
РОЗДІЛ 16. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 

  

1. Поняття територіального устрою України

  

Важливим інститутом державного ладу України є територіальний устрій  наглої
держави. Цей інститут характеризує юридичні якості та властивості  такого основного
складового елементу держави, як її територія.  Територіальний устрій є організацією
території держави.

  

Відповідно до ст. 2 Основного Закону суверенітет України поширюється  на всю її
територію. Тобто наша держава наділена виключним правом  здійснювати на своїй
території всю повноту державної влади і виступати  від імені народу, що проживає на цій
території, незалежним суб'єктом  міжнародних відносин. Тобто у межах своїх
територіальних кордонів  суверенна держава виступає як єдиний офіційний представник
всього  народу, що об'єднується за ознакою громадянства.

  

Поняття "територія" вживається в географії та інших науках, але в  юридичній науці воно
набуває специфічного змісту і вживається як  категорія "територія держави".

  

Територія держави (від лат. terra - земля) - це простір, зафіксований  державним
кордоном, на який поширюється суверенітет держави. Територія  держави включає:
суху-потну територію, водні простори (внутрішні морські  води і територіальне море),
повітряну територію (простір над сухопутною  і водною територіями, умовно до
космічного простору), а також підземну  територію (простір під сухопутною і водною
територіями до технічно  доступної глибини). Особливий правовий режим, що
регулюється, в першу  чергу, міжнародним правом мають континентальний шельф і
виключна  (морська) економічна зона.

  

За своїм змістом категорія "територія держави" визначає правовий  режим зв'язку
держави з певною територією та її окремими складовими  елементами. Для визначення
адміністративно-територіального устрою у  вітчизняній юридичній навчальній і науковій
літературі іноді вживаються  поняття "адміністративно-територіальний устрій", 
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"адміністративно-територіальний лад", "адміністративно-територіальний  поділ держави"
та ін.

  

Розрізняють два основних види територіального устрою:  політико-територіальний і
адміністративно-територіальний.  Політико-територіальний устрій передбачає поділ
території держави на  окремі самостійні частини. Він є характерним для федеративних
держав  (Бразилія, Індія, США, ФРН та ін.). Адміністративно-територіальний  устрій - це
внутрішній поділ території держави на  адміністративно-територіальні одиниці. Він
властивий для унітарних  держав (Велика Британія, Китай, Франція, Японія та ін.).

  

Така точка зору обумовлюється тим, що в державах із федеральним  устроєм
територіальний устрій характеризується наявністю політичних  зв'язків між державою і
суб'єктами федерації, а в унітарних державах, до  яких відноситься й Україна, зв'язок
між державою і  адміністративно-територіальними одиницями має адміністративний
характер.

  

Отже, адміністративно-територіальний устрій - це територіальна  організація держави,
що характеризується внутрішнім поділом її на  складові частини –
адміністративно-територіальні одиниці різного рівня,  відповідно до яких утворюються
місцеві органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування.

  

Територіальний устрій України ґрунтується на певних принципах,  керівних засадах, що
визначають сутність і зміст цього інституту  державного ладу і закріплюються в
Конституції та законах України.

  

Відповідно до ст. 132 Конституції України, територіальний устрій  України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності державної  території; поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні  державної влади; збалансованості і соціально-економічного
розвитку  регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,  географічних і
демографічних особливостей, етнічних і культурних  традицій.

  

Важливим принципом територіального устрою України є принцип  територіального
верховенства держави, який є системоутворюючим щодо  інших принципів цього
інституту державного ладу України. Цей принцип  сформульований на основі статей 112
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Конституції України, що визначає  суверенність України і передбачає, що державна
влада в Україні  здійснюється відповідно до Конституції та законів України системою 
відповідних державних органів на всій території держави.

  

Принцип територіального верховенства держави характеризує повноту  державної
влади у всіх її конституційних формах і виявах на всій  території України. Держава
самостійно встановлює правовий режим власної  території, здійснює її оборону, вирішує
питання  адміністративно-територіального поділу з метою вибору оптимальної моделі 
здійснення державного володарювання і місцевого самоврядування тощо.

  

Принцип єдності та цілісності території означає, що складові частини  території України -
адміністративно-територіальні одиниці - знаходяться у  нерозривному взаємозв'язку,
визначаються внутрішньою єдністю в межах  державного кордону України.

