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Земське самоврядування 
напрацювало значний досвід з 
питань оплати праці й пенсійного 
забезпечення земських службов-
ців, який може стати в нагоді за 
сучасних умов. Окремі аспекти 
цієї проблеми дослідники земств 
розпочали висвітлювати ще в до-
радянський період [4; 5]. За ра-
дянської доби такі дослідження 
не провадились. Зазначені пи-
тання науковці продовжили вив-
чати вже в пострадянський пе-
ріод [2; 6; 7], проте історичною й 
історико-правовою наукою воно 
все ще залишається недостатньо 
вивченим.

Метою статті є аналіз норма-
тивної бази й організації оплати 
праці та пенсійного забезпечення 
земських службовців на матеріа-
лах діяльності Полтавського гу-
бернського і повітових земств. 
Виокремлюється 3 періоди в 
діяльності земств щодо оплати 
праці й пенсійного забезпечення 
земських службовців: (а) 1865 – 
1890 рр.; (б) 1890 – 1917 рр.;  
(в) 1917 – 1919 рр. Предметом да-

ного дослідження стали перший 
і другий періоди, коли питання оп-
лати праці врегульовували Поло-
ження про губернські і повітові 
земські установи (1864 р.) (далі 
– Положення 1864 р.) і Положен-
ня про губернські і повітові зем-
ські установи (1890 р.) (далі – По-
ложення 1890 р.).

Особи, які працювали в ор-
ганах земського самоврядування 
та в установах, що утримувалися 
за рахунок земств, за оплатою 
праці поділялися на 3 категорії: 
земські гласні, голови і члени зем-
ських управ, земські службовці.

Згідно зі ст. 39 Положення 
1864 р. гласні, голова й секретар 
земських зборів виконували свої 
обов’язки безоплатно [9, с. 6]. 
Секретаря земських зборів глас-
ні обирали зі свого складу на кож-
ну сесію або засідання. За якісне 
виконання ним своїх обов’язків 
збори своїм рішенням надавали 
йому одноразову грошову вина-
городу. Надзвичайно високо 
земство оцінювало працю стеног-
рафіста, якого земські збори за-
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прошували на період проведення 
земської сесії, яка згідно із зако-
нодавством тривала 10 днів. Так, 
у 1880 р. губернські збори ухва-
лили рішення виплачувати йому 
до 500 руб. на рік [13, с. 118].

У перші роки після заснуван-
ня земств частина гласних відмо-
влялася брати участь у роботі 
земських зборів через брак ма-
теріальної заінтересованості. За-
конодавство не передбачало їм 
ні оплату за проїзд, ні оплату до-
бових. Тому ці питання стали 
предметом розгляду першої сесії 
Полтавського губернського земс-
тва у грудні 1865 р. Губернські 
збори ухвалили рішення про 
виплату губернським гласним за 
рахунок земства проїзних у роз-
мірі 50, 100 і 200 руб. залежно від 
віддаленості місця їх проживання 
від Полтави [20, с. 139]. Повітові 
земства теж виділяли певні кош-
ти на оплату праці своїх гласних 
(Полтавське – 700 руб., Кремен-
чуцьке – 500 руб. [5, с. 64]). Нез-
важаючи на те, що такі виплати 
суперечили чинному законодавс-
тву, гласні порушували питання 
перед земськими зборами про 
збільшення розміру виплат, а пе-
ред урядом – про їх узаконення. 
На початку 80-х років ХІХ ст. оп-
лату праці малозабезпечених 
гласних, передовсім селян, прак-
тикувала переважна частина 
повітових земств [2, с. 138]. Варто 
зазначити, що викупна вартість 
землі за селянською реформою 

1861 р. для селян Полтавської гу-
бернії становила близько 150 руб., 
отже, кошти, які земство сплачу-
вало гласним, були значними. У 
кінцевому результаті в 1883 р. Се-
нат підтвердив, що відповідно до 
ст. 39 Положення 1864 р. виплата 
за проїзд і добових гласним не 
передбачена [3, с. 158]. Однак і 
після цього земства продовжува-
ли надавати грошову винагороду 
гласним-селянам з метою подо-
лання абсентеїзму гласних і за-
безпечення кворуму в земських 
зборах. 

