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АНОТАЦІЯ
Губань Р. В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою
України в ХХ ‒ на початку ХХІ століття (історико-правове дослідження). –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. ‒ Національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова –
Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018.
У дисертації комплексно досліджуються історико-правові засади становлення
та розвитку адміністративно-територіального устрою України в ХХ ‒ на початку
ХХІ століття. Здійснено класифікацію масиву історіографічної літератури з питань
реформування адміністративно-територіального устрою на українських землях в
ХХ-на початку ХХІ століття. Характеризується джерельна база дослідження, яка
включає нормативно-правові акти та документи, які супроводжували їх прийняття,
рішення судів, архівні та довідкові матеріали, мемуари. Окрім нормативістського
підходу до вивчення питання застосовувалися соціологічний, телеологічний та
психологічний

підходи.

Проводиться

аналіз

правового

регулювання

адміністративно-територіального устрою на українських землях до закінчення
Першої світової війни. Розглядаються питання адміністративно-територіального
устрою в період Центральної Ради, гетьманату та Директорії. Значна увага
приділяється

питанню

реформи

адміністративно-територіального

устрою

в

Українській Соціалістичній Радянській Республіці. Відзначається, що виходячи,
насамперед, з економічних критеріїв 15 жовтня 1922 р. Всеукраїнський центральний
виконавчий комітет прийняв рішення про перехід до триступеневої системи
адміністративно-територіального устрою: сільрада, район, округа. Однак ця
реформа проходила поступово. Губернії були ліквідовані у 1925 р. Щоправда, в 1930
р. були ліквідовані також і округи, як наслідок ‒ система адміністративно-
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територіального устрою стала двоступеневою. Однак така система себе не
виправдала, і в 1932 р. був запроваджений обласний поділ.
Розглядаються автономні утворення у складі Української Соціалістичної
Радянської Республіки. Зокрема відзначається, що у період з 1924 р. і до 1940 р. у
складі Радянської України існувала Автономна Молдавська ССР, ліквідація якої
пов'язана з утворенням Молдавської РСР, а 12 лютого 1991 р. у зв'язку з прийняттям
Верховною Радою УРСР Закону «Про відновлення Кримської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки» була відновлена Автономія Криму, що була
ліквідована у 1944 р. після депортації з півострову кримських татар та представників
ряду інших національних меншин. Дається оцінка діям Російської Федерації в
Автономній Республіці Крим та на Сході України. Окремо розглядається область як
адміністративно-територіальна одиниця. Відзначається, що унаслідок розпочатої
Другої світової війни наприкінці 1939 р. до УРСР були приєднані території, які
перебували в складі Польщі (в результаті чого були утворені Волинська,
Дрогобицька, Львівська, Рівненська, Станіславська і Тернопільська області), а в
серпні 1940 р. до складу УРСР увійшли Північна Буковина та Бессарабія (в
результаті були

утворені 2 області: Чернівецька та Аккерманська). Після

завершення Другої світової війни до УРСР було приєднане Закарпаття. Формування
території УРСР завершилося із включенням Кримської області до складу УРСР у
1954 р.
Окремо розглядаються такі ланки адміністративно-територіального рівня як
район та сільрада. В тому числі аналізується правове регулювання національних
районів та національних сільрад. Пояснюються причини їх утворення та ліквідації.
Робиться висновок про те, що процес укрупнення та об'єднання районів був
зумовлений

насамперед

політичними

причинами.

Робиться

висновок

про

доцільність існування локального рівня адміністративно-територіального устрою.
Якщо в період УРСР це була сільрада, то нині це може стати громада.
Розглядаються нормативно-правові засади утворення громад та робиться висновок
про відсутність наукового підходу до створення цього рівня адміністративнотериторіального устрою. Звертається увага на те, що з прийняттям Верховною
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Радою України 5 лютого 2015 р. Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» реформа адміністративно-територіального устрою України
розпочалася, однак для її реалізації необхідним є внесення змін до Конституції
України у частині адміністративно-територіального устрою.
Розглядається еволюція правового статусу міських та сільських населених
пунктів як адміністративно-територіальних одиниць. Робиться висновок про
колізійність норм українського законодавства при визначенні правової природи
селищ міського типу. Окремо розглядається еволюція правового статусу району у
місті як адміністративно-територіальної одиниці. Робиться висновок, що їх
праобразом був поділ міст на цехи та на квартали, на території яких проживали
національні меншини.
Акцентується увага на відсутності чітких критеріїв для утворення районів у
місті в радянський та пострадянський періоди. Пропонується залишити питання
утворення районів у містах у компетенції міських рад без встановлення чітких
критеріїв для їх утворення з тим, щоб міські ради могли визначати районний поділ у
містах виходячи з специфіки населених пунктів.
Розглядається еволюція правового статусу міст, які мають спеціальний статус:
столиці України ‒ міста-героя Києва та міста Севастополя. Аналізується правова
природа міста Києва як столиці України та його функції пов'язані з реалізацією ним
столичних функцій. Висвітлюється динаміка утворення районів у місті, а також
розглядається питання розширення меж столиці. Вказується, що особливий статус
міста Севастополя пояснювався розташуванням на території міста Чорноморського
флоту. Аналізуються дії Російської Федерації у місті Севастополі у 2014 р. з точки
зору національного права України, Російської Федерації та міжнародного права.
Вказується, що незважаючи на прийняття Конституції України у 1996 році
чинним залишається Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР” 1981
року, який їй в певних положеннях суперечить.

Звертається увага на те, що

незважаючи на необхідність прийняття Закону України, який би врегульовував
систему адміністративно-територіального устрою (на чому наголошував в тому
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числі і Конституційний Суд України у рішенні від 13 липня 2001 р.) до кінця 2015 р.
цей закон так і не був прийнятий. Робиться висновок про необхідність прийняття
нормативно-правового акту на рівні закону, який би всебічно врегулював
адміністративно-територіальний устрій України.
Ключові слова: Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальна
одиниця, адміністративно-територіальний устрій, область, район, район у місті,
громада, сільрада, місто, село, селище, селище міського типу.
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Ukraina w dobie transformacji współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i
rozwój

społeczno-gospodarczy.

‒

Państwowa

Wyższa

szkoła

Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Przemyśl. ‒ 2014. ‒ S. 48‒61.
Публікації,

що

додатково

відображають

наукові

результати

дисертаційного дослідження:
25. Губань

Р.

В.

Основи

правового

регулювання

адміністративно-

територіального устрою України / Р. В. Губань. ‒ К.: НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2013. ‒ 275 с.
26. Губань Р. В. Правове регулювання адміністративно-територіального
устрою України: вступ до курсу / Р. В. Губань. ‒ К.: НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2011. ‒ 210 с.
27. Губань Р. Міські населені пункти як адміністративно-територіальні
одиниці / Р. Губань // Юридичний журнал. ‒ 2008. ‒ №10 (76). ‒ С. 57‒65.
28. Губань Р. Сільські населені пункти як адміністративно-територіальні
одиниці / P. Губань // Юридичний журнал. ‒ 2008. ‒ №11 (77). ‒ С. 75‒83.
29. Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна
одиниця / Р. Губань // Юридичний журнал. ‒ 2008. ‒ №6 (72). ‒ С. 34‒42.
30. Губань Р. В. Область як адміністративно-територіальна одиниця / Р. В.
Губань // Юридичний журнал. ‒ 2008. ‒ №7 (74). ‒ С. 37‒45.
31. Губань Р. В. Район як адміністративно-територіальна одиниця / Р. В.
Губань // Юридичний журнал. ‒ 2008. ‒ №9 (75). ‒ C. 102‒111.
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32. Губань Р. Історія становлення сучасного адміністративно-територіального
устрою / P. Губань // Юридичний журнал. ‒ 2009. ‒ №3 (81). ‒ С. 64‒75.
33. Губань Р. В. Правове регулювання адміністративно- територіального
устрою українських земель у 1941 – 1944 рр. / Р. В. Губань // Військовоісторичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. – 2013. ‒
№3 ‒ С. 66‒78.
Тези наукових доповідей та повідомлень:
34. Губань

Р.

