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            ІВАНЮК О.Л.

ПІДГОТОВКА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКОГО

ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 р.

Метою статті є огляд підготовки державного апарату Російської
імперії до загального перепису населення 1897 р., аналіз її етапів,
особливостей програми перепису.

Перші наукові праці, безпосередньо присвячені підготовці та
проведенню загальноросійського перепису населення 1897 р., з’явилася
відразу після його завершення. 1898 р. було опубліковано дослідження
В.Пландовського, яке стосувалося технічного боку проведення статистичної
операції1. 1909 р. вийшла друком праця А.Котельникова “История
производства и разработки всеобщей переписи населения 28-го января 1897
г.”2, у якій автор намагався подати характеристику підготовки й проведення
перепису й проаналізувати помилки, які вплинули на кінцеві оприлюднені
результати. Загалом для історіографії цього періоду характерна оцінка
авторами розвитку системи обліку населення відповідно до власних поглядів
на цю проблему. Також важливою рисою досліджень є відсутність єдності у
використаних первинних даних і зведених таблицях.

Частковий аналіз підготовки й проведення загальноросійського
перепису здійснив А.І.Гозулов3. Цій-таки проблематиці присвячені статті
Ю.Янсона, Ф.Зав’ялова, М.Григорянц4.

Заслуговує на увагу робота одного з провідних радянських статистиків,
який від заснування працював у Центральному статистичному управлінні,
М.Я.Воробйова - “Очерки по истории промышленной статистики в
дореволюционной России и в СССР”5. Основна увага приділяється автором
методам фабрично-заводської статистики у Російській імперії, але разом із
тим він звертає увагу на формування і роботу державних органів з обліку
населення.

У другій половині XIX ст. самодержавна Росія в наслідок політичної і
військової експансії сформувала сталі кордони. До складу імперії входили
території Балтії, Фінляндії, частина Польщі, Білорусії, землі України, Сибіру,
Далекого Сходу, Кавказу, Казахстану і Середньої Азії. Специфічний
державний механізм управління дозволяв керувати багатонаціональною
країною, народи якої знаходилися на різних рівнях економічного, соціального,
культурного розвитку.

Але зросла мобільність суспільних процесів у цей період, потреба у
відповідній базі даних для забезпечення адекватних методів державного
управління, приклад західних держав спонукали Російську імперію змінити
систему обліку населення. Скасування кріпацтва, проведення призову до
армії в нових умовах, здійснення ліберальних реформ, зростання
промислового розвитку, будівництво залізниць викликали потребу в
уточнених даних щодо кількісного та якісного складу населення для
вироблення адекватної внутрішньої політики та адміністративно-
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управлінської системи. Необхідні для держави статистичні матеріали
можливо було отримати лише під час загальноросійського перепису
населення. До його проведення Російська імперія готувалася упродовж майже
всього пореформеного періоду.

Питання про перепис неодноразово піднімалося, починаючи з 1858
р. Його пропонували провести російські статистики П.І.Кеппен, А.Б.Бушен,
Ю.Е.Янсон6. Але особливу роль відіграв відомий російський географ і
статистик, директор Центрального статистичного комітету Міністерства
внутрішніх справ (1864-1875 рр.), голова Статистичної ради (1875-1897).
П.П.Семенов. Під його керівництвом було розроблено проект Положення
про перепис7, яке у 1870 р. розглядався на першому загальноросійському
статистичному з’їзді. У 1872 р. у С.-Петербурзі відбулася VIII сесія Міжнародного
статистичного конгресу8. Статистики з різних країн обговорили програму
перепису, запропоновану російським вченим, і схвалили її.

