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№ 668

2 січня 1939 р. Хуст. – Повідомлення Президії Уряду Підкарпатської України 
про прийом на роботу Миколи Калинюка

Звільняю Вас з негайною правосильністю від служби у окружного уряду в 
Хусті й приділюю Вас в догоді з презідією правительства Підк[арпатської] Руси 
службою до наведеної презідії, де маєте негайно зголоситися до служби.

Міністер внутрішніх справ
За Міністра внутрішніх справ:     [підпис]

Держархів Закарпатської області, ф. 3, оп. 3, спр. 145, арк. 9. Оригінал. Машинопис.

№ 669

13 січня 1939 р. Хуст. – Прохання Карпатської січі до Президії Уряду Карпат-
ської України про дозвіл на купівлю зброї для “вишколення та виконування 
служби січовиками”

Головна Команда Карпатської Січі в Хусті звертаєсь отсим з проханням до 
Хвальної Президії Влади Карпатської України о уділення позволення на закуплення 
зброї для Карпатської Січи.

Вишколення та виконування служби Січовиками є можливе лиш тоді, коли 
Січовики будуть озброєні. Головно це потрібно в більших селах та на погранич-
них містах, де час від часу занепокоюють наше населення зовнішні та внутрішні 
вороги Карпатської України.

Забезпечення порядку Карпатської України може заручити лише озброєна 
Карпатська Січ.

Надіємось на скоре вирішення нашого прохання
Слава Україні
    [підпис]       [підпис]
 Командант           Гол. секретар
    [печатка]

Держархів Закарпатської області, ф. 3, оп. 2, спр. 15, арк. 4. Оригінал. Машинопис.

№ 670

23 січня 1939 р. Хуст. – Декрет уряду Карпатської України про затвердження 
членів Українського Національного Об’єднання

На основі організаційного правильника У.Н.О. (7. точка V. части), узгляд-
нивши предложения президії Української Центральної Народної Ради в Хусті, 
і по згоді з моїм заступником та новоіменованим провідником УНО назначаю 
центральний провід “Українського Народного Обєднання з осідком в Хусті”, а 
його членами й функціонерами іменую:
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1. провідником: п. Федора Ревая, директора Української Центральной На-
родної Ради в Хусті,

2. його заступником: п. Михайла Тулика, редактора в Хусті,
3. генеральним секретарем: Дра Михайла Гупаловського, професора в Хусті, 

а
4. секретарем: п. Івана Рогача, секретаря в Хусті,
5. за редакцію преси УНО: п. Василя Гренджу-Донського, редактора в про-

пагаційному відділі президії влади К.У. в Хусті,
6. референтом пропаганди: Дра Володимира Комаринського, начальника 

пропагаційного відділу президії влади в Хусті;
7.–8. контролорами: п. Миколу Баботу, господарського секретаря й Дра 

Миколу Бандусяка;
членами центрального проводу УНО:
1. Августина Штефана, начальника міністерства шкільництва, культу й 

освіти,
2. Дра Михайла Бращайка, публичного нотара, т. ч. предсідника правничої 

ради при президії влади К.У. в Хусті,
3. п-і Ірену Невицьку, т. ч. в Ставнім,
4. Дра Степана Росоху, освітного референта в міністерстві шкіл, культу й 

освіти,
5. Юру Пазуханича, шкільного інспектора в Хусті.
6. Дра Миколу Долиная, начальника здоровельного ресорту в міністерстві 

для господарських справ в Хусті,
7. Степана Клочурака, секретаря прем’єра правительства Карпатської Укра-

їни в Хусті,
8. о. Василя Ларя, директора державної учительської семинарії в Севлюші,
9. Дмитра Німчука, директора краєвого уряду соціяльного обезпечення в 

Хусті,
10. Михайла Марущака, господаря в Великому Бичкові,
11. о. Дмитра Поповича, професора гімназії в Хусті,
12. Івана Клемпуша, господаря в Ясіню.
Визиваю Вас, як провідника УНО повідомити всіх іменованих про їх при-

значення з тим, що предписаний обіт по думці 7. точки V. части, мають зложити 
до моїх рук дня.

24 січня 1939, попол. о 16 годині.
Один ухвалений організаційний правильник та ухвалену програму УНО 

долучую.
Рівночасно наказую Вам негайно іменовати окружних провідників та зробити 

належні кроки, як приписує організаційний правильник, щоби цілий апарат УНО 
зачав працювати і підготовляв успішне переведення виборів.

О всіх зарядженнях інформуйте мене.
Всі уряди й органи даватимуть Вам належну підтримку.
Про це повідомляю:
1. президію правительства й п. міністра Ю. Ревая,
2. міністерство внутрішніх справ для повідомлення окружних та нотарських 

урядів,
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3. краєву жандармську команду в Хусті для інформації жандармських ко-
манд,

4. поліційну дирекцію в Хусті,
5. секретаріят УНО.
Цей декрет виготовиться в шістьох примірниках.
Прем’єр правительства Карпатської України
Голова Української Центральної Народної Ради  [підпис]

Держархів Закарпатської області, ф. 3, оп. 3, спр. 163, арк. 5–6 зв. Оригінал. Машинопис.

№ 671

26 січня 1939 р. Хуст. – Повідомлення Міністерства господарських справ 
Карпатської України Миколі Бандусяку про призначення на роботу керів-
ником канцелярії “для евіденції утіканців із території Карпатської України, 
відступленої Мадярщині”

Аж дальшого рішення повіряю Вас веденям та організацією канцеларії для 
евіденції утіканців із теріторії Карпатської України, відступленої мадярщині.

В цім відношеню зі своєї чинности відповідаєте прямо міністерству для 
господарських справ в Хусті. Подрібнійші інструкції – одержете від начальника 
соціяльного ресорту.

Своє завдання повинні Ви виконувати совісно і чесно. Як нагорода на-
лежить Вам місячний гонорар 1000 Кч. (словами тисяч корон) по відчисленю 
законних скидок.

Міністер:
Презідії правительства Карп[атської] України в Хусті

Резолюція: До відома і для додатк. ухвали. За Міністер [підпис]
Помітка: Взято до відома. А. А.     [підпис]

Держархів Закарпатської області, ф. 3, оп. 3, спр. 145, арк. 27. Оригінал. Машинопис.

№ 672

27 січня 1939 р. Хуст. – Повідомлення Президії Уряду Підкарпатської України 
Міністерству для господарських справ про погодження кандидатури Романа 
Кирчіва на посаду урядника 6-го ступеня “в категорії концептних урядників” 
державної фінансової служби

Правительство Карпатської України на засіданні відбувшимся дня 11 січня 
1939 дало свою згоду після § 2 точка 2 служб. прагматики, щоби Др. Роман Кирчів, 
який переступив 40 рок життя, міг бути принятий до державної служби.


