У сферу 
дзейнасці органаў гарадскога самакіравання былі ўключаны справы па знешнім 
добраўпарадкаванні горада (утрыманне вуліц, плошчаў, маставых, тратуараў, 
гарадскіх садоў, бульвараў, водаправодаў, сцёкавых труб, каналаў, мастоў, 
асвятленне горада і г. д.), справы па паляпшэнні дабрабыту мясцовага насель- 
ніцтва (ахова народнага здароўя, удзел у апецы аб народнай адукацыі, пры-

1 Всеподданнейший отчет Витебского губернатора за 1902 г. Витебск, 1903. С. 52.
2 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1149. Воп. 13. Спр. 183 (1901 г.). Арк. 45-46.
3 ПСЗРИ. Собр. III. Т. ХLL. СПб., 1892. № 8708. Арт. 5.
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няцце мер па супрацьпажарнай бяспецы, стварэнне за асабісты кошт бібліятэк, 
музеяў, тэатраў і г. д.), стварэнне ўмоў для развіцця мясцовага гандлю і прамыс- 
ловасці, утварэнне прыстаней, бірж, крэдытных устаноў. Акрамя таго, закон 
прадугледжваў і выдаткаванне ў абавязковым парадку грошай на ўтрыманне га- 
радскога самакіравання, мясцовай паліцыі, уключаных у яе склад пажарных ка- 
манд, якія знаходзіліся ў горадзе, а таксама на ацяпленне і асвятленне турмаў'.

Вырашэнне такой колькасці праблем напрамую залежала ад фінансавых 
магчымасцей гарадской казны. Згодна з законам, яна складалася са звычайна- 
га і надзвычайнага бюджэтаў. Кожны з іх у сваю чаргу ўтрымліваў у сабе да- 
ходную і расходную часткі. Асноўнымі крыніцамі паступлення звычайных 
прыбыткаў у гарадскую казну з’яўляліся розныя падаткі і зборы (ацэначны 
з нерухомай маёмасці гараджан, з дакументаў на права гандлю і промыс- 
лаў, з корчмаў, пастаялых двароў, рамізнікаў і г. д.), грашовыя паступленні 
ад казны ў зварот расходаў, а таксама даходы ад гарадской маёмасці (зямель, 
прадпрыемстваў і г. д.). Менавіта грошы са звычайных бюджэтаў ішлі на аба- 
вязковыя расходы горада па ўтрыманні органаў дзяржаўнага і мясцовага кіра- 
вання, паліцыі, турмаў, пажарных частак, добраўпарадкаванне горада, утры- 
манне адукацыйных і медыцынскіх устаноў і г. д. Надзвычайны бюджэт скла- 
даўся з дабрачынных ахвяраванняў, займаў, сродкаў ад продажу гарадской 
маёмасці. Расходы гэтай часткі бюджэту ішлі на выплату гарадскіх пазык, на- 
быццё маёмасці. Пры неабходнасці органы гарадскога самакіравання рабілі 
з іх заём пад працэнты на патрэбы горада. Найчасцей органы гарадскога гра- 
мадскага кіравання валодалі вельмі сціплымі сродкамі, асабліва ў першыя га- 
ды сваёй дзейнасці.

Найбольш важныя пастановы дум, якія тычыліся гарадской гаспадаркі 
(адчужэнне гарадскіх зямель, унясенне змен у план забудовы горада, усталя- 
ванне новых збораў, здзяйсненне буйных пазык), патрабавалі зацвярджэння 
адпаведнымі міністэрствамі.

Паступова гарадскія прыбыткі павялічваліся, але трэба канстатаваць, што 
патрэбнасці гарадоў заўсёды перавышалі фінансавыя магчымасці бюджэтаў. 
Практычна заўсёды год завяршаўся з перавышэннем расходнай часткі над да- 
ходнай. Многія гарадскія думы закладвалі ў бюджэт дэфіцыт яшчэ падчас за- 
цвярджэння роспісаў даходаў і расходаў на наступны год. Пасля 1892 г. органам 
гарадскога самакіравання было дакладна ўказана на тое, што сукупнасць усіх 
каштарысных назначэнняў па расходах павінна адпавядаць наяўным па да- 
ходным каштарысе сродкам. Таму гарадскія ўправы вымушаны былі штучна 
падганяць і выраўноўваць у роспісах даходы з расходамі. Напрыклад, кашта- 
рыс 1901 г. г. Оршы першапачаткова быў разлічаны са значным перавышэннем 
расходаў: даходы -  16 960 р. 72 к., расходы -  21 026 р. 73 к.2 Каб пакрыць дэ- 
фіцыт, управа прапанавала, як і ў мінулыя гады3, «павялічыць на неабходную

