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У статті вказується, що правові основи організації праці в’язнів у Таврійської губернії заклали укази 18 квітня 1922 р., 25 березня 1929 р. та «Інструкція Доглядачам тюремних замків» 1832 р. Проте ці
укази були недосконалі та частково відірвані від реальності, оскільки не враховували всіх особливостей
розгортання робіт ув’язнених у конкретному регіоні. З огляду на це організувати системне зайняття
ув’язнених продуктивною працею в Таврійській губернії довгий час не вдавалося. Лише до кінця 1850-х
рр. були зроблені відносно вдалі спроби організації при в’язницях регіону зовнішніх робіт ув’язнених
і зроблені кроки щодо створення різних майстерень усередині самих в’язниць. Проте вони були в цей
період незначними і не могли охопити основну масу населення в’язнів. Однак цей досвід зіграв свою
роль у розвитку таких робіт в подальшому.
Ключові слова: арештанти, в’язниці, праця, Таврійська губернія.
LEGAL AND PRACTICAL MEASURES FOR ARRANGEMENT OF PRISON LABOR
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In the article specified, that legal frameworks of organization of labour of the celled prisons of the Taurida
province pawned the decrees of April, 18 1922, on March, 25 1929 and “Instruction to Guards of prison locks”
1832 Nevertheless these decrees were unperfect and partly torn off from reality because the features of development of works of prisoners did not take into account all in certain regions. On this basis to organize system
employments of prisoners productive labours in the Таврической province not succeeded long time. Only by
the end of 1850th the relatively successful attempts of organization at prisons of region of external works of
prisoners were undertaken and steps are done on creation of different workshops into prisons. However they
were in this period insignificant and could not overcome the bulk of population of prisons. Nevertheless this
experience played the role in development of such works in subsequent.
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