  

Територія України є недоторканою, а її межі визначаються державним  кордоном (ст. 2
Конституції України). Це конституційне положення  дозволяє виявити ще один принцип,
споріднений з основними принципами  територіального устрою України, принцип
непорушності державного кордону.  Під державним кордоном слід розуміти лінію, що
визначає межі її  території і вертикальну поверхню, що проходить по цій лінії. Правовий 
режим державного кордону України регулюється Законом України "Про  державний
кордон України" від 4 листопада 1991 р.

  

Чинне законодавство України охороняє принципи єдності, цілісності та  недоторканості
території України в межах її державного кордону.  Посягання на цілісність і
недоторканість території України у формі  вчинення умисної дії з метою зміни меж
території або державного кордону  України, визначених Конституцією та законами
України, а також публічні  заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до
вчинення таких дій є  кримінальним злочином (ст. 110 КК України) і тягне за собою
кримінальну  відповідальність.

  

Принцип централізації та децентралізації в здійсненні державної влади  проявляється в
тому, що за центральними (загальнодержавними) органами  держави Конституцією та
законами України закріплюється право  забезпечення внутрішніх і зовнішніх
загальнонаціональних інтересів,  регулювання всіх сфер суспільного і державного
ладу-політичної,  економічної, соціальної, культурної (духовної), екологічної та 
зовнішньополітичної, а обов'язок захисту суверенітету і територіальної  цілісності
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України визначається Конституцією України як найважливіша  функція держави, справа
всього Українського народу (ст. 17). За  місцевими органами влади закріплюється право
вирішувати питання  регіонального і місцевого значення, сприяючи реалізації 
загальнодержавних програм.

  

Водночас принцип централізації органічно пов'язаний з принципом  децентралізації, що
знаходить вираження у функціях місцевого  самоврядування. Так, відповідно до ст. 7
Основного Закону, в Україні  визнається і гарантується місцеве самоврядування, що є
правом  територіальної громади - жителів, об'єднаних постійним проживанням у  межах
села, селища, міста, що є самостійними  адміністративно-територіальними одиницями, -
самостійно вирішувати  питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України.

  

Тобто принцип централізації та децентралізації територіального устрою  України
знаходить логічне продовження у принципах організації та  діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування і  розмежуванні їх компетенції відповідно до
Конституції та законів  України.

  

Важливим принципом територіального устрою України, який визначає  сутність і зміст
регіональної політики нашої держави, є принцип  збалансованості й
соціально-економічного розвитку регіонів, а  урахуванням їж Історичних, економічних,
екологічних, географічних і  демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій. Цей принцип  означає, що держава забезпечує і гарантує право
територіальних громад,  які, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,
географічних  і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, умовно 
об'єднуються в певні регіони вирішувати політичні, економічні,  соціальні, культурні
(духовні) та інші проблеми згідно з інтересами  територіальних громад.

  

Поняття "регіон" визначається Законом України "Про стимулювання  розвитку регіонів"
від 8 вересня 2005 p., відповідно до якого "регіон" -  це територія АРК, області, міст
Києва та Севастополя.

  

Існують й інші конституційні принципи територіального устрою України.  Зокрема,
пріоритетним принципом територіального устрою будь-якої  держави є принцип
народного суверенітету. Зазначений принцип закріплює  за народом України виключне
право здійснювати свою владу на всій  території України безпосередньо і через органи
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державної влади та органи  місцевого самоврядування.

  

Народ України має право безпосередньо вирішувати питання  територіального устрою
України. Так. ст. 73 Конституції України гарантує  громадянам України право вирішувати
питання зміни території України  шляхом проведення обов'язкового всеукраїнського
референдуму.

  

Важливим принципом територіального устрою України є принцип, який  визначає форму
цього устрою. Зокрема, ст. 2 Конституції України  визначає, що Україна є унітарною
державою, тим самим закріплюючи принцип  унітаризму територіального устрою
України.

  

Як відомо, сьогодні у світі найбільш поширеними формами  територіального устрою є
унітарна (Болгарія, Велика Британія. Польща.  Угорщина та ін.), федеративна
(Аргентина, Індія, Німеччина. США та ін.) І  конфедеративна (Сербія і Чорногорія) форми.
Щоправда, конфедерації є  швидше винятком з огляду на перехідний характер цієї
форми  територіального устрою. У кожній країні світу форма територіального  устрою
сформувалася історично під впливом комплексу об'єктивних і  суб'єктивних чинників.