В.

територіального
юридичній науці

До

питання

устрою

про

України

відповідність

сучасним

реаліям

адміністративнов

українській

та науці державного управління / Р. В. Губань //

Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю
«Завдання державного, регіонального та муніципального управління в
контексті нових реалій національного розвитку». 6 квітня 2012 р. ч. перша
/ За заг. ред В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. ‒ К.:
Видавничо-поліграфічний центр АМУ, у 2-х частинах, ч. І, 2012. ‒ С.
77‒79.
35. Губань

Р.

В.

Конституційно-правові

засади

проведення

реформи

адміністративно-територіального устрою столиці України ‒ міста-героя
Києва // Цінності сучасного конституціоналізму. Тодиківські читання.
Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової
конференції молодих учених, аспірантів і студентів (28‒29 вересня 2012
року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». ‒ Харків: Права
людини, 2012. ‒ С. 86‒87.
36. Губань Р. В.

Губернское устройство украинских земель в составе

Российской империи в конце XVІІІ – начале ХХ веков / Р. В. Губань //
Российская

государственность:

исторические,

политико-правовые,

духовные аспекты: сб. материалов Всероссийского научно-практического
семинара (5 октября 2012 г.). – Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский
экономический институт», 2012. – С. 41‒43.
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37. Губань Р. В. Економічний чинник як критерій проведення реформи
адміністративно-територіального устрою України / Р. В. Губань //
Конституційно-правові засади модернізації економіки України (збірник за
результатами круглого столу 24 жовтня 2012 р.). ‒ К.: Інститут
законодавства Верховної Ради України, 2013. ‒ С. 84‒89.
38. Губань Р. В. Психологічні проблеми при проведенні адміністративнотериторіальної реформи в Україні / Р. В. Губань // Збірник матеріалів V
Міжнародної науково-теоретичної конференції 17 листопада 2012 р.:
Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. ‒ К.:
Київський нац. ун-т внутр. справ, 2012. ‒ С. 54‒55.
39. Губань Р. В. Трансформация губернского устройства украинских земель в
составе Российской империи с середины XVII – до начала XX века / Р. В.
Губань

//

Актуальные

проблемы

гуманитарных

и

социальных

исследований. Материалы Х Региональной научной конференции молодых
ученых Сибири в области гуманитарных и социальных наук (20‒21 ноября
2012 г.) / Новосибирск, 2012. ‒ С. 258‒260.
40. Губань Р. В. Реалізація конституційного права на самоврядування в
контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні /
Р. В. Губань // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в
Україні: матеріали ІII Всеукраїнської науково-теоретичної конференції
«Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні», 29
листопада 2012 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2012. – С. 23‒24.
41. Губань Р. В.

Организационно-правовые аспекты расширения столицы

Российской Федерации — города Москвы: опыт для Украины / Р. В. Губань
// Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства:
российский и зарубежный опыт: тр. Междунар. науч.-практ. конф. (14
декабря 2012 г.) / под ред. Г. Б. Гридневой, А. Б. Дидикина. ‒ Новосибирск,
2012. ‒ С. 195‒199.
42. Губань Р. В. Право громадянина України на участь у проведенні
адміністративно-територіальної реформи України на базовому рівні в світлі
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Європейської хартії місцевого самоврядування / Р. В. Губань // Наукові
читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького: Зб. наук. праць (21 лютого
2013 р.) /Київський ун-т права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю. С.,
Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.]. ‒ К.: Видавництво «Ліра». ‒ К.
2013. ‒ С. 139‒140.
43. Губань Р. В. Роль інформаційного чинника у проведенні адміністративнотериторіальної реформи в Україні / Р. В. Губань // Філософські та
суспільно-правові проблеми становлення

і розвитку інформаційного

суспільства: Матеріали круглого столу / 20 березня 2013 р., м. Київ /
Упорядн.: Андрусишин Б. І., Майстренко І. А., Пилипчук В. Г., Фурашев В.
М. Ужгород: ТОВ «ІВА», 2013. ‒ С. 178‒181.
44. Губань Р. В. Правовая природа Автономной Республики Крым в составе
Украины / Р. В. Губань // Современные тенденции развития юридической
науки: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 21 марта 2013 г. –
Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2013. – С.
50‒53.
45. Губань Р. В. Удосконалення механізму правового регулювання віднесення
населених пунктів до категорії міст обласного значення /
Інноваційні

підходи

та

механізми

державного

та

Р. В. Губань //
муніципального

управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12
квітня 2013 р.) / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В.
Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального
управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2013. ‒ С. 103‒105.
46. Губань Р. В. Вплив рішення Міжнародного Суду ООН у справі «Румунія
проти України» на адміністративно-територіальний устрій України / Р. В.
Губань // Міжнародна наукова конференція «Дев'яті юридичні читання.
Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи».
24‒25 травня 2013 р. ‒ Київ. ‒ С. 286‒289.
47. Губань Р. В.

Необхідність проведення реформи

адміністративно-

територіального устрою України в сучасній українській конституційно-
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правовій доктрині / Р. В. Губань // Конституційний процес в Україні:
сучасний стан і стратегічні пріоритети (збірник за результатами науковопрактичної конференції 25 червня 2013 р.). ‒ К.: Інститут законодавства
Верховної Ради України, 2013.‒ С. 74‒77.
48. Губань Р. В. Проблеми делімітації українсько-російського кордону в
керченській протоці та Азовському морі / Р. В. Губань // Науковий діалог
«Схід-Захід» (атер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янецьПодільський, 10 липня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація»,
2013. – ч. 3. – С. 20‒23.
49. Губань Р. В. Особливості підготовки юристів для органів місцевого
самоврядування (на прикладі викладання курсу «Основи територіального
устрою») / Р. В. Губань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих
навчальних закладах», присвяченої 20-річчю юридичного факультету (м.
Київ, 8 жовтня 2013 р.). Правове регулювання економіки. ‒ 2013. ‒ №13. ‒
С. 220‒224.
50. Губань Р. В. Агломерация в системе административно-территориального
устройства (опыт Украины) / Р. В. Губань // Гуманитарные науки и
модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный
опыт: тр. II Междунар. науч.-практ. конф. (22 ноября 2013 г.) / под ред. Г.
Б. Гридневой, А. Б. Дидикина. ‒ Новосибирск, 2013. ‒ С. 226‒231.
51. Губань Р. В. Мовний фактор у контексті створення та функціонування
національних адміністративно-територіальних одиниць в УСРР у 20 ‒ 30-х
роках ХХ століття / Р. В. Губань // Мовна ситуація та мовна політика в
Україні. Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції
(Київ, 28 лютого 2014 р.). ‒ К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 91‒94.
52. Губань Р. В. Проблема анклавів та напіванклавів у контексті проведення
реформи адміністративно-територіального устрою України / Р. В. Губань //
Актуальні проблеми розвитку правової системи України : зб. матеріалів
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круглого столу (Київ, 26 березня 2014 р.) ‒ К.: Нац. акад. внутр. справ,
2014. – С. 107‒108.
53. Губань Р. В. «Референдум» 16 березня 2014 р. в контексті статусу
Автономної Республіки Крим як адміністративно-територіальної одиниці
України / Р. В. Губань // Модернізаційні процеси державного та
муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції (4 квітня 2014 р.) / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д.
Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х
частинах, Ч. 1, 2014. ‒ С. 52‒54.
54. Губань Р. В. Встановлення територіальних меж Української Народної
Республіки / Р. В. Губань // Десяті юридичні читання. Юридична освіта і
наука в Україні: традиції та новації: матеріали Міжнародної