Проведення всеосяжної статистичної операції вимагало й військове
відомство. Військова реформа 1874 р. ліквідувала рекрутські набори й
запровадила в країні загальну військову повинність. Спеціальна комісія,
створена для підготовки військового статуту за “височайшим велінням
імператора Олександра ІІ, яку очолив генерал Ф.Л.Гейден, за загального
керівництва військового міністра Д.О.Мілютіна9, ще 1873 р. висловила думку,
що “…самым надежным средством для учета лиц, подлежащих воинской
повинности, может служить народная перепись, обнимающая собою всех
без изъятия подданных государстве” і рекомендувала урядові невідкладно
провести загальнонародний перепис.

Перший крок до проведення перепису Російський уряд здійснив у
лютому 1874 р., коли у структурі Міністерства фінансів було створено
спеціальну комісію10, завданням якої були розробка програми заходів,
необхідних для запровадження у майбутньому правильного обліку населення,
що підлягає військовій повинності, а також розробка плану й рекомендацій
щодо проведення загального перепису населення. Головою комісії
призначили, одного з провідників селянської реформи сенатора О.К.Гірса11.
У цьому ж році П.П.Семеновим і російським статистиком, дійсним статським
радником А.Б. фон Бушеном до комісії було подано два самостійні проекти
проведення загальноросійського перепису. Але обидві розробки були
залишені без розгляду. У 1877 р. до Державної Ради комісія О.К.Гірса подала
власний проект Положення про народний перепис. Але внаслідок
несприятливих фінансових умов, пов’язаних із російсько-турецькою війною
1877-1878 рр., розгляд питання знову було відкладено.

На початку 90-х років ХІХ ст. держава повернулася до справи
організації проведення перепису. На цей час було створено умови для
реалізації цієї ідеї. Такими умовами стали: створення системи органів
статистичного обліку, які очолював Центральний статистичний комітет;
розвиток світової статистичної науки та участь російських вчених у
міжнародних форумах, що дозволяло нагромадити теоретичні знання щодо
проведення таких заходів у інших країнах світу; практичний досвід набутий
під час пробних переписів 70-80 років; наявність фінансових ресурсів.

5 червня 1895 р. цар Микола ІІ затвердив Положення про перший
загальний перепис населення Російської імперії. У “Положенні про перепис”
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повідомлялося, що перепис “є справою для Росії зовсім новою, якої ніколи
до цього часу не було. Він полягатиме у тому, що будуть перелічені усі жителі
держави для того, щоб Уряд міг знати вірні числа або кількість населення як
у державі в цілому, так й у кожній окремій губернії, у кожному повіті, у кожній
волості, селищі й садибі”12.

Основним завданням заходу оголошувався збір інформації про кожного
жителя країни за чотирнадцятьма ознаками: ім’я, сімейний стан, відносини
з власником господарства, стать, вік, соціальний стан, віровизнання, місце
народження, місце прописки, місце проживання, рідна мова, грамотність,
рід занять, фізичні вади. За “Положенням” датою проведення перепису
визначалося 28 січня 1897 р.13 Однак, на думку багатьох тогочасних фахівців,
країна не була готова до проведення такого масштабного заходу.

У журналах “Народное хазяйство”, “Русское экономическое обозрение”
з’явилася низка публікацій статистика А.Котельникова, в яких автор зазначав
невчасність проведення перепису й сумнівався в успішності самої справи14.
У “Полтавських губернських відомостях” В.Василенко зазначав: “однією з
перешкод розвитку … статистики видається нестача особового складу
професійно підготовлених статистичних діячів. Не можна вважати
професіоналами випадково зібраних без спеціальної підготовки, учасників
здійснення колишніх подвірних переписів повітових міст, різних тимчасових
обліковців у статистичних бюро”15. Але, незважаючи на певні критичні
виступи, держава продовжувала активно готуватися до проведення
загальноросійського перепису населення.

У серпні 1895 р. голова Центрального статистичного комітету
М.О.Тройницький поїхав до Швейцарії, у Берн на сесію Міжнародного
Статистичного інституту. Учасником сесії був і американець Г.Холлеріт - автор
електричної машини, яка дозволяла пришвидшити обрахунок необхідної
статистичної інформації. У Берні виступ Г.Холлеріта присвячувався
використанню електричних машин під час підрахунку результатів перепису.
Інженер не приховував зацікавлення щодо випробування власної техніки в
Російській імперії. 15 грудня 1896 р. Г.Холлеріт прибув до Санкт-Петербурга.
Він привіз із собою 35 електричних машин16.