  

Україна тривалий час перебувала в складі різних за територіальним  устроєм держав,
виступаючи суб'єктом унітарних держав (Польща, Румунія,  Російська імперія), федерацій
(СРСР) та конфедерацій (Австро-Угорщина),  але споконвічним прагненням українського
народу було створення власної  єдиної унітарної держави. Уперше спроба створити таку
державу шляхом  Акта злуки між УНР і ЗУНР була здійснена в 1922 році, але утворити
єдину  унітарну державу вдалося лише з проголошенням незалежності України 24 
серпня 1991 р. З того часу принцип унітаризму нашої держави є одним із 
фундаментальних і найбільш захищених принципів конституційного ладу.

  

Україна, як унітарна держава (від лат. unitas- єдність, єдине ціле)  має у своєму складі
адміністративно-територіальні одиниці без правового  статусу державних утворень. В
Україні Існує єдина Конституція, єдина  система законодавства, єдині державні символи,
єдина для всієї території  України державна мова, єдине громадянство, єдина виборча
система, єдина  система органів державної влади, уніфікована система місцевого 
самоврядування, яка передбачає спеціальний правовий статус для АРК і  міст Києва і
Севастополя, єдина фінансово-бюджетна система, єдина  грошова одиниця, єдина
система оборони і національної безпеки.
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Важливе значення має і принцип системності територіального устрою  України,
закріплений у ст. 133 Конституції України. Він передбачає, що  територіальний устрій
України має певну систему, що складається з  взаємопов'язаних
адміністративно-територіальних одиниць, які перебувають  між собою у структурних і
функціональних зв'язках.

  

Існують й інші, інституційні принципи територіального устрою України,  закріплені в
окремих законах України - "Про державний кордон України".  "Про місцеве
самоврядування в Україні" та ін.

  

  

  

  

2. Система адміністративно-територіального устрою України

  

Внутрішню структуру, побудову територіального устрою України визначає  система
адміністративно-територіального устрою нашої держави, на основі  якої створюються і
функціонують органи державної влади та органи  місцевого самоврядування.

  

Адміністративно-територіальний устрій кожної держави зумовлений рядом  об'єктивних і
суб'єктивних чинників - історичних, географічних,  національних, економічних,
культурних, мовних та Ін. В одних країнах  світу існують складні системи
адміністративно-територіального устрою  (Велика Британія, Італія, Франція та ін.), тоді
як в інших, більш  дрібних країнах (Бахрейн, Ватикан та ін.) таких систем взагалі немає. 
Хоча навіть у дрібних країнах можуть Існувати національні системи 
адміністративно-територіального устрою. Наприклад, у Князівстві Андорри 8  територією
в 453 км2 існує адміністративно-територіальна система у  складі семи громад.

  

Адміністративно-територіальний устрій України сформувався історично.  За часів
входження України до складу Австро-Угорщини. Польщі, Румунії та  Російської Імперії,
українські землі були інтегровані до  адміністративно-територіальних систем цих держав.
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Зокрема, українські  землі, що ввійшли до Австро-Угорщини, разом із польськими,
угорськими та  румунськими територіями були інтегровані до складу таких 
адміністративно-територіальних одиниць, як Буковина, Галичина та  Карпатська
Україна.

  

За радянської доби система адміністративно-територіального устрою  України
створювалася волюнтаристськими методами, без врахування  історичних, національних,
культурних, мовних та інших традицій. У 1932  році на території радянської України були
створено шість областей, у  1937-1939 роках їх стало 15, а після приєднання в 1939-1940
роках до  складу СРСР західних областей України та Буковини в Українській СРСР 
стало нараховуватися 23 області. На час розпаду колишнього СРСР 
адміністративно-територіальна система України складалася з 24 областей і  двох міст
республіканського підпорядкування.

  

Після проголошення незалежності України, в 1991-1992 роках, коли  Верховна Рада
України поновила в 1992 році територіальну автономію  Криму, була сформована нинішня
система адміністративно-територіального  устрою України, що отримала своє
закріплення в Розділі ГХ Конституції  України - "Територіальний устрій України".

  

Відповідно до ст. 133 Конституції України, систему  адміністративно-територіального
устрою України складають: Автономна  Республіка Крим, області, райони, міста, райони в
містах, селища і села.