наукової

конференції 15‒16 травня 2014 року. ‒ К.: Вид-во НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2014. ‒ С. 73‒75.
55. Губань Р. В. Территориальная целостность государства в свете принципов
и норм международного права / Р. В. Губань // Гуманитарные науки и
модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный
опыт. Труды III международной научно-практической конференции (г.
Новосибирск, 31 октября 2014 г.). Под ред. Г. Б. Гридневой, А. Б.
Дидикина. ‒ Новосибирск: ИП Галиуллин Д. А., 2014. ‒ С. 18‒21.
56. Губань

Р.

В.

Вплив

воєнної

агресії

Російської

Федерації

на

адміністративно-територіальний устрій України / Р. В. Губань //
Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. Зб
матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та
їх вирішення. До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича
Корецького», 19 лют. 2015 р. [упор. І. М. Проценко]; [за ред. Ю. С.
Шемшученка, В. Н. Денисова]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. ‒ С. 141‒144.
57. Губань Р. В. Юридическая наука как правовая основа обеспечения
модернизации административно-территориального устройства Украины / Р.
В. Губань // Дни науки ‒ 2015. Сборник трудов VI Всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием 17‒20 марта 2015
г. Ч. 1. Новосибирск, Изд-во СибУПК, 2015. ‒ С. 296‒301.
58. Губань Р. В. Ліквідація губерній як крок до децентралізації державної
влади / Р. В. Губань // Сучасні проблеми державного та муніципального
управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4
квітня 2014 р.) / За заг. ред. О.І. Дація,

В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. –

К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2015. ‒ С.
44‒45.
59. Губань Р. В. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у
конституційному процесі періоду відродження української державності
(1917‒1921 рр.) / Р. В. Губань // Одинадцяті юридичні читання. Форма
сучасної національної української держави: реалії та перспективи.
Матеріали Міжнародної наукової конференції 21‒22 травня 2015 року. До
180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова ‒ К.: Вид-во НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2015. ‒ С. 51‒53.
60. Губань Р. В. Система административно-территориального устройства
Украины и Республики Беларусь (сравнительно-правовое исследование) / Р.
В. Губань // Теоретико-методологические и конституционные основы
устойчивого развития национальной правовой системы в условиях
глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и
построения правового государства: материалы международной научнопрактической

конференции,

посвященной

90-летию

юридического

факультета БГУ, 19–20 октября 2015 г., Минск / БГУ [и др.]; редкол.: С. А.
Балашенко (гл. ред.),

С. А. Калинин, О. Ю. Ширинский. – Минск: БГУ,

2015. – С. 155‒158.
61. Губань Р. В. Вопросы административно-территориального устройства
Украины в проекте поправок о децентрализации власти / Р. В. Губань //
Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства:
российский и зарубежный опыт. Труды IV международной научно-
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практической конференции (30 октября 2015 г.). Под ред. Г. Б. Гридневой,
А. Б. Дидикина. ‒ Новосибирск: «Омега Принт», ‒2015. ‒ С. 149‒154.
62. Губань Р. В. Недоліки адміністративно-територіального устрою як загроза
національній безпеці України / Р. В. Губань // Законодавче забезпечення
вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод
людини і громадянина: Матеріали науково-практичної конференції (м.
Київ, 25 травня, 2016 р.) / Під заг. ред. Чижмарь К. І. – К.: ІППО МЮУ. – С.
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SUMMARY
Guban R.V. Formation and development of the administrative and territorial
structure of Ukraine in the XX - XXI century (historical and legal research). Qualification scientific work on the rights of manuscripts.

The thesis for the obtaining the degree of Doctor of Juridical Sciences by the
speciality 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and legal
studies. – National Pedagogical Dragomanov Universit. ‒ Ivan Franco National University
of Lviv.- Lviv, 2018.
The thesis investigates the complex historical and legal bases of the formation and
development of the administrative and territorial structure of Ukraine in the XX - XXI
century. Classification was made on the basic of various historiographical literature about
the issue of the reforming of the administrative and territorial structure of Ukrainian lands
at the period of XX and XXI centuries. It is characterized the source base of studying,
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which includes regulations and accompanying documents ,court decisions, archival and
reference materials, memoirs. In addition to the normative approach to the study of the
issue, sociological, psychological and teleological approaches were also used. It is made
the analysis of legal regulation of the administrative and territorial structure of Ukrainian
lands to the First World War. There is a review of the question of the administrative and
territorial structure at the period of the Central Rada, Hetman and Directory. Much
attention is payed to the reforming of the administrative and territorial structure in the
Ukrainian Soviet Socialist Republic. It is noted that primarily shifting on economic criteria
(dated October 15, 1922 ),Ukrainian Central Executive Committee decided to move to
three-level system of the administrative territorial structure, presented like the village
council, the district, the county. However, this reform took place gradually. Provinces
were abolished in 1925. However, in 1930 the districts were eliminated resulting in twostaged system of the administrative and territorial structure. However, it did not justify
itself, and in 1932 the regional division was introduced.
Autonomous formations as a part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic is also
considered. Particularly it is noted that between 1924 and 1940 the Soviet Ukraine
included Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic, which

elimination

is

associated with the formation of the Moldavian SSR, and on 12 February 1991 in
connection with official law «On the restoration of the Crimean Autonomous Soviet
Socialist Republic» (adopted by the Verkhovna Rada of the USSR) the Crimea's
autonomy, which was abolished in 1944 after the deportation of the Crimean Tatars
peninsula and several other representatives of national minorities, was restored. The
estimation of the actions of Russia in the Crimea and East Ukraine is also explained. A
district is regarded as the administrative unit. It is noted that due to the outbreak of the
World War II in late 1939 territories, which were a part of Poland (bringing been formed
Volyn, Drohobych, Lviv, Rivne, Stanislav and Ternopil region), were annexed by the
USSR, and in August 1940 Bessarabia and Northern Bukovyna entered to the USSR (as a
result 2 region were formed: Chernivtsi and Akkerman). After the Second World War
Transcarpathia was annexed to the USSR. The formation of the territory of the USSR
ended with the inclusion of the Crimean region of the USSR in 1954.
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The following administrative and territorial units such as district and village council
are considered and regarded at the work, including analysis of the legal regulation of
national areas of national and village councils with the explanation of the reasons of their
formation and elimination. The conclusion is that the process of the consolidation and
unification of regions was primarily conditioned due to political reasons. Another
conclusion is about the expediency of the present level of the local administrative and
territorial structure. Taking into account that at the period of the USSR it was the village
council, now there is a possibility to be a community. The legal bases of the formation of
communities is considered, concluding about the absence of a scientific approach to the
formation of the administrative and territorial structure of such level. Attention is drawn to
the fact that the adoption of the Law of Ukraine by the Verkhovna Rada of Ukraine on
February 5, 2015 called «On a voluntary association of local communities» gave the start
of the reform of the