1 ПСЗРИ. Собр. III. Т. X LL. СПб., 1892. № 8708. Арт. 2, 139.
2 НГАБ у Мінску. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1800. Арк. 15.
3 Тамсама. Арк. 136.
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суму плату ацэначнага збору з кошту нерухомасці абывацеляў г. Оршы у тым 
працэнце, які спатрэбіцца»1. Такім чынам, у канчаткова зацверджаным кашта- 
рысе даходы былі роўныя расходам -  21 710 р. 23 к.2 На пасяджэнні Гомель-
скай гарадской думы ў 1906 г. адзначалася, ш то «ў каш тары с у н есе на сум ній-

ных даходаў да 47 984 р. толькі для таго, каб збалансаваць яго без дэфіцыту»3.
3 1892 г. губернская адміністрацыя атрымала права не толькі правяраць, 

але і выпраўляць каштарысы гарадскіх самакіраванняў. Гэта пазбавіла думы 
і ўправы самастойнасці ў выкананні сваіх рашэнняў, але ў той самы час забя- 
спечыла больш дакладнае вядзенне бухгалтэрыі, у значнай ступені пазбавіла 
службовых асоб магчымасцей для злоўжыванняў. У пачатку XX ст., адзнача- 
ючы хранічны дэфіцыт гарадскіх бюджэтаў, гарадскія дзеячы тлумачылі такое 
становішча прычынамі агульнадзяржаўнага характару: нерацыянальная арга- 
нізацыя крэдыту, фінансавая цэнтралізацыя, слабае развіццё вытворчых сіл 
краіны, агульны палітыка-эканамічны крызіс.

Пакрыць дэфіцыт органы гарадскога самакіравання маглі рознымі шляха- 
мі, у прыватнасці, грашыма са спецыяльных сродкаў, за кошт запаснога капі- 
талу і г. д. Але многія гарады апошняга проста не мелі4. Пасля ўвядзення Па- 
лажэння 1892 г. рэгулярныя адлічэнні на ўтварэнне і павелічэнне памераў га- 
радскіх запасных капіталаў сталі абавязковымі. Гарадскія запасныя капіталы 
былі прызначаны не для пакрыцця наяўных пры складанні гадавых каштары- 
саў дэфіцытаў, а для задавальнення неадкладных і надзвычайных выдаткаў. 
У такіх выпадках гарадскія ўправы перадавалі на зацвярджэнне гарадскіх дум, 
а потым губернскай адміністрацыі дадатковыя каштарысы. Акрамя таго, запас- 
ныя капіталы пры недаборы зацверджаных у роспісах даходаў ішлі на зада- 
вальненне запланаваных у роспісу расходаў абавязковых трат.

Большасць гарадскіх запасных капіталаў захоўвалася гарадамі ў дзяржаў- 
ных працэнтных паперах. Увесь прыбытак, што атрымлівалі гарадскія самакі- 
раванні ў звычайны бюджэт, не мог забяспечыць фінансавую аснову для рэ- 
арганізацыі гарадской гаспадаркі згодна з патрабаваннямі часу. Асабліва вос- 
трай гэта праблема была для дробных гарадоў. Таму для рэалізацыі праектаў, 
якія патрабавалі значных капіталаўкладанняў, па рашэнні гарадскіх дум рабі- 
ліся пазыкі ў банках. У банкаўскай сістэме Расійскай імперыі не існавала спе- 
цыяльнага камунальнага крэдыту. Напрыклад, па статуце Дзяржаўны банк не 
меў права аказваць гарадам крэдытныя паслугі, а толькі забяспечваць іх зва- 
ротнымі сумамі ў межах тых сродкаў, якія пакрывалі іх гандлёва-прамысловыя 
патрабаванні. Таму гарадскія самакіраванні крэдытаваліся ў прыватных асоб 
пад 10-12 % гадавых замест звычайных 6 %.

Другім спосабам здабывання сродкаў сталі аблігацыйныя пазыкі пад пэў- 
ны праект. Напрыклад, па пастанове Гомельскай думы ад 1 лістапада 1909 г.