Для загального керівництва проведенням перепису було створено
Головну переписну комісію, яку очолив міністр внутрішніх справ
І.Л.Горємикін. Його заступником було призначено П.П.Семенова.
Управителем справами став голова Центрального статистичного комітету
М.О.Тройницький17. До складу Головної переписної комісії увійшли: відомий
російський географ В.П.Семенов, статистик, діяч Центрального статистич-
ного комітету, з 1892 р. - сенатор І.І.Вільсон, статистик і географ
П.В.Охочинський, директор Центрального статистичного комітету
Н.О.Тройницький, керівник Головного управління козачих військ, генерал
П.О.Щербов-Нефедович та інші18. Основними завданнями Комісії були:
розробка програми перепису, різноманітних інструкцій, настанов і бланків.
А саме - настанови міським і сільським обліковцям, інструкції завідуючим
переписними дільницями у містах і повітах, інструкції повітовим і міським
переписним комісіям, інструкції для проведення перепису в окремих
відомствах, громадських і державних установах19. До справи перепису було
долучено й Центральний статистичний комітет. Він поділявся на кілька



46 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №ХХХV  2011

підрозділів: розмітковий, перевірковий, пробійний, машинний. У
розмітковому відділі на переписних листах напроти відповідей мали ставити
певний шифр, який би був зрозумілий електричній машині. Перевірковий
відділ здійснював контроль за правильністю внесення шифрів. Пробійний
відділ мав займатися перенесенням шифрів з переписних листів на
перфокарту. Кожна перфокарта мала відповідати лише одній особі. У
машинному відділі групували перфокарти й узагальнювали інформацію.
Діловодство зосереджувалося в орендованому будинкові “Єгоровських лазень”,
винайнятому на 4 роки за 28000 карбованців20. Результати перепису мали бути
оприлюднені особливим виданням у кількості 3000-5000 примірників21.

У регіонах було створено губернські та повітові переписні комісії.
Губернські переписні комісії, на основі циркуляру Міністра Внутрішніх Справ
від 31 серпня 1896 р. за №697, розпочали свою роботу 28 вересня цього ж
року. До губернських переписних комісій увійшли: губернатор (голова),
губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, управитель казенної
палати, представник військового відомства, який призначався кома-
ндуванням військового округу, голова губернської земської управи, один із
гласних земських зборів, член “губернського присутствія” у справах селян,
помічник голови статистичного комітету, секретар статистичного комітету22.

Перед губернськими переписними комісіями було поставлено такі
завдання: створити повітові та міські переписні комісії, керувати діями
створених комісій, встановити нагляд за розподілом між повітовими комісіями
переписних листів, встановити облік коштів, які йдуть на проведення
перепису, організувати облік фінансових витрат, наглядати за правильним
та вчасним надходженням до окремих адміністративно-територіальних
одиниць переписних матеріалів, розглядати спірні питання, що виникатимуть
у зв’язку із діяльністю повітових та міських переписних комісій, скарги,
пов’язані з діяльністю повітових та міських переписних комісій23.

Про перебіг формування органів, відповідальних за проведення
перепису, можна отримати уявлення на прикладі того, як це відбувалося у
Подільській губернії. У статті, опублікованій в “Подольских губернских
ведомостях” від 25 вересня, зазначалося: “Губернські переписні комісії
повинні бути відкриті до 20 вересня цього року, але не пізніше 1 жовтня, для
відкриття повітових переписних комісій кінцевим терміном є 5 жовтня”. З
того ж повідомлення дізнаємося, що 20 вересня було утворено Подільську
губернську переписну комісію. До її складу увійшли: Подільської губернії
предводитель дворянства, полковник Н.І.Виноградський, віце-губернатор
І.М.Неклюдов, управляючий казенною палатою А.М.Двожильний, член від
уряду в губернії у селянських справах присутствія Г.Е.Червинський, член-
секретар губернського статистичного комітету В.К.Гульдман. Перше засідання
губернської комісії відбулося 20 вересня. На ньому В.К.Гульдман доповів про
підготовчі роботи. Було заслухано Циркуляр губернатора на ім’я повітових
предводителів дворянства від 20 вересня, у якому чітко окреслювалися
найважливішізавданняповітовоївлади:

1) утворити до 30 вересня повітові переписні комісії (спираючись на
ст. 12 “Положення” від 5 червня 1895 р.);

2) повідомити письмові реєстри всіх членів комісій;
3) отримати від начальників поліції точні списки населених місць

повітів;
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4) перевірити правильність поділу переписних ділянок;
5) відзвітувати губернським переписним комісіям;
6) уточнити чисельність обліковців;
7) потурбуватися про своєчасний розподіл переписних листів серед

обліковців24.
Відповідно до програми перепису було сформовано повітові переписні

комісії. До них увійшли: повітовий предводитель дворянства, повітовий
справник, повітовий військовий начальник, податковий інспектор, голова
повітової земської управи, гласний повітових земських зборів, міський голова,
поліцмейстер25. На міські та повітові переписні комісії покладалися обов’язки
щодо підготовки та проведення перепису в повітах та містах, а також нагляд
за дотриманням правил. Передбачалося, що вони почнуть працювати не
пізніше 5 жовтня 1896 р.26

Перед повітовими переписними комісіями були поставлені такі
завдання: утворення міських переписних комісій, затвердження поділу повітів
та міст на переписні дільниці, обрання голів переписних дільниць,
визначення необхідної чисельності обліковців, забезпечення переписних
дільниць переписними листами та інструкціями для завідуючих та обліковців,
розподіл між переписними дільницями коштів на проведення перепису,
перевірка статистичних матеріалів, зібраних під час перепису, розгляд спірних
питань та скарг, які виникатимуть у зв’язку із діяльністю переписних дільниць.

Переписні комісії повинні були виконати такі завдання:
- відразу після відкриття перевірити реєстри населених місць губерній

та повітів. До поняття “населені місця” входили не лише міста, села, помістя,
а також окремі хутори, двори, житлові будівлі, будинки вздовж шляхів, лісові
сторожки;

- на основі відомостей про населені місця розподілити губернії, повіти,
міста на переписні дільниці.

Під час розподілу на переписні дільниці належало керуватися такими
міркуваннями:

1) міста з населенням від 10 до 20 тис. жителів складають окрему
переписну дільницю;

2) міста, що мають понад 20 тис. жителів, можуть бути поділені на дві
й більше дільниць; на кожну повинно припадати близько 25 тис. осіб;

3) до міст, у яких чисельність жителів була меншою ніж 10 тис. осіб, під
час обліку могли бути приєднані окремі помістя, фабрики, заводи.

Переписна комісія мала:
- чітко визначити межі кожної переписної дільниці;
- у межах кожної переписної дільниці слід було виділити будинки,

зайняті відомчими імперськими, військовими та морськими установами,
навчальними закладами, монастирями тощо (належало враховувати, що тут
перепис проводиться лише з дозволу керівника установи);

- відповідальність за проведення перепису у повітах й містах
покладалася на голів переписних дільниць (такими могли призначатися:
“мирові посередники, чиновники у селянських справах, члени повітових
установ у селянських справах, земські засідателі, податкові інспектори”);

- забезпечити завідувачів переписних дільниць необхідними
матеріалами для проведення обліку населення, які надаються губернськими
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переписними комісіями за переліком: відкритий лист, який посвідчує особу
завідувача, реєстр заселених місць переписної дільниці (з планом або картою),
реєстр міських дворових місць та дворів, бланки переписних листів, загальні
та військові реєстрові відомості, настанови обліковцям, інструкції для
проведення перепису в урядових установах, обкладинки, бланки відомостей
для загальних підрахунків населення, посвідчення обліковців, канцелярські
приналежності, кошти для винагороди обліковцям;