administrative and territorial structure of Ukraine, but for its

implementation it is necessary to amend the Constitution of Ukraine at the part of
territorial system.
The evolution of the legal status of urban and rural areas as administrative units is
also taken into consideration. The conclusion is about the collision of Ukrainian legislation
norms during the determination of the legal nature of townships. The evolution of the legal
status of the areas as a political units is regarded individually. It is concluded that their
prototype was the division into shops and neighborhoods, which territories were populated
by the minorities.
The attention is also focused on the lack of clear criteria for the formation regions in
the Soviet and post-Soviet periods. It is offered to leave the question of formation of city
districts in the competence of city councils without the establishing of clear criteria for
their formation, so that the city council could determine the district division in the cities,
based of the specific localities.
The evolution of the legal status of cities with a special status (such as the capital of
Ukraine - hero-city Kyiv and Sevastopol) is also regarded. There is an analyzes of the
legal nature of Kyiv as the capital of Ukraine and its functions related to the
implementation of his capital functions. The dynamics of the formation of districts in the
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city and discusses about expanding the boundaries of the capital are presented and
detalized in the work. It is marked that the special status of Sevastopol was explained by
the location of the Black Sea fleet. It is analyzed the actions of the Russian Federation in
Sevastopol in 2014 in the context of domestic law of Ukraine, the Russian Federation and
international law.
It is claimed that in spite of the adoption of the Constitution of Ukraine in 1996 the
Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR «On resolving issues
about administrative and territorial structure of Ukrainian SSR» (dated 1981) remains in
force, which is contrary to the Constitution in certain positions. Attention is drawn to the
fact that despite the need for adoption of the Law of Ukraine, which would regulate the
system of administrative and territorial structure (on which the Constitutional Court of
Ukraine stressed in its judgment dated July 13, 2001) , this law not adopted by the end of
2015. The conclusion is about the necessity of the adoption of a legal act de jure,
comprehensively regulating the administrative and territorial structure of Ukraine.
Keywords: Autonomous Republic of Crimea, administrative-territorial unit,
administrative-territorial system,region, district, a part of town, community, rural council,
city, village, town.
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ВСТУП
Актуальність теми. У сучасних умовах здійснення адміністративної реформи
в Україні особливого значення набуває формування ефективного адміністративнотериторіального

устрою,

спрямованого

на

забезпечення

загальнодержавних

інтересів, безпеки держави та її територіальної цілісності. Одним із чинників
успішного розвитку України
адміністративно-територіального

як демократичної держави
устрою,

який

складає

є удосконалення

основу

внутрішньої

територіальної організації держави, є важливим для побудови і функціонування
системи органів державної влади та місцевого самоврядування.
Пошук оптимальної моделі адміністративно-територіального устрою

в

сучасній Україні неможливий без вивчення і узагальнення історичного досвіду.
Інститут адміністративно-територіального устрою України має глибинні корені та
давні історичні традиції. Упродовж історичного розвитку України, в часи існування
власної державності і в часи її втрати український народ пов’язував з
адміністративно-територіальним устроєм сподівання на створення ефективної
системи державного управління, що буде служити суспільству.
Особливий інтерес серед історико-правових проблем викликає аналіз
правового

регулювання

формування

та

функціонування

адміністративно-

територіального устрою України в ХХ – на початку ХХІ ст. Такий аналіз має велике
пізнавальне, історико-теоретичне та практичне значення. Дослідження в історикоправовому контексті дає можливість заповнити прогалини в теоретико-правовому
вивченні закономірностей розвитку адміністративно-територіального устрою в
Україні. Крім того, пропонована праця є необхідною і в світлі вироблення
концептуальних засад реформування адміністративно-територіального устрою
держави, оскільки наразі це питання все ще залишається дискусійним. Вивчення
історико-правового досвіду є необхідним як у зв'язку з потребою оновлення
концептуально архаїчного чинного нормативно-правового регулювання (йдеться
насамперед про «Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР», затверджене Указом Президії Верховної
Ради

Української РСР «Про порядок

вирішення питань

адміністративно-
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територіального устрою Української РСР» від 12 березня 1981 р.), так і в світлі
відходу від практики побудови адміністративно-територіального устрою України,
заснованої

на

потребах

командно-адміністративної

системи

управління.

Дослідження означеної проблематики є потрібним також з метою усунення
недоліків сучасного адміністративно-територіального устрою України. Адже поряд
із такими проблемами, як надмірна подрібненість, незручна конфігурація,
диспропорція адміністративно-територіальних одиниць, невдале розташування
адміністративних центрів, неврахування історичних, політичних, культурних,
етноконфесійних, соціально-економічних, географічних, безпекових, екологічних
особливостей, специфіки рельєфу та демографічних процесів, існує проблема
розташування одних населених пунктів на території інших. До цього часу
залишається нерозв'язаним питання анклавів та напіванклавів. Водночас потрібно
враховувати,

що

періодичний

перегляд

окремих

аспектів

територіального

облаштування будь-якої країни є об'єктивною необхідністю. Таким чином,
необхідність проведення реформи адміністративно-територіального устрою України
є майже аксіоматичною.
Однак історичний досвід правового забезпечення проведення реформ
адміністративно-територіального устрою України у минулому до цього часу
залишається недостатньо вивченим і потребує окремого комплексного дослідження
із залученням архівних матеріалів, в тому числі тих, які ще донедавна були
недоступні для дослідників.
Серед

науковців,

які

розглядали

методологічні

аспекти

означеної

проблематики, можна відзначити роботи таких українських правників, як В.
Акуленко, Б. Андрусишин, В. Бабкін, М. Баймуратов, О. Батанов, В. Гончаренко, М.
Дамірлі, П. Захарченко, В. Кампо, В. Ковальчук, М. Козюбра, В. Костицький, М.
Костицький, Н. Крестовська,

Б. Малишев, В. Лемак, О. Лощихін, Л. Луць, Л.

Матвєєва, О. Мережко, В. Нестерович, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, М. Оніщук, М.
Орзіх, Н. Пархоменко, В. Пилипчук, Х. Приходько, П. Рабінович, В. Сіренко,
Стеценко, І. Усенко, Ю. Шемшученко, В. Федоренко, А. Янчук, О. Ярмиш та ін.