  

Отже, система адміністративного устрою України - це сукупність 
адміністративно-територіальних одиниць (АРК, області, райони, міста,  райони в містах,
селища і села), що складають основу територіального  устрою України.

  

Адміністративно-територіальний устрій - це свого роду внутрішній  "каркас" державного
устрою, що складається з  адміністративно-територіальних одиниць трьох рівнів: 1)
Автономна  Республіка Крим, області та міста зі спеціальним правовим статусом -  Київ і
Севастополь; 2) райони, міста республіканського (АРК) та  обласного значення; 3) міста
районного значення, селища, села.

  

Стаття 133 Конституції України визначає виключний склад 
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адміністративно-територіальних одиниць першого рівня системи 
адміністративно-територіального устрою України: АРК, Вінницька,  Волинська.
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,  Івано-Франківська.
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська,  Миколаївська, Одеська, Полтавська.
Рівненська, Сумська, Тернопільська.  Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька,  Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

  

Автономна Республіка Крим - це адміністративно-територіальна одиниця  України зі
спеціальним правовим статусом, невід'ємна складова частина  України, що вирішує в
межах Конституції та законів України питання,  віднесені до П відання. Правовий статус
Республіки визначається  Конституцією України, Конституцією АРК, законами України та
іншими  нормативно-правовими актами.

  

Область - це адміністративно-територіальна одиниця, що сформувалася у  межах
території України під впливом історичних, географічних,  економічних та інших чинників і
характеризується певною самостійністю  під час вирішення соціальних, економічних і
культурних питань, а також  під час здійснення регіональної політики. За Конституцією в
Україні  існує 24 області. Зміна системи областей України можливе лише за умови 
внесення відповідних змін до Конституції України.

  

Важливим елементом верхньої ланки адміністративно-територіального  устрою України є
також міста зі спеціальним правовим статусом - Київ і  Севастополь.

  

Спеціальний правовий статус м. Києва обумовлюється тим, що це місто є  столицею
держави (ст. 20 Конституції України). Її політичним і  адміністративним центром. У місті
Києві розташовані резиденції  Президента України, Верховної Ради України. Кабінету
Міністрів України,  Верховного Суду України, інших органів державної влади, а також 
дипломатичні представництва Іноземних держав та міжнародних організацій в  Україні.

  

Київ також є духовним, культурним, історичним, науково-освітнім  центром України. Саме
Київ є історичним спадкоємцем духовного і  культурного центру східнослов'янської
цивілізації - Київської Русі; в  Києві знаходяться найдавніші духовні центри православ'я -
Печерська  Лавра і Собор Софії Київської; центри науки і освіти - Національна  академія
наук України, науково-дослідні інститути НАН України, Київський  національний
університет імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська  академія. Київський
політехнічний інститут та інші заклади освіти;  центри культури і мистецтва - національні
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театри, музеї, бібліотеки,  виставкові центри, консерваторія.

  

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про столицю України -місто-герой  Київ" від 15 січня
1999 р. столичний статус покладає на органи місцевого  самоврядування та органи
виконавчої влади додаткові обов'язки та  гарантує цим органам надання з боку держави
додаткових прав.

  

Спеціальний правовий статус міст Києва та Севастополя зумовлюється  особливим
порядком здійснення виконавчої влади та місцевого  самоврядування у цих містах. Згідно
з ч. З ст. 133 Конституції України,  спеціальний статус міст Києва та Севастополя має
бути врегульований  спеціальними законами України. Якщо особливий статус м. Києва 
регулюється Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ", то  закон
України, який би регулював особливий статус м. Севастополя до  сьогодні знаходиться
на стадії свого розроблення.

  

Адміністративно-територіальними одиницями також є райони, міста, райони у містах,
селища і села.

  

Райони як адміністративно-територіальна одиниця України є частиною  території області.
Район є середнім рівнем системи  адміністративно-територіального устрою України, 
територіально-просторовою межею функціонування територіальних громад.  Райони
створюються з метою інтеграції економіки, промисловості,  транспорту і зв'язку, торгівлі,
соціально-культурних закладів  територіальних громад сіл, селищ і міст в єдину
інтегровану  соціально-економічну і культурну систему.

  

Місто - це великий населений пункт (від 10 тис. осіб населення), що  має власне
комунальне господарство, житловий фонд і мережу  соціально-культурних закладів;
адміністративний, промисловий,  торговельний і культурний центр.