Положення 1864 р. вказува-
ло, що оплату праці голів гу-
бернської й повітової управ і їх 
членів визначали відповідні зем-
ські збори (статті 49 і 57) [9, с. 7]. 
Таке рішення вони приймали 
шляхом відкритого голосування 
простою більшістю голосів (стат-
ті 88 і 89). Державний контроль за 
розміром зарплати голів і членів 
земських управ покладався на 
губернатора, який затверджував 
кошториси й розкладки (ст. 90) [9, 
с. 9]. Земське самоврядування 
оплачувало працю службовців за 
почасовою системою. Їх заробіт-
на плата, як і державних чинов-
ників, нараховувалася строком 
на один рік, виплачувалася в ос-
новному щомісяця і складалась 
із 3-х частин – посадового окла-
ду, коштів на харчування й на оп-
лату житла.

Полтавські губернські земсь-
кі збори 1865 р. встановили за-
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робітну плату голові губернської 
управи в розмірі 3 тис. руб., а 6-м 
членам управи по 2 тис. руб. на 
рік [20, с. 186]. Частина гласних 
пропонувала закріпити значно 
менший розмір оплати праці го-
лові управи – 2 тис. руб., а членам 
управи по 1,5 тис. руб. на рік [13, 
с. 108, 110]. Після чергових зем-
ських виборів 1880 р. губернські 
збори обрали новий склад упра-
ви на чолі з О.В. Заленським [5, 
с. 290]. З її ініціативи ці збори при-
йняли рішення про збільшення 
оплати праці голові управи до 5-
ти тис. руб., членам останньої – 
до 3-х тис. руб. на рік. З огляду на 
брак об’єктивних причин для та-
кого суттєвого підвищення за-
рплати частина гласних пропону-
вала збільшити її лише для голо-
ви управи до 4-х тис. руб. [16, 
с. 54, 55]. Це свідчить про демок-
ратичність прийняття рішень зем-
ськими зборами з питань оплати 
праці та про відсутність ад-
міністративних обмежень у вирі-
шенні подібних проблем. У 1883 р. 
під час розгляду зборами питан-
ня про оплату праці голови і 
членів губернської земської упра-
ви частина гласних виступила за 
необхідність її зменшення. Але їх 
більшість проголосувала за збе-
реження заробітної плати, визна-
ченої в 1880 р., мотивуючи це 
тим, що утримання управи обхо-
диться земству в 34,5 тис. руб., 
що становить лише 6% від зем-
ського бюджету [16, с. 54, 55]. 

Такий розмір оплати праці го-
лови і членів Полтавської гу-
бернської земської управи суттє-
во перевищував середню по 
Російській імперії зарплату зазна-
чених працівників. За статданими 
на 1890 р. у Поволзьких губерніях 
середній розмір зарплати голови 
губернської управи складав 3 
тис. руб., а членів губернської уп-
рави – 2 тис. руб. на рік [1, 
с. 140]. 

Оплата праці голів і членів 
повітових управ на кінець 60-70-х 
років ХІХ ст. складала в середнь-
ому 600 – 800 руб. на рік [4, 
с. 136]. У 1885 р. Полтавські пові-
тові земські збори встановили за-
робітну плату голові управи у роз-
мірі 2 тис. руб., 2-м членам упра-
ви по 1 тис. руб. і 3-му члену уп-
рави – 600 руб. на рік [8, с. 78]. На 
території Поволзьких губерній оп-
лата праці голів повітових управ 
посередньо становила 2 тис. руб., 
а членів повітових управ – 1,5 
тис. руб. на рік [1, с. 140].