- завершити підготовку не пізніше ніж за два місяці до дня перепису;
- спостерігати за правильністю та строками проведення перепису;
- вирішувати спірні питання, які можливо виникатимуть;
- проконтролювати, щоб відомості для підрахунку по кожній переписній

дільниці були складені завідувачами не пізніше ніж у двотижневий термін
після отримання ними матеріалів та відразу передані до переписної комісії
(міської або повітової);

- перевірити достовірність матеріалів, які збираються із переписних
дільниць27.

У містах Санкт-Петербурзі, Москві, Кронштадті, Варшаві, Миколаєві,
Одесі, Севастополі, Керчі, а з часом і в Києві були створені спеціальні
переписні комісії28. Вони отримали окремі інструкції щодо проведення обліку
населення.

У регіонах відповідальність за проведення перепису покладалася на
губернаторів. Загальний контроль здійснювався МВС Російської імперії і
безпосередньо міністром Внутрішніх Справ, сенатором І.Л.Горємикіним.
Таким чином, уряд створив систему статистичних і керівних органів влади,
на які покладалися обов’язки щодо проведення перепису.

Важлива роль у проведенні перепису відводилася головам переписних
дільниць. Для регламентації їх роботи та визначення сфери діяльності і
компетенції урядом було видано окрему інструкцію. Вона датувалася 17
вересня 1896 р. Документ визначав обов’язки голів переписних дільниць,
яким належало здійснювати:

- розподіл переписної дільниці на лічильні;
- набір необхідної кількості обліковців;
- керівництво роботою обліковців та загальний нагляд за нею;
- перевірка та виправлення статистичних матеріалів, представлених

обліковцями;
- підрахунок кількості населення в межах переписної дільниці;
- передача статистичних матеріалів та особистих підрахунків до

місцевої переписної комісії29.
Голова переписної дільниці вів організаційну, пояснювальну та

пропагандистську роботу. Урядом йому призначалася грошова винагорода
в розмірі від 25 до 50 карбованців (для міських дільниць) і до 75 карбованців
(для дільниць повітових)30. Особлива увага голів зверталася на поділ
переписної дільниці на лічильні та на консультації і настанови обліковцям.
Так, при визначенні кількості лічильних дільниць та їхніх меж головним
критерієм виступала кількість жителів. До окремої міської дільниці входило
приблизно 150 квартир, де мешкало до 750 чол. Ця територія вважалася
достатньою для того, щоб один обліковець зміг упродовж двох днів (день
перепису і наступний) обійти всіх, роздати й зібрати переписні листи. Кожна
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дільниця чітко позначалася на плані та заносилася до реєстру. Голова
переписної комісії за два тижні до перепису роздавав обліковцям чіткі описи
меж дільниці, списки дворових місць, будинків. Перед початком перепису
він знайомив їх із обсягом робіт та службовими обов’язками.

Було також встановлено окремий порядок проведення переписної
операції у фортецях. Загалом у Російській імперії їх було 20, чотири з них
знаходилися в Україні. У фортецях було утворено окремі переписні дільниці,
де статистична операція проводилася за розпорядженням і під наглядом
коменданта фортеці. До дільниці не входили міста, поселення, навіть якщо
фортеці знаходилися на їхній території. Межі переписної дільниці
визначалися комендантом. Він же призначав голову дільниці, обліковців і
подавав відомості губернаторові. Фортечні дільниці підпорядковувалися
губернським, повітовим, міським або спеціальним переписним комісіям. Так,
Івангородська фортеця керувалася Новоолексіївською повітовою переписною
комісією, Київська - Київською міською, Керченська - Керченською
спеціальною, Севастопольська - Севастопольською спеціальною31.