  

За підпорядкованістю міста поділяються на міста районного, обласного  та
республіканського (Автономної Республіки Крим) підпорядкування та  міста зі
спеціальним правовим статусом.
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У складі міст можуть створюватися райони у містах з метою  оптимального вирішення
територіальною громадою міста питань місцевого  значення та більш ефективного
управління містом.

  

Селище - це, як правило, населений пункт, розташований при  промислових
підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних  спорудах, підприємствах із
переробки сільськогосподарської продукції  тощо, що має власну комунальну і соціальну
інфраструктуру.

  

Найдрібнішою адміністративно-територіальною одиницею України є село.  Ним
вважається населений пункт зі сталим складом жителів, зайнятих  здебільшого
сільським господарством, рідше - народними промислами або  санаторно-курортною
справою, в якому місцеве самоврядування здійснюється  сільською радою і сільським
головою.

  

Території міст, селищ, сіл можуть поділятися на окремі мікрорайони та  інші
мікроструктури, які не є адміністративно-територіальними одиницями  України: вулиці,
квартали, житлові масиви тощо.

  

Не вважаються адміністративно-територіальними одиницями хутори, двори  та інші
невеликі поселення, що мають тимчасовий характер, а також  поселення службового
призначення в системі певної галузі народного  господарства.

  

Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
визначається законодавством України.

  

Найменування і перейменування населених пунктів та інших 
адміністративно-територіальних одиниць здійснюється з урахуванням їх  історичних,
географічних, культурних, національних, побутових та інших  місцевих особливостей.
Після проголошення незалежності України стійкою  стала тенденція щодо повернення
адміністративно-територіальним одиницям  їх традиційних історичних назв. Присвоєння
найменувань  адміністративно-територіальним одиницям з метою увічнення пам'яті 
особливо видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників  вітчизни, діячів
науки і культури може проводитись тільки посмертно і  лише у виняткових випадках з
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урахуванням думки громадян, які проживають  на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

  

Рішення про найменування і перейменування  адміністративно-територіальних одиниць
здійснюється Верховною Радою  України з врахуванням думки територіальних громад.

  

  

  

  

3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України

  

Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний  устрій, оскільки до
її складу входить територіальна автономія -  Автономна Республіка Крим. Під автономією
(від грец. "автономія" -  "незалежність") в юридичній науці прийнято розуміти відносно
самостійне у  здійсненні державної влади або місцевого самоврядування територіальне 
утворення у складі держави.

  

Наявність автономії у складі унітарної держави є досить поширеним  явищем у світовій
практиці державного будівництва. Автономії існують у  складі таких унітарних держав, як
Велика Британія, Данія, Іспанія,  Італія, Китай, Португалія, Фінляндія та Ін. Наприклад, у
Данії статус  автономії мають такі її адміністративно-територіальні одиниці, як 
Гренландія і Фарерські острови; у Іспанії - Андалузія, Галіція,  Каталонія, Країна Басків
та ін.; у Китаї - Тибет, Синьцзянь, Внутрішня  Монголія та ін.; у Португалії - Азорські
острови та Мадейра. Автономії  існують І у федеративних державах, наприклад, у
Російській Федерації.

  

Як правило, статус автономій надається окремим частинам держави, які  суттєво
відрізняються від інших адміністративно-територіальних одиниць  історичними,
географічними, економічними, національними, мовними,  соціальними, культурними
умовами, побутом, звичаями, традиціями тощо. За  таких умов держава з метою
вирішення проблем децентралізації державного  управління чи національного питання
або для уникнення проблем  сепаратизму, за ініціативи населення щодо утворення
автономії,  проголошує або сприяє проголошенню автономії певної 
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адміністративно-територіальної одиниці або території.

  

Залежно від походження автономії поділяються на національні,  територіальні та
змішані. Визначальним чинником сутності та змісту  автономії є домінуючий чинник, що
призвів до її утворення. У Автономній  Республіці Крим традиційно проживали
представники багатьох  національностей - українці, росіяни, татари, греки, караїми,
гагаузи та  інші, тому утворенню автономії на території Кримського півострову  сприяли
переважно територіальні чинники-Історичні, географічні,  економічні, побутові тощо.

  

Автономна Республіка Крим є територіальною автономією у складі  України, невід'ємною
частиною України, складовою системи  адміністративно-територіального устрою нашої
держави.