Варто порівняти заробітну 
плату голів і членів земських уп-
рав з оплатою праці державних 
службовців. Так, відповідно до 
«Учреждения судебных установ-
лений» (1864 р.) голова судової 
палати отримував 6 тис. руб., го-
лова окружного суду – 4,5 
тис. руб., прокурор судової пала-
ти – 5 тис. руб. на рік (як чиновни-
ки ІV класу); члени судової палати 
– 3,5 тис. руб., члени окружного 
суду й мирові судді – 2,2 тис. руб., 
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прокурор окружного суду – 3,5 
тис. руб. на рік (як чиновники V 
класу); секретар окружного суду 
– 1,2 тис. руб., секретар при про-
курорі окружного суду – 1000 руб., 
судовий пристав – 600 руб. на рік 
(як чиновники VІІІ класу) [19, с. 79-
81]. 

Законодавство не передба-
чало забезпечення членів управ 
житлом. Але голові і членам гу-
бернської управи, які не мали 
житла в Полтаві, земство його 
орендувало на час виконання 
ними своїх обов’язків – на 3 роки. 
Така практика існувала й на пові-
товому рівні. Земства надавали 
оплачувану відпустку голові та 
членам управи терміном на один 
місяць. 

Оплату праці службовців 
канцелярій – апарату управ – виз-
начали земські збори (ст. 58) [9, 
с. 8]. У 1865 р. при Полтавській 
губернській земській управі було 
створено канцелярію у складі 
секретаря, бухгалтера, реєстра-
тора, 2-х столоначальників і 10-ти 
переписувачів. Робочий час її 
службовців за Інструкцією про по-
рядок виконання справ у Пол-
тавській губернській земській уп-
раві (1871 р.) становив 8 год. [15, 
с. 3, 4]. Земські збори встановили 
наступний розмір основної за-
рплати службовцям канцелярії: 
секретареві – 800 руб., бухгалте-
ру – 700 руб., реєстраторові і сто-
лоначальникам – по 360 руб., пе-
реписувачам – 180 – 360 руб. на 

рік. Разом із цим земство прова-
дило додаткову оплату праці – 
премії за результатами роботи 
впродовж року. Так, у 1868 р. сек-
ретареві канцелярії було випла-
чено 150 руб., бухгалтерові – 
125 руб., столоначальникам – по 
75 руб., переписувачам – по 
25 руб. [13, с. 166, 169]. Зростання 
прибутків земського самовряду-
вання давало можливість підви-
щувати розмір заробітної плати 
службовцям канцелярії. У 1887 р. 
губернське земство збільшило 
суму коштів на утримання канце-
лярії на 500 руб. [16, с. 88].

Положення 1864 р. у ст. 60 
передбачало, що земські управи 
можуть запрошувати працівників 
для виконання тимчасових або 
постійних обов’язків і за взаєм-
ною згодою визначати їм заробіт-
ну плату [9, с. 8]. Отже, законо-
давством запроваджувався до-
говірний метод правового регу-
лювання останньої. У 1865 – 1882 
рр. при Полтавській губернській 
управі за контрактом працювали 
фахівці різних професій – інжене-
ри, техніки, архітектори, жур-
налісти, агрономи, лікарі, учителі 
та інші – всього 243 особи [15, 
с. 106-126]. Переважну частину 
становили працівники в галузі 
охорони здоров’я й народної ос-
віти. Оплата праці медиків та ос-
вітян земства була розрахована 
з огляду на 2 чинники – статус 
медичного чи навчального закла-
ду і посади. У 1867 р. губернське 
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земство визначило такі розміри 
оплати праці на рік працівникам 
закладів охорони здоров’я, які 
підпорядковувалися губернсько-
му земству: старшим лікарям – 
700 руб., молодшим лікарям і ор-
динаторам – 500 руб., аптекарям 
Полтави – 400 руб., аптекарям 
повітових міст – 200 руб., стар-
шим фельдшерам – 180 руб., мо-
лодшим фельдшерам – 120 руб. 
Оплату праці медичних працівни-
ків повітових лікарень і фель-
дшерських пунктів установлюва-
ли повітові земські управи. Кожна 
земська лікарня мала штатний 
розпис із зазначенням посад і 
розміру зарплати.