В.
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Окремим аспектам правового регулювання адміністративно-територіального
устрою присвячені роботи таких українських юристів, як І. Бойко, О. Гавриленко, А.
Гетьман, П. Гураль, О. Іщенко, І. Заєць, М. Кобилецький, М. Корнієнко, В.
Кравченко, В. Куйбіда, І. Магновський, В. Макарчук, М. Малишко, В. Міщук, В.
Новик, Ю. Панейко, В. Шаповал, Я. Павлович-Сенета, О. Скрипнюк, І. Скуратович,
Л. Стрельцов, П. Ткачук, О. Фрицький та ін.
Серед вчених-істориків, які досліджували адміністративно-територіальний
устрій, можна назвати О. Андрощука, С. Архипову, Я. Верменич, В. Смолія,

Л.

Гуцало, М. Козиреву, М. Крикуна, В. Левіна, В. Литвина, І. Савченко, О. Сагач, Б.
Черкаса, В. Шабельникова та ін.
У роботі використані також ідеї та матеріали зарубіжних учених, зокрема: М.
Дихана, М. Долбилова, Р. Єнгибаряна, Є. Ерліха, А. Колеснікова, А. Міллера, І.
Міхутіна, І. Муругова, Х. Цимерманна, М. Харитонова, Д. Шиманке та ін.
Незважаючи на значну увагу як до проблем адміністративно-територіального
устрою загалом, так і до питань історії адміністративно-територіального устрою на
українських землях зокрема, все ж доводиться констатувати, що сьогодні відсутнє
цілісне наукове дослідження, в якому б аналізувався процес становлення та
розвитку адміністративно-територіального устрою на українських землях в ХХ ‒ на
початку ХХІ ст. Цим визначається наукова актуальність здійснення дослідження
обраної теми.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана як складова науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і
права

Національного

педагогічного

університету

імені

М.П.

Драгоманова

«Дослідження проблем гуманітарних наук (правознавство)».
Мета і задачі дослідження. Основною метою дослідження є з'ясувати
особливості й закономірності правового регулювання становлення та розвитку
адміністративно-територіального устрою України в ХХ – на початку ХХІ століття.
Досягнення мети дослідження зумовило необхідність розв'язання таких задач:
- визначити та узагальнити стан дослідженості теми дисертації;
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- з'ясувати

достатність

наявних

історичних

джерел

для

проведення

дослідження;
- обрати відповідну предмету методологію дослідження;
- окреслити правове регулювання адміністративно-територіального устрою
на українських землях до початку ХХ століття;
- висвітлити

становлення

правового

регулювання

адміністративно-

територіального устрою на українських землях у період національновизвольних змагань 1917 – 1921 рр.;
- простежити трансформацію правового регулювання адміністративнотериторіального устрою українських земель у міжвоєнний період;
- розглянути

особливості

правового

регулювання

адміністративно-

територіального устрою українських земель у період Другої світової війни;
- проаналізувати правове регулювання адміністративно-територіального
устрою УРСР у повоєнний період;
- охарактеризувати правове регулювання адміністративно-територіального
устрою в незалежній Україні;
- розкрити еволюцію правового статусу Автономної Республіки Крим як
адміністративно-територіальної одиниці;
- охарактеризувати еволюцію правового статусу області як адміністративнотериторіальної одиниці;
- проаналізувати еволюцію правового статусу району як адміністративнотериторіальної одиниці;
- показати еволюцію правового статусу сільради як адміністративнотериторіальної одиниці;
- висвітлити характерні риси розвитку правового статусу міських населених
пунктів як адміністративно-територіальних одиниць;
- охарактеризувати еволюцію правового статусу району в місті як
адміністративно-територіальної одиниці;
- виявити характерні риси еволюції правового статусу сільських населених
пунктів як адміністративно-територіальних одиниць;
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- розглянути еволюцію правого статусу столиці України – міста-героя Києва
як адміністративно-територіальної одиниці;
охарактеризувати еволюцію правого статусу міста Севастополя як

-

адміністративно-територіальної одиниці.
Об'єкт

дослідження

‒

суспільно-правові

відносини

у

сфері

адміністративно-територіального устрою України в ХХ – на початку ХХІ ст.
Предметом дослідження є закономірності та особливості становлення й
розвитку адміністративно-територіального устрою України в ХХ – на початку ХХІ
ст.
Методи

дослідження.

Методологічну

основу

дослідження

становить

сукупність філософсько-світоглядних підходів, загальнонаукових і спеціальнонаукових методів пізнання, застосування яких зумовлено об’єктом дослідження та
його предметом, вирішенням поставлених задач для одержання достовірних
наукових

результатів,

усебічного

висвітлення

досліджуваної

проблематики.

Основними методами, які використовувалися при написанні дисертаційного
дослідження,

стали

діалектичний,

системно-функціональний,

порівняльний,

герменевтичний метод та метод правової семіотики. Однак нами використовувалися
також і формально-юридичний, статистичний метод, а також метод моделювання та
теоретико-правового

прогнозування.

Превалюючим

методом

все-таки

став

дескриптивний, за допомогою якого здійснений опис нормативно-правового
регулювання адміністративно-територіального устрою та практики реалізації
правових актів. Детальніше про методологію дослідження йдеться у підрозділі 1.3.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є
першим у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням історикоправових засад регулювання адміністративно-територіального устрою України в
ХХ – на початку ХХІ століття. У дослідженні обґрунтовано низку нових та
важливих для практики положень, основними з яких є:
уперше:
-здійснено класифікацію історіографічної літератури радянського періоду і
виявлено, що критичне ставлення до правового регулювання адміністративно-
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територіального устрою було характерне для 20-х та другої половини 80-х років ХХ
ст.; 30-ті – середина 50-х років характеризувалися майже цілковитою відсутністю
робіт із питань адміністративно-територіального устрою; комплементарне ставлення
учених до правової політики держави у сфері адміністративно-територіального
устрою було характерним для середини 50-х ‒ середини 80-х років ХХ ст.;
- виявлено, що попри декларований економічний підхід до реформи
адміністративно-територіального устрою, його зміни в УСРР у 20-ті роки
визначалися боротьбою із селянсько-повстанським рухом, який потребував
наближення адміністративних центрів до осередків протистояння;
- обґрунтовано, що неефективність реформ адміністративно-територіального
устрою у 20-30-ті роки ХХ ст. визначалася не лише відсутністю належного
наукового

супроводу,

а

й

недостатньою

комунікацією

між

державними

інституціями, браком коштів, кваліфікованих працівників та низьким рівнем їх
мотивації;
- розкрито зв'язок між відсутністю правового регулювання адміністративнотериторіального устрою в УРСР на рівні закону та

волюнтаристським підходом,

який залежав від політичної кон'юнктури, результатом чого стали значні
диспропорції адміністративно-територіальних одиниць як за площею, так і за
чисельністю населення;
- продемонстровано зв'язок між тоталітарним режимом та нехтуванням
органами публічної влади думки громадян щодо адміністративно-територіального
устрою держави, що виявилося як у ігноруванні історичних традицій правового
регулювання адміністративно-територіального устрою, так і неврахуванні позиції
населення стосовно конфігурації адміністративно-територіальних одиниць;
- продемонстровано зв'язок між тоталітарним режимом та нехтуванням
органами публічної влади думки громадян щодо адміністративно-територіального
устрою держави, що виявилося як в ігноруванні історичних традицій правового
регулювання адміністративно-територіального устрою, так і неврахуванні позиції
населення щодо конфігурації адміністративно-територіальних одиниць;
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- з'ясовано, що невизначеність правового статусу сільських населених пунктів
в радянський період не дозволила уніфікувати систему сільського розселення та
уможливила ліквідацію «безперспективних сіл» та хутірської системи розселення в
республіці;
удосконалено:
- аргументацію про доцільність функціонування триланкової системи
адміністративно-територіального устрою України;
- доктринальні підходи щодо недоцільності законодавчого визначення
критеріїв утворення районів у містах, як це пропонується зареєстрованими
у Верховній Раді України законопроектами, і залишення цього питання у
компетенції міських рад з огляду на необхідність врахування специфіки
міст;
- позицію щодо протиправності анексії Російською Федерацією Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя не лише з позиції міжнародного
права та національного права України, а також конституційних положень
Російської Федерації;
набули подальшого розвитку:
- положення про нехтування національного принципу при визначенні
кордонів Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки
не лише у 1924 р. при її утворенні, а й під час його уточнення в
подальшому;
- аргументація про відсутність відповідного інституційного механізму як
одну