1 Тамсама. Арк. 15.
2Тамсама. Спр. 1273. Арк. 19.
3 Тамсама. Спр. 17. Арк. 6 зв.
4Тамсама. Спр. 1273. Арк. 131.
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у зварот былі выпушчаны аблігацыі на суму 180 тыс. р. для атрымання сродкаў 
на пабудову памяшкання мужчынскай гімназіі'. Асаблівасцю аблігацыйных 
пазык было тое, што іх маглі скарыстаць толькі буйныя гарады, паколькі эмі- 
сійныя выдаткаванні былі настолькі значнымі, што такі шлях набываў сэнс 
толькі пры пазыках на значную суму. Аднак аблігацыйная пазыка мела по- 
спех толькі тады, калі на рынку з’яўлялася дастатковая колькасць аблігацый 
і жадаючых іх набыць. Важным у такой сітуацыі было і агульнае фінансавае 
становішча горада-дэбітора.

Доўгатэрміновыя аблігацыйныя пазыкі паглыналі значныя сродкі пры вы- 
плачванні працэнтаў. Бывала, што гарады заключалі пазыку, калі ў іх не існа- 
вала дакладна разлічанага праектна-каштарыснага прызначэння. Такая даку- 
ментацыя магла з’явіцца толькі праз некалькі гадоў, а ўвесь гэты час гарадскія 
самакіраванні выплачвалі працэнты, якія не пакрываліся даходамі з наяўных 
сум пазыкі. Многія гарады рабілі істотную памылку пры заключэнні пазыкі, 
калі не разлічвалі будучыя расходы пад час яе рэалізацыі.

Як вынік, гарады вырашалі свае праблемы, гарадская гаспадарка развіва- 
лася, але на гарадскую казну падалі велізарныя даўгі. Напрыклад, пазыка Го- 
мельскага гарадскога самакіравання з 1882 да 1889 г. склала ў пачатку 90-х га- 
доў XIX ст. агульную суму, прыкладна роўную гадавому бюджэту горада2. 
Праверка рэвізійнай камісіяй гарадской думы фінансавага становішча Гоме- 
ля ў 1906 г. паказала, што «вядзенне гарадской гаспадаркі на працягу многіх 
апошніх гадоў насіла рызыкоўны і неабдуманы характар»3. На 1 студзеня 1907 г. 
агульная сума доўгу па пазыках была роўная 592 615 р., па нявыкананых рас- 
ходах -  136 440 р. і, такім чынам, складала 729 055 р.»4. Трэба ўдакладніць, 
што траты пазыковых сродкаў выкарыстоўваліся ў асноўным на пабудову 
гарадскіх прадпрыемстваў, што ў далейшым прыносіла значны прыбытак.

Павелічэнне гарадскіх сродкаў вызначалася становішчам даходнай часткі 
бюджэтаў. Адной з галоўных крыніц паступлення прыбыткаў у бюджэты былі 
гарадскія падаткі. Гэта ацэначны збор з нерухомай маёмасці жыхароў, гандлёва- 
прамысловы збор, а таксама шэраг больш дробных збораў (з рамізнікаў, з экі- 
пажаў, пры кляйменні мер і вагаў, пры засведчанні дакументаў у натарыусг 
і г. д.). Ацэначны збор збіраўся па рашэнні гарадскіх дум з нерухомай маёмасці 
фізічных і юрыдычных асоб, калі яна прыносіла прыбытак. Гарадскія сама- 
кіраванні мелі права спаганяць ацэначны збор з маёмасці, калі яна знаходзілася 
не толькі ў межах і за адміністрацыйнымі межамі пасялення, але і з зямель, 
перададзеных гораду генеральным межаваннем. Не падлягалі ацэначнаму збо- 
ру толькі адведзеныя сялянам участкі гарадской зямлі, з якіх яны выплачвалі 
аброк. Але забудовы на такіх участках ацэначным зборам абкладаліся5.

1 НГАБ у Мінску. Ф. 2100. Воп. 1. Спр. 20. Арк. 168.
2 Тамсама. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1273. Арк. 100-102.
3 Тамсама. Ф. 2100. Воп. 1. Спр. 17. Арк. 5 зв.
4 Тамсама.
5 Городское дело. № 4. 1909. С. 169.
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Гродна ў 2-й палове XIX ст.

Па Палажэнні 1870 г. органы самакіравання былі пазбаўлены магчымасці 
абкладаць падаткамі самую каштоўную гарадскую нерухомасць: імператарскія 
палацы, занятыя ўрадавымі ўстановамі казённыя будынкі, памяшканні, што 
займалі дабрачынныя, вучэбныя альбо навуковыя ўстановы і аб’яднанні, неру- 
хомасць, якая належала духоўным ведамствам і не прыносіла прыбытку, землі, 
якія адышлі да чыгунак, і пабудаваныя на іх будынкі'. Акрамя пералічанага, га- 
радскія самакіраванні не абкладалі ацэначным зборам малапрыбытковую неру- 
хомую маёмасць абывацеляў, што зацвярджалася думай па дазволе губернатара.