Земські навчальні заклади 
поділялися на початкові й серед-
ні, загальноосвітні і професійні. У 
60-70-ті роки ХІХ ст. зарплата вчи-
телів початкових народних шкіл і 
училищ коливалася (залежно від 
посади) в межах 30 – 120 руб. на 
рік [6, с. 12]. У 1878 р. Міністерс-
тво народної освіти визначило 
оплату праці для вчителів почат-
кових училищ у сумі 225 руб., що 
змусило земства підвищити її 
розмір для освітян цієї категорії 
[6, с. 12]. Для працівників серед-
ніх навчальних закладів земства 
встановлювали значно вищу за-
рплату. Зг ідно зі Статутом 
Дігтярівського земського ре-
меслового училища (1877 р.) ди-
ректор отримував на рік 2400 руб., 
викладач – 480 руб., майстер ви-
робничого навчання – 600 руб., 

письмовод – 350 руб., учитель за-
конів – 175 руб., учитель співу – 
60 руб., завідувач бібліотеки – 
300 руб. [15, с. 41]. Як бачимо, оп-
лата праці викладача була 
вп’ятеро меншою порівняно з 
керівником навчального закладу. 
Зарплата директора залежала не 
тільки від його статусу, а й від чис-
ла учнів і викладачів. Так, дирек-
тор Лубенської ремеслової школи 
одержував зарплату в розмірі 
1200 руб. на рік. 

Земства приділяли значну 
увагу матеріальному забезпечен-
ню кваліфікованих спеціалістів 
– лікарів, учителів, інженерів, тех-
ніків. У 1867 р. Полтавське земс-
тво запровадило касу взаємодо-
помоги народних учителів, яка 
передбачала надання матеріаль-
ної допомоги учителям і членам 
їх родин [14, с. 35, 36]. Губернське 
й повітові земства забезпечували 
спеціалістів квартирами, земель-
ними ділянками, надавали мож-
ливість отримати безкоштовну 
медичну допомогу й одноразову 
матеріальну допомогу, підвищу-
вали розмір заробітної плати, ви-
давали премії за тривалий час 
роботи [14, с. 105-131]. Навчання 
у вчительських семінаріях для 
платників земських податків було 
безкоштовним. Діти земських 
спеціалістів мали можливість 
безкоштовно отримати освіту в 
земських навчальних закладах 
або отримати від земства суб-
сидію для навчання. 
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Пенсійне забезпечення кож-

ному земському службовцеві 
встановлювалося земськими 
зборами персонально працівни-
кові залежно від посади і стажу 
роботи. У 70-80-ті роки ХІХ ст. лі-
карям, аптекарям, викладачам, 
служителям богоугодних за-
кладів, які мали стаж роботи не 
менше 25 років, нараховувалася 
пенсія розміром 250-330 руб. на 
рік. Пенсія вчителів початкових 
училищ зі стажем не менше 20 
років становила 150 руб. на рік. 
Земства призначали пенсію ро-
дичам померлих земських служ-
бовців на виховання неповноліт-
ніх дітей. Так, вдові земського 
фельдшера, який мав стаж робо-
ти в земській лікарні 7 років, 
виплачувалась пенсія 60 руб. на 
рік до досягнення дитиною 16-річ-
ного віку [13, с. 181, 184]. У 1881 р. 
губернське земство порушило пи-
тання про необхідність норматив-
ного врегулювання пенсійного 
забезпечення шляхом прийняття 
пенсійного статуту [13, с. 183]. 
Але тільки через 5 років (1886 р.) 
Полтавські губернські земські 
збори прийняли Статут емери-
тальної каси службовців гу-
бернської і повітових земських 
управ, який встановлював пенсій-
не забезпечення за рахунок 
щорічних внесків у сумі 4% від по-
садового окладу. Пенсія нарахо-
вувалася залежно від земського 
трудового стажу: при стажі 30 
років і більше вона дорівнюва-

лась окладу; при стажі 15 – 29 
років вона становила від 24% до 
96% окладу відповідно; при стажі 
від 6 до 15 років надавалась од-
норазова грошова допомога [16, 
с. 127, 128]. 