з

ключових

причин

гальмування

проведення

реформи

адміністративно-територіального устрою України на нинішньому етапі;
- позиція, що конституційно-правова невизначеність правового статусу міста
Севастополя

як

адміністративно-територіальної

одиниці

негативно

впливала на взаємовідносини між Севастопольською міською радою та
Севастопольською міською державною адміністрацією і стала однією з
причин, яка полегшила його окупацію;
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- твердження, що неврегульованість до сьогодні законом територіального
устрою України призводить до порушень економічних та політичних прав
громадян, що виявляється у відсутності уніфікації соціально-економічних
стандартів для такої категорії населених пунктів, як селища міського типу;
характеристика правових підстав утворення та ліквідації районів у місті та

-

відзначено відсутність наукового обґрунтування скорочення їх кількості у
1948 р. та 1957 ‒ 1961 рр.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що актуальні
положення,

висновки

та

пропозиції,

сформульовані

й

обґрунтовані

у

дисертаційному дослідження, можуть бути використані:
у науково-дослідній роботі – для подальшого розроблення проблем правового
регулювання адміністративно-територіального устрою, поглиблення знань про
правове

забезпечення

реформ

адміністративно-територіального

устрою,

розроблення наукових підвалин правової політики у сфері адміністративнотериторіального устрою, для здійснення відповідних досліджень у галузевих
юридичних науках тощо;
у правотворчій сфері – для забезпечення вироблення відповідних часові
концептуальних засад законодавства у сфері адміністративно-територіального
устрою та розроблення проектів нормативно-правових актів;
у практичній діяльності державних органів – як науково-прикладні
пропозиції

і

рекомендації

територіального устрою

щодо

проведення

реформи

адміністративно-

України, реалізації засад правової, демократичної і

соціальної держави, створення ефективних умов реалізації прав громадян;
у навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних посібників з
історії держави і права України, конституційного права України тощо, а також у
процесі викладання відповідних навчальних дисциплін у вищих навчальних
закладах.
Практична цінність результатів дисертаційного дослідження для правотворчої
діяльності підтверджена Міністерством юстиції України (Акт про впровадження від
15.03.2016 р. №15017.1-48-16) та підкомітетом з питань місцевого самоврядування
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Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування (Акт про впровадження від 16.11.2016 р.
№12). Цінність результатів дисертаційного дослідження для практичної діяльності
державних органів підтверджена актом впровадження науково-експертної групи
Громадської ради з питань оновлення Служби безпеки України (Акт про
впровадження

від

20.10.2016

р.).

Результати

дисертаційного

дослідження

впроваджені у навчальний процес Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова (Акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження
від 21.11.2016 р. №07-10/2016) та Академії муніципального управління (Акт про
впровадження результатів дисертаційного дослідження від 18.11.2016 р. № 01-751).
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана й обговорена на
засіданнях кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Результати дослідження доповідалися на
міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях:
«Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті
нових реалій національного розвитку» (м. Київ, 6 квітня 2012 р.; тези опубліковано);
«Цінності сучасного конституціоналізму. Тодиківські читання» (м. Харків, 28 – 29
вересня 2012 р.; тези опубліковано); «Российская государственность: исторические,
политико-правовые, духовные аспекты» (г. Омск, 5 октября 2012 г.; тези
опубліковано); «Конституційно-правові засади модернізації економіки України» (м.
Київ, 24 жовтня 2012 р.; тези опубліковано); «Філософські, методологічні та
психологічні проблеми права» (м. Київ, 17 листопада 2012 р.; тези опубліковано);
«Актуальные

проблемы

гуманитарных

и

социальных

исследований»

(г.

Новосибирск, 20 – 21 ноября 2012 г.; тези опубліковано); «Гуманитарные науки и
модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт» (г.
Новосибирск, 22 ноября 2012 г.; тези опубліковано); «Проблеми та стан дотримання
захисту прав людини в Україні» (м. Київ, 29 листопада 2012 р.; тези опубліковано);
«Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и
зарубежный опыт» (г. Новосибирск, 14 декабря 2012 г.; тези опубліковано);
«Наукові читання присвячені пам'яті В. М. Корецького» (м. Київ, 21 лютого 2013 р.;

30

тези опубліковано); «Філософські та суспільно-правові проблеми становлення

і

розвитку інформаційного суспільства» (м. Київ, 20 березня 2013 р.; тези
опубліковано); «Современные тенденции развития юридической науки» (г. Омск, 21
марта 2013 г.; тези опубліковано); «Інноваційні підходи та механізми державного та
муніципального управління» (м. Київ, 12 квітня 2013 р.; тези опубліковано); «Дев'яті
юридичні читання. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність,
перспективи» (м. Київ, 24 – 25 травня 2013 р.; тези опубліковано); «Конституційний
процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети» (м. Київ, 25 червня 2013
р.; тези опубліковано); «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський,
10 липня 2013 р.; тези опубліковано); «Актуальні питання підготовки юристів у
непрофільних вищих навчальних закладах» (м. Київ, 8 жовтня 2013 р.; тези
опубліковано); «Мовна ситуація та мовна політика в Україні» (м. Київ, 28 лютого
2014 р.; тези опубліковано); «Актуальні проблеми розвитку правової системи
України» (м. Київ, 26 березня 2014 р.; тези опубліковано); «Модернізаційні процеси
державного та муніципального управління» (м. Київ, 4 квітня 2014 р.; тези
опубліковано); «Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні:
традиції та новації» (м. Київ, 15 –

16 травня 2014 р.; тези опубліковано);

«Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и
зарубежный опыт» (г. Новосибирск, 31 октября 2014 г.; тези опубліковано);
«Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення» (м. Київ, 19
лютого 2015 р.; тези опубліковано); «Дни науки – 2015» (г. Новосибирск, 17 – 20
марта

2015

г.;

тези

опубліковано);

«Сучасні

муніципального управління» (м. Київ, 4 квітня

проблеми

державного

та

2015 р.; тези опубліковано);

«Одинадцяті юридичні читання. Форма сучасної національної української держави:
реалії та перспективи» (м. Київ, 21 –

22 травня

2015 р.; тези опубліковано);

«Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития
национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов
в контексте защиты прав человека и построения правового государства» (г. Минск,
19 – 20 октября 2015 г.; тези опубліковано); «Гуманитарные науки и модернизация
правовой системы государства: российский и зарубежный опыт» (г. Новосибирск,
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30 октября 2015 г.; тези опубліковано); «Законодавче забезпечення вдосконалення
правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина» (м.
Київ, 25 травня

2016 р.; тези опубліковано); «Сучасні тенденції розвитку

національного законодавства» (м. Київ, 4 – 5 листопада 2016 р.; тези опубліковано).
Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і рекомендації за темою
дослідження викладені автором у 63 наукових працях: в індивідуальній монографії,
2 навчальних посібниках, 17 статтях у наукових фахових виданнях України, 6 у
періодичних видання інших держав з юридичних наук, 7 наукових публікаціях, що
додатково висвітлюють результати дослідження, 30 тезах наукових доповідей та
повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях і круглих столах.
Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети і задач дослідження
дисертація складається із вступу, п'яти розділів, що поділяються на вісімнадцять
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (1480 найменувань на 185
сторінках), додатків (на 5 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 606
сторінок.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.