3 цягам часу гарады пашыраліся, расла колькасць пабудоў, змяняўся іх ры- 
начны кошт. Таму гарадскія самакіраванні перыядычна праводзілі пераацэнку 
нерухомасці. Ацэнкай нерухомай маёмасці ў гарадах займаліся створаныя га- 
радскімі думамі пры ўправах ацэначныя камісіі. Так, уся нерухомая маёмасць 
Магілёва ў 1890 г. была ацэнена камісіяй у досыць значную суму -  3409 тыс. р.2 
Гомель з прадмесцямі ў 1891 г. быў ацэнены ў 1690 тыс. р.3, у Гродне ў 1889 г. 
нерухомасць была ацэнена ў 1366,4 тыс. р .\ па Оршы ў 1890 г. ацэнка склала 
630 тыс. р.5, а ў 1908 г. -  805,4 тыс. р.6

1 Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городовое положение с обьяснениями. 
Нзд. 2-е. СПб., 1873; ПСЗРИ. Собр. II. Т. XLV. Отд. I. 1870 г. СПб., 1874. № 48498. Арт. 129.

2 НГАБ у Мінску. Ф. 2102. Воп. 1. Спр. 12. Арк. 8 зв.
3 Тамсама. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1273. Арк. 49.
4 НГАБ у Гродне. Ф. 1. Воп. 17. Спр. 1517. Арк. 58.
5 НГАБ у Мінску. Ф. 2102. Воп. 1. Спр. 12. Арк. 8 зв.
6 Тамсама. Спр. 46. Арк. 87-88.
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Магілёў у 2-й палове 
XIX ст.

Адпаведна закону ацэначны збор збіраўся па рашэнні гарадскіх дум з чыс- 
тага прыбытку ад нерухомай маёмасці жыхароў у памеры не больш як 10 % 
альбо, калі немагчыма было высветліць даход, то не больш як 1 % ад яе вар- 
тасці1. Па ўказе Сената ад 21 красавіка 1900 г. вызначэнне вартасці нерухомай 
маёмасці ажыццяўлялася праз капіталізацыю ў 10 %. Пасля таго як 6 чэрвеня 
1910 г. быў прыняты закон аб збіранні дзяржаўнага падатку з нерухомасці, 
у губернях сталі ўтвараць губернскія па падатку з нерухомай маёмасці ўста- 
новы. У іх склад уваходзілі: старшыня -  падатковы інспектар, 2 прадстаўні- 
кі органаў гарадскога самакіравання, дэпутаты ведамстваў і ад 2 да 6 чала- 
век з ліку домаўладальнікаў-падаткаплацельшчыкаў па выбары гарадскіх дум. 
Тэрмін дзеяння дадзенай установы аднаго складу доўжыўся 5 гадоў.

Пачынаючы з 1910 г. ацэначны збор налічваўся і збіраўся органамі гарад- 
скога самакіравання ў адпаведнасці з ацэнкай нерухомай маёмасці ўзгаданымі 
ўстановамі. Ацэначны збор, як і дзяржпадатак, домаўладальнікі павінны былі 
выплачваюць з «чыстай» даходнасці. На практыцы яна вызначалася наступ- 
ным чынам: ад валавога даходу аднімаліся 37 % на ўтрыманне самой нерухо- 
масці і 63 %, такім чынам, лічыліся «чыстым» прыбыткам (напрыклад, валавы 
даход -  760 р., значыць ацэначны збор вызначаўся з сумы ў 478 р. 80 к.).

Збор з гандлю і промыслаў прыносіў значна меншы даход і не перавышаў 
у бюджэтах малых гарадоў спачатку 10-11 %. Напрыклад, з 1880 па 1884 год 
па Мсціславе ён склаў 9,96 %, Рагачове -  8,73 %, Чэрыкаве -  11,28 %, Чавусах -  
7,37 %2. Губернскі горад Магілёў атрымаў у той час 51 518 р., што склала 10,75 % 
ад усіх паступленняў, а Гомель -  21 477 р., альбо 8,31 %3. У 1902 г. разглядаемы 
збор узрос і па малых гарадах даходзіў да 15 % (Мсціслаў -  10,66 %, Орша -  
12,56 %, Рагачоў -  4,09 %, Чэрыкаў -  13,31 %, Чавусы -  6,09 %), па Магілёве 
і Гомелі -  да 10 % (7,69 % і 6,04 % адпаведна).