  

Надання АРК відповідного статусу також має свою Історію. Вперше  статус автономії
Крим отримав у першій половині XX ст., коли 18 жовтня  1921 р. було утворено Кримську
Автономну Радянську Соціалістичну  Республіку у складі РРФСР, яка проіснувала до
1945 року і була  перетворена на Кримську область у складі РРФСР. Цьому передувала 
примусова депортація з півострова кримських татар та жителів інших  національностей у
віддалені регіони СРСР.

  

У 1954 році Кримську область було передано до складу УРСР. На  підставі ст. 14 чинної
на той час Конституції СРСР від 26 квітня 1954 р.  Верховна Рада СРСР прийняла Закон
СРСР, яким затвердила Указ Президії  Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р. про
передачу Кримської області  зі складу РРФСР до складу Української РСР. Це відбулося
на підставі  рішень Президії Верховної Ради РРФСР від 5 лютого 1954р. та Президії 
Верховної Ради УРСР. Крім того. Законом СРСР від 26 квітня 1954 р. були  внесені зміни
до статей 22,23 Конституції СРСР. за якими Кримська  область була виведена зі складу
РРФСР І віднесена до складу Української  РСР. Відповідні зміни були внесені й до
інституцій РРФСР І УРСР. Таким  чином, у 1954 році на законних підставах був
встановлений статус  Кримської області як української території та 
адміністративно-територіальної одиниці. У цьому статусі Кримська область  проіснувала
до початку 90-х років XX ст.

  

З розпадом колишнього СРСР виникло питання визначення  адміністративно-правового
статусу Криму. 20 січня 1991 p ., за  ініціативи жителів Криму, відбувся
загальнокримський референдум щодо  поновлення автономії Криму. Більшість жителів
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Криму підтримала питання  референдуму. За результатами загальнокримського
референдуму Верховна  Рада Української РСР прийняла Закон України "Про
відновлення Кримської  Автономної Радянської Соціалістичної Республіки" від 12 лютого
1991 p..  за яким Кримській області було надано статус автономної республіки, а 
Кримська обласна Рада народних депутатів набула статусу Верховної Ради  Кримської
Автономної Республіки.

  

Верховною Радою України були також внесені відповідні зміни до чинної  на той час
Конституції України (ст. 75) та прийнято 29 квітня 1992 р.  Закон України "Про статус
Автономної Республіки Крим". Ці документи  законодавчо визначили новий
конституційно-правовий статус Криму як  автономної республіки у складі України.

  

Таке рішення було прийнято з урахуванням історичного і культурного  розвитку
населення на території Криму, його багатонаціональності та  багатоконфесійності.

  

У 1995 році Верховна Рада України прийняла Закон України "Про  Автономну Республіку
Крим", яким до повноважень АРК були віднесені  зокрема, такі питання, як прийняття,
тлумачення законів АРК та контроль  за їх дотриманням; вирішення питань
територіального поділу АРК,  встановлення і зміна меж районів, населених пунктів,
віднесення  населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування міст, 
районів, районів у містах, селищ міського типу, сіл; визначення  повноважень і порядку
діяльності республіканських органів та органів  місцевого самоврядування, об'єднань
громадян; визначення структури і  пріоритетних напрямів розвитку економіки республіки,
забезпечення  науково-технічного процесу, створення й функціонування вільних 
економічних зон відповідно до законодавства України тощо.

  

Остаточне закріплення конституційного статусу АРК відбулося після  прийняття 28
червня 1996 р. Конституції України, яка визначила, що АРК  входить до системи
адміністративно-територіального устрою України (ст.  133) і залишається невід'ємною
часткою України (ст. 134) з наданням їй  особливих повноважень порівняно з іншими
адміністративно-територіальними  одиницями.

  

21 жовтня 1998 р. Верховна Рада АРК прийняла Конституцію АРК, а 23  грудня 1998 р.
Верховна Рада України прийняла Закон України "Про  затвердження Конституції
Автономно! Республіки Крим", який надав  чинності Конституції АРК як законодавчого
акта.
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Конституцією України 1996року(ст. 138) до відання АРК віднесене  широке коло питань
політичного, соціально-економічного, екологічного,  культурного та іншого характеру.