Історіографія проблеми
Наукові

дослідження

про

правові

основи

становлення

і

розвитку

адміністративно-територіального устрою України не виділялися в окремий
тематичний

напрям

української

адміністративно-територіальний

історіографії.

устрій

є

Найчастіше

частиною

знання

історіографії

про

місцевого

самоврядування. Історіографічні напрацювання про адміністративно-територіальний
устрій, таким чином, проаналізовано за різними критеріями, а також за різними
галузями знань, що потребує комплексного підходу до дослідження наративу.
Незважаючи на відсутність значної кількості наукових осередків і наукових
кадрів та швидкі темпи реформ, очільники держави доволі часто зверталися до
вчених за науковими довідками, рекомендаціями, пропозиціями та аналітичними
матеріалами (щоправда, не завжди враховували їх пропозиції).
Одним із таких прикладів є звернення управління справами Раднаркому до
академіка Д. Багалія з проханням на основі «принципів історичної давності»
запропонувати термінологію для другого та третього рівнів адміністративнотериторіального устрою [46, с. 1]. Проаналізувавши наукову літературу, академік
дійшов висновку, що «найбільш сталими, непорушними термінами колишнього
адміністративно-територіального поділу були повіт і волость» [46, с. 3]. Однак
радянська влада до думки академіка не дослухалася й активно розпочала проведення
реформи. Одним із перших, хто дав достатньо критичну оцінку початку реформи,
став голова Укрдержплану Г. Гринько. У 1923 р. він відзначав, що реформа
проходила дещо стихійно: вихідні моменти й основні керівні настанови не були
достатньо чітко сформульовані й достатньо наполегливо втілені в життя. Критику
державного діяча викликав і спосіб утворення районів. За його словами, райони
були утворені шляхом механічного об'єднання 2 – 3 волостей в їх старих межах. Ця
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політика була обумовлена низкою мобілізаційних, облікових та інших причин.
Однак, як вказує автор, це наклало на райони деякий відбиток традиційної
складності. І лише в Подільській губернії при створенні районів не бралися до уваги
попередні волосні межі [211, с. 1].
Досить критично оцінював реформу на волосному рівні і професор
М. Гуревич. У статті «Прийоми і методи районування України» [290, с. 3], яка, як і
стаття Г. Гринька «До питання про районування України», була вміщена у збірці
«Матеріали з районування України», що вийшла друком у м. Харкові у 1923 р.,
М. Гуревич наголошував на організаційному хаосі на волосному рівні, який тривав
навіть після того, як зміна меж волостей мала узгоджуватися з губернськими та
центральними інстанціями. В результаті губернське керівництво достеменно не
знало назв волостей і складу їх населення. Та й навіть з відомих волостей у значної
частини кордони в натурі були не встановлені. Як приклад професор наводив
Бахмутський повіт, у складі якого протягом лише п'яти років було 4, 6, 8, 12, 18, 20
і 34 волості [290, с. 4].
Серед робіт першої половини 20-х рр.

ХХ ст. з питань адміністративно-

територіального устрою потрібно виділити брошуру голови

Центральної

адміністративно-територіальної комісії А. Буценка «До питання районування
України. Короткий огляд робіт з районування УСРР за 1922-23-24-25 рр. у зв'язку з
переходом на триступеневу систему управління», яка вийшла друком у 1925 р. У
цьому виданні автор робить короткий екскурс в історію адміністративнотериторіального устрою, починаючи з утворення губерній Петром І у 1708 р., а
також пояснює причини необхідності проведення реформи адміністративнотериторіального устрою. Основним аргументом, з його точки зору, є те, що царська
Росія розбудовувала адміністративний апарат не для блага народу, а для панівної
касти поміщиків, капіталістів і міської буржуазії. Натомість радянська влада
будувалася виключно для трудового народу. Також він стверджує (хоча ніяк і не
обґрунтовує своєї позиції), що існуюча донедавна система адміністративнотериторіального поділу була заснована на поліцейських і фіскальних принципах і
суперечила господарським інтересам країни. Натомість метою реформи, яку
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проводила радянська влада, було зміцнення економіки країни, спрощення та
наближення державного апарату до населення та здешевлення останнього [102, с.
11]. А. Буценко наголошував, що райони ні в якому разі не можна розглядати як
укрупнену волость, оскільки за обсягом прав і ступенем обслуговування населення,
це швидше територіально роздроблений повіт. Створювався район відповідно до
принципу об'єднання однорідних волостей, на основі господарсько-економічних та
побутових критеріїв [102, с. 21]. Про те, що господарський підхід був ключовим у
проведенні

адміністративно-територіального

устрою

в

СРСР,

ідеться

і

в

московських виданнях другої половини 20-х рр. Це роботи 1927 р. А. Колесникова
(«Районування і покращення державного апарату») [527] та К. Єгорова («До питання
організації районів») [365]. Теоретичним питанням районування присвячені праці
російських дослідників М. Харитонова («Район як найважливіша ланка радянської
системи: дослідно-показові округи. На матеріалах РКІ» 1930 р. [1275]) та І.
Марухова («Проблеми районування» 1927 р. [735].).
Від 1930 р. і до кінця 1950-х рр. ми не виявили жодної серйозної праці, яка
була б присвячена питанням адміністративно-територіального устрою Радянської
України. І це попри те, що у вказаний період відбувалися достатньо масштабні
трансформації адміністративно-територіального устрою, пов'язані як з ліквідацією
округ, так і зі створенням нового типу адміністративно-територіальної одиниці ‒
області. Очевидно, такий стан речей пояснювався поступовим згортанням свободи
слова, а отже, і згорталася можливість ведення фахової дискусії.
У зв'язку з оголошенням М. Хрущовим у 1957 р. реформи адміністративнотериторіального устрою, яка полягала насамперед в укрупненні районів, а також з
огляду на послаблення ідеологічного тиску, дослідження питань адміністративнотериторіального устрою знову стають актуальними. Однією з перших праць цього
періоду стала стаття В. Левіна, поміщена у 1959 р. у «Науково-інформаційному
бюлетені

Архівного

управління

Української

РСР».