До перепису було залучено понад 900 тис. осіб. Обліковці займалися
попереднім збиранням інформації й заповненням переписних листів. Їх
набирали з місцевого населення. Списки обліковців затверджувалися
спеціальними міськими або губернськими переписними комісіями.

Губернаторові подавалася інформація, яка стосувалася кожної особи,
яка залучалася до проведення перепису. Необхідно було вказати такі дані:
прізвище та ім’я, вік, сімейний стан, місце народження й місце проживання,
віровизнання, рідну мову, де навчався, основне та додаткове заняття, дані
про виконання військової повинності32. Обліковці повинні були добре знати
район, вулиці, розташування будинків. Зазначалося, крім того, що вони
“повинні бути: цілком письменні, тямущі, знайомі з місцевими умовами, за
своїми моральними якостями викликати повну довіру”33. Але виходячи з
означених критеріїв, комісії зіткнулися з проблемою нестачі необхідної кількості
освічених, а головним чином благонадійних обліковців.

Губернатори змушені були звернутися до Св. Синоду з проханням
залучити до проведення перепису священиків і отримали такий дозвіл згідно
з Постановою №3057 від 12 жовтня 1896 р.34 У “Єпархиальних ведомостях”
було повідомлено що, “духовенство й учителі церковно-парафіяльних шкіл,
не повинні ухилятися … від прийняття на себе обов’язків голів переписних
дільниць і обліковців, за запрошенням влади і осіб, які близькі до справи
перепису, і щоб за будь-якої нагоди намагалися поширювати у народ
правильне розуміння про мету й значення перепису”35. З подібним проханням
губернатори зверталися до командувачів військових округів. Київський
губернатор 3 жовтня 1896 р. попрохав командувача Київським військовим
округом дозволити владі запросити офіцерів та юнкерів взяти участь у
переписі як обліковців36. 2 січня 1897 р. Міністерством народної освіти були
сповіщені попечителі навчальних закладів про дозвіл освітянам взяти участь
у переписі. Дозвіл поширювався на вчителів, яких звільняли від роботи з
кінця різдвяних канікул до 1 лютого 1897 р.

Таким чином, для проведення акції було сформовано чисельну армію
обліковців, яка складалася із учителів, викладачів вищих навчальних закладів,
священиків, військових, студентів. Інструкція міським обліковцям від 17
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вересня 1896 р. визначила загальні правила проведення перепису та
обов’язки обліковців. У документі зазначалося, що перепис проводиться за
господарствами. У містах такими потрібно було вважати окремі квартири.
На кожну з них потрібно було заповнювати окремий переписний лист. До
обов’язків обліковців входило: роздача квартирним власникам переписних
листів, нагляд за вчасним їх заповненням, збір переписних листів та
перевірка правильності поданої інформації, підрахунок кількості населення
за окремими переписними листами та загальними відомостями37.

Були розроблені різноманітні інструкції, які враховували специфіку місця,
в якому проводився перепис. Наприклад, на основі ст.5 “Положення про
перший загальноросійський перепис...” для регіонів, де населення
використовувало власні діалекти і мало власну писемність, дозволялося
друкування на переписних листах поряд із російськими назвами і текстом,
аналогічних рідною мовою. З метою визначення таких місцевостей губернські
переписні комісії й особисто губернатори отримали завдання в мінімальний
строк скласти і надіслати до Головної переписної комісії перелік населених
пунктів та реєстр наявних етнічних груп у межах кожної з адміністративно-
територіальних одиниць. Бажаним було вказати, якими саме мовами
належало перекладати заголовки і текст переписних листів. Українські
губернії не отримали бланків такого типу, оскільки вважалося, що “...у
місцевостях, де державна мова достатньо зрозуміла для населення, немає
потреби ускладнювати переписні листи перекладами, яких можна
уникнути…”38. Було розроблено бланки для заповнення інформації про особу
самого обліковця. Так, необхідно було подати до переписної комісії такі дані:
прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, сімейний стан, належність до
певного стану, місце народження та прописки, місце постійного проживання,
віровизнання, рідна мова, освіта, головне заняття, додаткове заняття, стосунок
до військової служби. Ці ж позиції включалися і до переписних листів. Було
розроблено кілька їх форм.