1 Высочайше утвержденное 16 июня 1870 года Городовое положение с обьяснениями. 
С. 118-119.

2 Статистический временник Российской империи. Сер. III. Вып. 22. СПб., 1887. С. 174-175.
3 Тамсама.
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Іншыя падаткі таксама адыгрывалі значную ролю ў павелічэнні прыбыткаў 
гарадской казны. У даход ад гарадской маёмасці (маюцца на ўвазе гарадскія 
землі, гарадскія лаўкі, даходныя дамы і г. д.) па Магілёве ў 1892 г. планавала- 
ся атрымаць 12 389 р., што складала 11,7 % усіх даходаў1, у 1902 г. -  27 529 р., 
ці 17,66 %2. У Гомелі ў 1892 г. гэты даход займаў асноўнае месца ў бюджэце -  
45,16 %3, але ў 1902 г. знізіўся да 44624 р., ці 22 %4. Для дробных павятовых 
цэнтраў з недасканалай гарадской гаспадаркай гэты шлях папаўнення фінансаў 
увесь час займаў вядучае становішча. Напрыклад, за пяць гадоў, з 1880 па 1884 год, 
даходы па гэтым зборы склалі: па Мсціславе -  55,14 %, Оршы -  31,16 %, Рага- 
чове -  38,03 %, Чэрыкаве -  22,65 %, Чавусах -  30,62 %5. Па даных за 1902 г., 
прыбытак з гарадской маёмасці таксама быў значным: Мсціслаў -  37,94 %, 
Орша -  32,29 %, Рагачоў -  70,71 %, Чэрыкаў -  15,33 %, Чавусы -  37,79 %6.

У канцы XIX -  пачатку XX ст. ацэначны збор быў значнай крыніцай для 
папаўнення бюджэтаў беларускіх гарадоў. Для павелічэння гарадскіх прыбыт- 
каў органы самакіравання перыядычна праводзілі пераацэнку нерухомасці, але 
праца ацэначных камісій не заўсёды была аб’ектыўнай. Тым не менш менавіта 
гэты збор быў асноўнай крыніцай для выканання гарадскімі думамі сваіх фі- 
нансавых абавязкаў.

Такім чынам, сацыяльна-эканамічныя змены ў грамадстве, характэрныя для 
капіталізму, рост гарадскога насельніцтва і адпаведнае павелічэнне маштабаў 
гарадскіх праблем (добраўпарадкаванне, жыллёвая, санітарна-медыцынскія і г. д), 
асабліва ў значных адміністрацыйна-прамысловых цэнтрах, прымусілі царскі 
ўрад стварыць дзеяздольныя органы мясцовага самакіравання. У 1875 г. на тэ- 
рыторыі Беларусі былі ўведзены прынцыпова новыя грамадскія арганізацыі. 
Бессаслоўны прынцып арганізацыі органаў самакіравання стаў прыступкай для 
неабходнага пераходу ад жорстка рэгламентаванага саслоўнага да бессаслоўнага 
самакіравання, уласцівага буржуазнаму грамадству. Згодна з выбарчым законам 
дастаткова было валодаць любой нерухомай маёмасцю ў межах горада, утрымлі- 
ваць гандлёвыя ці прамысловыя ўстановы альбо мець прамысловае пасведчанне 
на права займацца гандлем, промыслам ці рамяством, каб атрымаць выбарчае 
права. Уведзеныя маёмасны і гандлёва-прамысловыя цэнзы садзейнічалі таму, 
што ў гарадах выбаршчыкі амаль на 70 % складаліся з прадстаўнікоў гандлёва- 
прамысловай праслойкі. Пасіўнае выбарчае права атрымалі нават жанчыны, 
якія прымалі ўдзел у выбарах праз давераных асоб з адпаведным натарыяльна 
аформленым дакументам. Важнай акалічнасцю з’яўляецца прызнанне незалеж- 
насці органаў гарадскога самакіравання ад дзяржаўных уладных структур.