  

У політичній сфері АРК сприяє реалізації політичних прав і свобод  громадян України та
вирішує інші питання політичного характеру, зокрема,  стосовно організації та
проведення місцевих референдумів; призначення  виборів депутатів Верховної Ради
АРК, затвердження складу виборчої  комісії АРК; участі у забезпеченні прав і свобод
громадян, національної  злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської
безпеки; участі у  розробленні та реалізації державних програм повернення
депортованих  народів.

  

У соціально-економічній сфері управління майном, що належить АРК;  розроблення,
затвердження та виконання бюджету АРК на основі єдиної  податкової і бюджетної
політики України; розроблення, затвердження та  реалізація програм АРК і питань
соціально-економічного розвитку тощо.

  

У культурній, екологічній та інших сферах - забезпечення  функціонування і розвитку
державної і національних мов та культур на  території АРК; охорона і використання
пам'яток історії, розроблення,  затвердження та реалізація програм АРК з питань
культурного розвитку,  раціонального природокористування, охорони довкілля
відповідно до  загальнодержавних програм; визнання статусу місцевостей як курортів: 
встановлення зон їх санітарної охорони; ініціювання введення  надзвичайного стану та
встановлення зон надзвичайної екологічної  ситуації в АРК або в окремих її місцевостях.

  

Конституцією та законами України АРК можуть бути делеговані також інші
повноваження.

  

Крім того, АРК має Конституцію АРК та здійснює нормативне регулювання  низки питань
соціального та господарського значення. Нормативно-правові  акти Верховної Ради АРК
та рішення Ради міністрів не можуть суперечити  Конституції АРК і законам України.

  

До повноважень АРК також віднесено здійснення нормативного  регулювання з таких
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питань; сільського господарства і лісів; меліорації і  кар'єрів; мисливства і рибальства;
санітарної та лікарняної служби;  містобудування і житлового господарства; громадських
робіт, ремесел та  промислів, благодійництва; туризму, готельної справи та ярмарків; 
транспорту загального користування, автошляхів та водопроводів; музеїв,  бібліотек,
театрів, інших закладів культури та історико-культурних  заповідників (ст. 137
Конституції України).

  

Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК та рішення Ради міністрів  АРК з цих
питань не можуть суперечити Конституції і законам України І  приймаються на їх
виконання. Дія таких нормативно-правових актів  Верховної Ради АРК з мотивів їх
невідповідності Конституції та законам  України може бути зупинена Президентом
України з одночасним зверненням  до Конституційного Суду України щодо їх
конституційності.

  

Зазначені питання становлять коло конституційних повноважень АРК, у  межах яких
представницькі та виконавчі органи здійснюють свою діяльність  самостійно. Крім того,
законами України та Конституцією АРК (розділ II)  передбачаються деякі інші
повноваження.

  

Автономна Республіка Крим має відповідні органи влади і місцевого  самоврядування, які
здійснюють визначені Конституцією України,  Конституцією АРК та Іншими законами
України функції і повноваження АРК.

  

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом,  повноваження,
порядок формування і діяльності якого визначаються  Конституцією України, Законом
України "Про Верховну Раду Автономної  Республіки Крим" від 10 лютого 1998 р.,
Конституцією Автономної  Республіки Крим (глава 6, статті 21-33). В Конституції АРК, на
відміну  від попередніх законодавчих актів, визнано Верховну Раду як  представницький,
а не законодавчий орган влади, що відповідає ст. 75  Конституції України, за якою
єдиним органом законодавчої влади в Україні  є виключно парламент України - Верховна
Рада України.

  

Верховна Рада АРК складається зі 100 депутатів. які відповідно до  Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та  сільських, селищних, міських
голів" від 6 квітня 2004 р. зі змінами і  доповненнями з 2006 р, обираються за
пропорційною виборчою системою.  Депутати Верховної Ради АРК обираються за
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виборчими списками від  організацій політичних партій, виборчих блоків організацій
політичних  партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з 
межами АРК (п. 7 ст. 2 Закону).

  

Верховна Рада АРК працює сесійно. Для ведення нормотворчої роботи,  підготовки та
подальшого розгляду рішень і постанов з питань, віднесених  до повноважень Верховної
Ради АРК, з числа її депутатів утворюються  постійні комісії.

  

Конституцією АРК (п. 2 ст. 26) до повноважень Верховної Ради  віднесено, зокрема,
прийняття Конституції АРК, призначення чергових  виборів депутатів її Верховної Ради
АРК, прийняття рішення про  проведення республіканського (місцевого) референдуму,
затвердження  бюджету АРК та ін.