“Форма А” складалася для селянських господарств, які розташовувалися
на общинних землях; “форма “Б” - для селянських господарств, розташованих
на приватних і монастирських землях; “форма В” - для поміщицьких
господарств та міських квартир; “форма Г” передбачалася для населення
імперії, яке вело кочовий спосіб життя. Окрему категорію складало населення,
яке мешкало у гуртожитках: вихованці закритих закладів, ченці, душевнохворі,
злочинці, нижчі військові чини на дійсній військовій службі. Для реєстрації
перших чотирьох категорій існувала загальна переписна форма, а для
реєстрації решти - спеціальна військова відомість39.

Переписний лист заповнювався за 14-ма пунктами. У бланках
повинно було вказуватися місцезнаходження господарства - губернія
(область), місто (передмістя або село), ділянка (квартал), вулиця, № будинку
(для міст). Також визначалося, з якого матеріалу збудоване житло, дах, скільки
у будинку приміщень. Враховувалося кількість зайнятих і кількість вільних
квартир або кімнат (для міських помешкань). У формулярах зазначалося, що
всі ці відомості належать до цілого дворового місця або будинку. Переписні
листи форми А заповнював особисто обліковець.

На зовнішньому боці кожної форми коротко зазначалося, на кого ці
листки укладаються, а також подавалися інструкції щодо заповнення
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переписних листів. Зовнішній бік форми “А” мала назву переписної дільниці,
волості, села, ім’я, по батькові, прізвище господаря двору, живе господар у
власному помешканні чи у чужому.

Далі у формі таблиці вказувалися відомості про кількість помешкань, із
зазначенням матеріалу, з якого вони побудовані, й чим вкриті. Ті ж самі
питання були на зовнішньому боці форми “Б”, вони стосувалися
характеристики населеного пункту. У формі “В” фіксувалася відмітка про
кількість квартир у кожному будинкові40.

Кожен листок був розрахований на фіксацію відомостей про 10 осіб у
сільській місцевості і 8 - у містах. У формі “А” запис вівся горизонтально, у
формі “В” - вертикально. Якщо кількість осіб у господарстві, квартирі,
становило менше 10 (8) осіб, місце, що залишилося, закреслювали. Якщо
кількість осіб була більшою, брали додатковий переписний листок, на якому
нумерація продовжувалася.

Внутрішній бік переписного листа містив наступні характеристики:
прізвище, ім’я, по батькові, стать, спорідненість із головою господарства або
родини, вік, сімейний стан, належність до певної суспільної верстви, стану,
звання, місце народження, місце реєстрації, місце проживання, відмітка про
присутність, тимчасову відсутність або тимчасове перебування,
віровизнання, рідна мова, грамотність і освіта, заняття, ремесло, промисел,
посада або служба (з визначенням основного виду заняття й другорядних).

У рекомендаціях, виданих державою спеціально для переписувачів,
існували певні поради щодо проведення підрахунків. Так, підрахунки по
міській переписній ділянці повинні були проходити наступним чином: із
кожного переписного листа по житловому будинку, що слугує обкладинкою,
потрібно виписати наступні відомості:

- усього населення, яке є у наявності;
- постійно проживаючих;
- серед осіб, які були наявні на момент перепису, тих, які не належать

до селянської верстви;
- приписаних у місті, слободах або передмістях, прописаних у

сільськогосподарській місцевості.
Програма перепису повинна була врахувати три категорії населення:

наявне, постійно проживаюче, приписане. Окремо визначалося населення,
яке тимчасово перебувало на тій або іншій території на момент проведення
перепису, тимчасово відсутнього. Розробка ж матеріалів проводилася в
основному стосовно наявного населення.