У пачатку XX ст. галоўная роля ў дзейнасці гарадскіх дум належала лю- 
дзям адказным, якія звычайна мелі вышэйшую адукацыю, што у некаторых

1 НГАБ у Мінску. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1306. Арк. 1-3.
2 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 3732. Арк. 145.
3 НГАБ у Мінску. Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 1306. Арк. 21.
4 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 3732. Арк. 145.
5 Статистический временник Российской империи. Сер. III. Вып. 22. СПб., 1887. С. 174-175.
6 РДГА ў С.-Пецярбургу. Ф. 1287. Воп. 38. Спр. 3732. Арк. 145-151.
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выпадках давала магчымасць прафесійна падыходзіць да вырашэння шматлі- 
кіх гарадскіх праблем. Калі да ўвядзення Палажэння 1870 г. служба ў гарадскіх 
самакіраваннях лічылася для прадстаўнікоў прывілеяваных саслоўяў пагард- 
най, то пасля правядзення рэформы, асабліва ў пачатку XX ст., непрыманне 
выбарнай службы вышэйшай часткай грамадства змянілася актыўным удзе- 
лам. У сукупнасці з іншымі рэформамі другой паловы XIX ст. гэта спрыяла 
таму, што гарадское саслоўе называлася так толькі фармальна, паступова па- 
чалі фарміравацца класы буржуазнага грамадства. У выніку была створана 
рацыянальная і працаздольная сістэма органаў гарадскога самакіравання, якая 
адпавядала тагачасным запатрабаванням.

С ялянскае самакіраванне. У канцы XVIII -  першай палове XIX ст. ся- 
лянства складала большасць насельніцтва заходніх губерняў. Асноўнай катэ- 
горыяй тут з’яўляліся памешчыцкія сяляне. Па даных 10-й рэвізіі (1858 г.) яны 
складалі больш як 1,8 млн чалавек -  больш за палову насельніцтва (54 %) 
і звыш 3/4 усіх сялян'. Уладкаванне і межы самакіравання ў вёсках прыватна- 
ўласніцкіх сялян залежалі ад волі памешчыка. Другой па колькасці катэгорыяй 
сялянскага насельніцтва краю былі дзяржаўныя, ці казённыя, сяляне, якіх 
налічвалася 465 тыс. чалавек, ці 1/5 сялянскага насельніцтва2. Яны займалі пра- 
межкавае становішча паміж памешчыцкімі прыгоннымі і вольнымі людзьмі. 
Акрамя названых, у Паўночна-Заходнім краі існавалі і іншыя катэгорыі сель- 
скага насельніцтва: удзельныя (16,2 тыс. чалавек), паезуіцкія «першыя» (29,6 тыс.), 
паезуіцкія «другія» (3,4 тыс.), ленныя (18,0 тыс.), вольныя людзі (14,6 тыс.), 
яўрэі-земляробцы (17,9 тыс. чалавек) і інш.3

У 1797 г. Павел I увёў самакіраванне ў паселішчах удзельных (былых двар- 
цовых) сялян. У гэтым жа годзе палажэнне аб кіраванні ўдзельнымі сялянамі 
з некаторымі зменамі было распаўсюджана і на дзяржаўных сялян. Такім чы- 
нам, пачалося юрыдычнае ўладкаванне сельскай грамады. Па гэтых законах 
некалькі паселішчаў з насельніцтвам не больш як 3 тыс. душ аб’ядноўваліся 
ў прыказы (воласці) і на мірскіх сходах абіралі валасное кіраванне ў складзе 
галавы, старасты і валаснога пісара. Кола абавязкаў выбарнай адміністрацыі 
было шырокім і ўключала збор падаткаў, суд па нязначных справах, вядзенне 
гаспадарчых спраў. Закон прадугледжваў жалаванне выбарным за кошт сель- 
скай грамады і ўводзіў штрафы за іх зневажэнне4.

Адной з самых значных рэформ першай паловы XIX ст. была рэформа дзяр- 
жаўных сялян, праведзеная ў пачатку 1840-х гадоў Міністэрствам дзяржаўных 
маёмасцей на чале з П. Кісялёвым. Сяляне аб’ядноўваліся ў сельскія грамады 
(сярэдняя колькасць 1,5 тыс. душ), а апошнія складалі воласці (прыблізна па 
8 тыс. душ), якія кіраваліся абранымі на мірскіх сходах сельскімі і валаснымі

1 Панютич В. П. Соцнально-экономнческое развнтне белорусской деревни в 1861-1900 гг. 
С. 28-29.

2 Тамсама. С. 29, 32.
3 Тамсама. С. 29.
4 ПысарьковаЛ. Ф. Развнтне местного самоуправления в России до Великих реформ // Зем- 

ское самоуправление в России, 1864-1918: в 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 63.
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