Положення 1890 р. не пере-
дбачало принципових змін щодо 
оплати праці гласних, голів і 
членів управ та земських служ-
бовців. Відповідно до ст. 55 глас-
ні повинні були виконувати свої 
обов’язки безоплатно [10, с. 501]. 
Що стосується голів і членів зем-
ських управ, то ст. 124 закріпила 
за ними статус державних служ-
бовців [10, с. 510], отже, на них 
поширювалася класифікація й ут-
римання державних службовців. 
За державні кошти голови і члени 
управ забезпечувалися службо-
вим одягом. За розписом класів 
земських посад голова губернсь-
кої управи належав до V класу 
Табеля про ранги, голова повітової 
управи і члени губернських управ 
– до VІ, члени повітових управ – 
до VІІ класу [11, с. 399]. Згідно зі 
ст. 126 земські збори визначали 
посадові оклади голові та членам 
управ до виборів їх в управу, а не 
зарплату після цього, як це 
передбачалося Положенням 
1864 р. Вони не мали права 
призначити таку зарплату голові 
і членам управ; яка перевищувала 
б посадові оклади відповідного 
класу державних службовців, 
встановлен і  для г уберн і ї. 
Посадові оклади голови та членів 
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управ затверджувало Губернське 
по земських і міських справах 
присутствіє [10, с. 510]. Зазначені 
зміни, що відбулись у земському 
законодавстві, свідчать про 
посилення державного контролю 
за оплатою праці, що мало за 
м е т у  о б м е ж и т и  м о ж л и в і 
зловживання земствами щодо 
використання коштів. Завдяки 
цьому на кінець ХІХ ст. розмір 
зарплати вказаних осіб залишався 
незмінним. 

Із метою впорядкування 
земських посад та оплати праці 
Полтавські губернські земські 
збори у 1893 р. прийняли Табель 
посад з поділом їх на класи, який 
передбачав 90 посад,  що 
поділялись на ХІ класів. До І 
класу належали голова і члени 
губернської управи, до ІІ – голови 
повітових управ, завідувачі 
технічного і статистичного бюро, 
с е к р е т а р і  й  б у х г а л т е р и 

губернської управи, до ІІІ – 
ординатори й лікарі губернської 
лікарні, дільничні техніки, статисти 
і страхові інспектори губернської 
управи, управляючий Лубенською 
сільськогосподарською школою, 
до ІV – члени повітових земських 
управ, ветеринарні  л ікарі, 
столоначальники й молодші 
бухгалтери губернської управи, 
секретарі й бухгалтери повітових 
управ, викладачі ремеслових 
училищ, до ІХ, Х і ХІ класів – 
некваліфіковані працівники [16, 
с. 133-135]. За ст. 124 Положення 
1890 р. особам, які працювали на 
посаді члена повітової управи 
протягом 9-ти років, губернатор 
міг присвоїти І класний чин [10, 
с. 510]. За Табелем земські збори 
встановлювали посадові оклади 
й  пенс ійне  з абе зпечення 
земським службовцям згідно з 
класом, до якого належала 
посада [17, с. 129].

Класи І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ
Оклади 
руб/на 
рік

1800 1500 1200 840 600 400 300 200 120 60 40

Пенсії 
руб/на 
рік

800 700 600 500 400 300 240 180 120 60 40

 
Отже, посадові оклади служ-

бовців І і ІІ класів у 30-45 разів пе-
ревищували оклади працівників Х-
ХІ класів, що суперечило принци-
пам соціальної справедливості. 
Проте відсоткове співвідношення 
окладу й пенсії свідчить про нама-
гання земств забезпечити прожит-

ковий мінімум низькооплачуваним 
працівникам. Для службовців ІХ-ХІ 
класів пенсія дорівнювала посадо-
вому окладу, а для високооплачу-
ваних (І-ІІІ класів) становила 45-
50% окладу. 