Для поліпшення забезпечення регіонів матеріалами для проведення
перепису передбачалася низка загальнодержавних заходів. Внаслідок
клопотання управляючого справами Головної переписної комісії
М.О.Тройницького, Департамент залізничних справ Міністерства фінансів
дозволив пільгові тарифи щодо їх перевезення. Це було зафіксовано у Збірнику
тарифів за №77041. Кожне відправлення вантажу чітко контролювалася
державними органами і було можливим лише за дозволом та підписом
губернатора як голови губернської переписної комісії.

На початок грудня губернські переписні комісії цілком забезпечили
повіти переписним матеріалом. 19 грудня 1896 р. Київська міська переписна
комісія отримала 200 відомостей для підрахунку населення по міських
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переписних дільницях, 200 владних листків до них, 270 нагрудних знаків
для обліковців, 300 екземплярів посвідчень для них42.

У повітах розпочали організацію переписних й лічильних дільниць.
Так, “Подільські губернські відомості” від 7 грудня 1896 р. повідомляли, що
першими розпочали справу Ново-Ушицька, Кам’янець-Подільська, Балтська
повітові комісії. Губернська комісія очікує списки порад щодо затвердження
голів переписних дільниць43.

Зважаючи на поширеність чуток, влада провела потужну
роз’яснювальну кампанію. До неї було залучено органи адміністрації,
вчителів, науковців, засоби масової інформації. З вересня 1896 р. через
офіційне видання, яким були губернські відомості, розпочало детально
пояснювати мету, завдання й процес перебігу майбутнього перепису
населення44,45.

До роз’яснювальної роботи були залучені й структури Православної
церкви. Зокрема, у Київській губернії офіційне роз’яснення про проведення
перепису, видане 1896 р. окремою брошурою, було спеціально передруковане
“Єпархіальними відомостями”46. У настановах фіксувалося, що мету й цілі
перепису необхідно пояснити під час спеціальних зібрань, у церкві після
богослужінь, у школі в позаурочний час47. Влада підкреслювала, щоб
уникнути будь-яких викривлень у сприйнятті, необхідно донести до населення
такі позиції:

- перепис проводиться відповідно до волі Государя Імператора й
обов’язком кожного є докласти зусилля щодо її успішності;

- перепис проводиться лише для того, щоб уряд мав відомості щодо
чисельності, складу й розміщення населення;

- перепис проводиться виключно для отримання цих важливих даних;
- перепис не має нічого спільного з попередніми ревізіями ні за метою,

ні за способом проведення;
- перепис не слугує підготовкою до запровадження нових податків і

повинностей, а також її наслідком не стане надання пільг;
- користь держави полягає в тому, щоб кожен надавав якомога

докладніші відомості про себе й родину;
- склад питань у переписних листах є таким, що не тягтиме за собою

ніяких неприємностей й відповідальності для опитуваних та не призведе ні
до ускладнень, ні до полегшення життя48.

Роз’яснювальну роботу проводили й спеціальні уповноважені.
Кожному з них доводилося адаптувати свої промови до простої, зрозумілої
мови, використовуючи добре знайомі їм порівняння. Так, Я.О.Плющевский-
Плющик згадував, що доки він намагався розповідати про перепис офіційно,
використовуючи друковані рекомендації, слухали його понуро й недовірливо,
сприймаючи це як відверту неправду. Коли ж уповноважений порівняв
державу з гарним господарем, який обов’язково рахує власне майно, це
викликало у слухачів зацікавлення і розуміння. І з рештою йому вдалося
пояснити мету і завдання перепису49.

Таким чином, упродовж 1896 р. у Російській імперії було завершено
формування системи обліку населення, вибудувано чітку структуру
статистичних органів із централізованим управлінням і контролем їх
діяльності. У цей же час державний апарат підготував унікальну для
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Російської імперії статистичну операцію - загальноросійський перепис
населення.
____________________________
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