  

Органом виконавчої влади АРК, який самостійно здійснює виконавчі  функції і
повноваження, віднесені Конституцією України, Конституцією АРК  і законами України до
відання АРК, є уряд - Рада міністрів Автономної  Республіки Крим. Відповідно до ст. 136
Конституції України, Голова Ради  міністрів АРК призначається на посаду та
звільняється з посади Верховною  Радою АРК за погодженням із Президентом України.

  

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада міністрів  АРК, Голова Ради
міністрів АРК. його заступники, керівники відповідних  міністерств і республіканських
комітетів АРК підзвітні і підконтрольні  Кабінету Міністрів України, а керівники місцевих
державних адміністрацій  - Раді міністрів АРК (п. 5 ст. 35 Конституції АРК).

  

Конституцією АРК встановлено, що правосуддя здійснюється судами, що  належать до
єдиної системи судів України (ст. 39-40 Конституції АРК).  Тобто суди загальної
юрисдикції, що знаходяться на території АРК є  невід'ємною складовою системи судів
загальної юрисдикції України,  порядок організації і діяльності яких визначається
Законом України "Про  судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.

  

Місцеве самоврядування АРК має здійснюватись у повному обсязі  відповідно до
Конституції України (розділ XI "Місцеве самоврядування").  Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та законів України  з певними особливостями, що передбачені
Конституцією АРК (розділ IV  "Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим").
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Статтею 139 Конституції України передбачено, що в АРК діє  представництво
Президента України, статус якого визначається законом  України. Через цей орган
Президент України здійснює контрольну функцію  щодо органів влади АРК.

  

Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній  Республіці Крим"
було прийнято в 1993 році, але з часом він застарів.  Нова редакція цього Закону була
ухвалена Верховною Радою України 2  березня 2000 р.

  

Відповідно до положень цього Закону Представництво Президента України  в АРК є
державним органом, створеним Президентом України відповідно до  Конституції України
з метою сприяння виконанню в АРК повноважень  Президента України і
підпорядкованим йому у своїй діяльності. До функцій  Представництва, зокрема,
належать: вивчення стану виконання в АРК  Конституції та законів України, указів і
розпоряджень Президента  України, актів Кабінету Міністрів України, вжиття заходів із 
забезпечення належного виконання актів законодавства України Верховною  Радою
АРК, Радою міністрів АРК, районними державними адміністраціями і  органами місцевого
самоврядування АРК та ін.

  

Конституція АРК також закріплює гарантії статусу і повноважень АРК  (розділ V), тобто
нормативно- і організаційно-правові умови і засоби  організації і діяльності АРК, П
органів, посадових і службових осіб.

  

До нормативно-правових гарантій організації та діяльності АРК  відносяться Конституція
України, Конституція АРК, закони України,  нормативно-правові акти Президента
України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, а також
нормативно-правові акти органів  влади АРК - Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК і
органів місцевого  самоврядування в АРК.

  

До того ж Конституцією АРК запроваджені спеціальні нормативно-правові  механізми
захисту правових актів, що визначають правовий статус АРК і  регулюють її
повноваження. Пропозиції про зміни, які стосуються обмежень  статусу і повноважень
АРК та її органів, розглядаються Верховною Радою  АРК на підставі рішення
консультативного республіканського (місцевого)  референдуму. Зміни до Конституції
АРК приймаються Верховною Радою АРК і  затверджуються Законом України.
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Запитання для самоконтролю

  

1. Визначте поняття територіального устрою України і співвіднесіть  його з
адміністративно-територіальним устроєм держави. Як ці поняття  пов'язані з місцевим
самоврядуванням в Україні?

  

2. Якими нормативно-правовими актами урегульовано  адміністративно-територіальний
устрій України? Як Ви можете  прокоментувати доцільність прийняття самостійного Закону
про  адміністративно-територіальний устрій України?

  

3. Визначте систему адміністративно-територіального устрою  України. Співвіднесіть
конституційно визначені  адміністративно-територіальні одиниці з територіальними
громадами.

  

4. У чому полягає особливість адміністративно-територіального устрою м. Києва та
Київської області й м. Севастополя?

  

5. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус АРК. До якого виду автономій слід її
відносити?

  

6. Вкажіть основні функції та повноваження АРК за Конституцією та законами України.

  

7. Назвіть органи АРК та охарактеризуйте особливості їх конституційної правосуб'єктності.
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