Наприкінці ХІХ – на початок ХХ 
ст. суттєво зросла зарплата голів і 
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Питання теорії й історії держави і права
членів земських управ. У 1904 р. 
губернські земські збори закріпили 
оплату праці голові управи в роз-
мірі 6 тис. руб., а членам управи – 
по 3,6 тис. руб. на рік. За таке підви-
щення зарплати губернській управі 
проголосували 32 гласних, проти 
– 29. У 1899 р. губернське земство 
підвищило оплату праці службов-
цям канцелярії управи. Секрета-
реві розпорядчого відділу й бухгал-
теру було встановлено зарплату у 
2 тис. руб., помічникам секретаря 
– по 1,8 тис. руб., діловоду 1,2 
тис. руб., помічнику бухгалтера – 
720 руб., регістратору – 600 руб. на 
рік [17, с. 88, 89]. Така заробітна пла-
та земських службовців не переви-
щувала оплату праці державних 
чиновників, 90% яких на початку ХХ 
ст. отримували на рік від 1 тис. до 
5 тис. руб. [12, с. 92]. Доцільність 
підвищення заробітної плати служ-
бовцям канцелярії гласні обґрунто-
вували тим, що в 1870 р. земство 
витрачало на утримання канце-
лярії 3,3%, а в 1899 р. – лише 1,7% 
бюджету [17, с. 86]. Як зазначає В.Ф. 
Абрамов, на утримання управління 
земства на початку ХХ ст. витрача-
лося близько 5% річного бюджету 
[1], а на утримання чиновницького 
апарату – 13% [Цит. за: 12, с. 92].

На кінець ХІХ ст. заробітна 
плата земських учителів переви-
щувала оплату праці в державних 
початкових школах та училищах. 
Посадовий оклад учителя земської 
початкової школи в Полтавській гу-
бернії (за статданими на 1899 р.) 

становив 240 руб., а оплата праці 
учителів державних початкових на-
родних училищ – 225 руб. на рік. На 
початку ХХ ст. повітові земства 
збільшили оплату праці вчителям 
до 300-330 руб. Це змусило Мініс-
терство народної освіти підвищити 
оплату праці вчителям державних 
початкових шкіл до 240-270 руб. на 
рік. Зіньківські повітові земські збо-
ри в 1909 р. прийняли рішення 
збільшувати заробітну плату вчи-
телям на чверть кожні 5 років. Кос-
тянтиноградське повітове земство 
з 1 січня 1912 р. підвищило поса-
дові оклади вчителів до 420 руб. на 
рік [6, с. 12, 13].

У період першої світової війни 
значну частину бюджету Полтавсь-
ке земство спрямувало на військові 
потреби, отже, коштів на збільшен-
ня номінальної заробітної плати не 
вистачало. Одночасно за рахунок 
інфляції почала знижуватись ре-
альна заробітна плата земських 
службовців. 

Таким чином, Положенням 
1864 р. було запроваджено договір-
ний метод правового регулювання 
заробітної плати земських служ-
бовців. Її розмір установлювали 
земські збори шляхом відкритого 
голосування. Оплата праці здійс-
нювалася за почасовою системою. 
Заробітна плата земських службов-
ців нараховувалася строком на 
один рік, виплачувалася, як прави-
ло, щомісяця й складалася з 3-х 
частин – посадового окладу, коштів 
на харчування й на оплату житла. 
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Положення 1890 р. передбачало 
посилення державного контролю 
за використанням земствами кош-
тів на оплату праці. За рахунок 
зростання бюджету земства систе-
матично збільшувався розмір за-
рплати. На початок ХХ ст. розмір 
зарплати земських службовців пе-
ревищував оплату праці службов-
ців державних установ. Але поса-
дові оклади голів і членів земських 
управ були в 30-45 разів більшими 
окладів некваліфікованих праців-
ників, що суперечить принципам 

соціальної справедливості в органі-
зації оплати праці. Пенсійне забез-
печення у 70-80-ті роки ХІХ ст. зем-
ські збори визначали персонально 
кожному працівникові залежно від 
його зарплати і стажу роботи. Фор-
мування нормативно-правової бази 
пенсійного забезпечення Пол-
тавське земство завершило у 
1893 р. Пенсії нараховувалися для 
земських службовців, які вносили 
внески до пенсійної каси. Розмір 
пенсії залежав від посадового ок-
ладу й земського трудового стажу. 
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