І

хоча

називалася

«Адміністративно-територіальна реформа на Україні», вона цілком присвячена
реформі адміністративно-територіального устрою УСРР у 1925 р. Автор дещо
критично підійшов до реформування адміністративно-територіального устрою, яке
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відбувалося до 1925 р. Так, він зазначав, що в Україні до 1925 р. мали місце випадки
безпідставної зміни меж районів і сільрад, аж до їх ліквідації [628, с. 57]. Водночас
той же час автор не змарнував можливості «високо оцінити» роль Комуністичної
партії у проведенні реформи: «Реформа як складова частина політики пожвавлення
діяльності рад наштовхувалася на опір залишків експлуататорських класів, в першу
чергу куркульства і їх агентури в лавах партії ‒ троцькістів і правих опортуністів…
Давши відсіч всім ворожим вилазкам, Комуністична партія і радянський уряд
України успішно завершили в 1925 р. перехід до триступеневої системи управління»
[628, с. 65].
У 1961 р. вийшла друком монографія Б. М. Бабія «Українська радянська
держава в період відбудови народного господарства (1921 – 1925)», в якій один із
підрозділів називався «Реформа адміністративно-територіального устрою УРСР».
Автор ґрунтовно (наскільки це можливо в контексті теми) підійшов до дослідження
зазначеної

вище

проблематики.

Характерною

рисою

цього

підрозділу

є

акцентування уваги на використанні УСРР досвіду союзних республік у проведенні
реформи. На жаль, дослідник майже буквально повторив висновки партійних та
державних органів того часу, не беручи до уваги недоліки у реформуванні
адміністративно-територіального устрою УСРР [43, с. 225].
В опублікованій в «Українському історичному журналі» (1965 р.) статті
(«Адміністративно-територіальна реформа на Україні (1922 – 1925)») П. К. Стоян не
лише охарактеризував хронологію реформи, а й спробував пояснити причини її
здійснення. Насамперед він звернув увагу на те, що кордони губерній, повітів,
волостей з XVІІІ ст. майже не змінювалися, хоча потреби господарського розвитку
потребували цього. Крім того, він звертав увагу і на те, що в Україні більшість
губернських міст були розташовані не в географічному центрі губернії, а майже на
кордоні з іншою губернією (Кам'янець-Подільський, Житомир, Херсон, Чернігів),
що значно ускладнювало їх сполучення з віддаленими повітами. Аналогічна
ситуація була з повітовими та волосними центрами. Дослідник також інтерпретував,
що встановлені ІІІ сесією ВУЦВК максимальні й мінімальні норми населення
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диктувалися наявністю природно-історичних умов (Полісся, Лісостеп, Степ) [1183,
с. 73].
У 1964 р. вийшов друком конспект лекції Л. М. Стрельцова «Адміністративнотериторіальний устрій Української РСР», написаний на «виробничому принципі».
Окрім апології зазначеного у назві підходу до формування системи адміністративнотериторіального устрою, автор розкритикував не лише надмірну централізацію
адміністративно-територіального устрою в радянський період, а й засудив культ
особи Й. Сталіна. Одночасно він цілковито підтримав ідеї, висловлені М. Хрущовим
на грудневому пленумі ЦК КПРС 1958 р. про необхідність укрупнення районів та
направлення вивільнених працівників до колгоспів та радгоспів [1184, с. 16]. У 1959
р. світ побачила книга А. Зленка «Державний устрій Української РСР». У ній автор
спеціально не досліджував адміністративно-територіальний устрій, однак у книзі
містився розділ «Україна суверенна республіка в складі СРСР», у якому вчений
описував формування території УРСР, а також дав характеристику процесу
входження західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939 р. Приєднання цих
земель пояснювалося тим, що уряд Польщі залишив територію своєї країни, а
радянський уряд узяв під свій захист населення Західної України і Західної
Білорусії, якому загрожувала фашистська окупація [465, с. 15]. Ця думка (майже
дослівно) була відтворена і в його книзі «Державний і суспільний устрій
Української РСР», що вийшла друком у 1971 р. [464, с. 19]. Проте у цій праці
недостатньо уваги приділено характеристиці правових аспектів формування
державного устрою.
Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук (1967 р.), підготовлене А. Недухом, присвячене адміністративнотериторіальним перетворенням в УСРР в 1919 – 1932 рр. Автор цілком справедливо
зауважував, що численні зміни адміністративно-територіального устрою УСРР в
1919 – 1920 та у 1926 – 1932 рр. станом на той час не розглядалися в літературі
[751, с. 4]. Характерною рисою цього дослідження є цілковите схвалення дій влади з
реформування системи адміністративно-територіального устрою республіки. І якщо
в одних випадках позицію автора можна було б пояснити недостатньо ретельною
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роботою з джерелами (наприклад, твердження про значну економію в результаті
створення районів і скорочення чисельності радянських службовців, яка насправді
була тимчасовою і незабаром видатки на утримання апарату досягли дореформеного
періоду), то в інших пояснити інакше, ніж як беззаперечним схваленням дій
радянських органів влади, важко. Наприклад, на с. 8 вчений пише, що в результаті
реформи 1923 р. кількість сільських адміністративно-територіальних одиниць
зменшилася з 15696 до 9307, що покращило планування роботи сільрад, зміцнило їх
матеріальну базу, а на с. 9 зазначає, що розукрупнення сільських адміністративнотериторіальних одиниць з 9307 у 1923 р. до 10880 у 1930 р. теж мало позитивні
наслідки (сприяло кращому обслуговуванню сільрадами населення, активізувало їх
роботу та залучення бідняцько-середняцьких мас села до більш активної участі в
роботі органів радянської влади). З одного боку, дослідник переконує, що в 1930 ‒
1932 рр. існування дволанкової системи адміністративно-територіального устрою
(сільрада та район) «сприяло зміцненню і росту самодіяльності такої ланки
адміністративно-територіального устрою, як район» (с. 11), а з іншого ‒ автор
зазначає, що ідея утворення областей пояснювалася складністю керівництва з
центру близько 400 районами (с. 11) [751, с. 11].
Процес «гласності» в СРСР вплинув і на наукові дослідження: в дисертаціях
усе частіше висловлюються критичні зауваження. Так, в захищеній в 1987 р.
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Національнодержавний і адміністративно-територіальний устрій Української РСР» її автор
вказував на наявність недоліків на районному рівні і пропонував розробити
оптимальні моделі районів (правда, цю пропозицію він не деталізує). Висувалася
пропозиція укрупнити сільради [622, с. 21]. Досить слушною, як на той час, була
пропозиція А. Кушніренка прийняти загальносоюзний закон про адміністративнотериторіальний устрій, а на його основі – закони союзних республік (дослідник
навіть визначає сфери, які мали б бути врегульовані таким законом) [622, с. 22]. На
жаль, ця ідея так і не була реалізована. І хоча дисертант доволі критично висловився
щодо сучасного адміністративно-територіального устрою УРСР (в дослідженні не
висвітлювалися історичні аспекти), все ж він не зміг вийти за межі радянської
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парадигми

адміністративно-територіального

устрою.

З

його

точки

зору,

адміністративні райони мали б і надалі створюватися відповідно до економічних
критеріїв [622, с. 22].
Характеризуючи

наукові

адміністративно-територіальному

праці

радянського

устрою,

періоду,

простежується

присвячені
діалектичний

взаємозв'язок між політичним кліматом в республіці та оцінкою правового
регулювання адміністративно-територіального устрою. До завершення становлення
тоталітарної системи вчені-правознавці досить активно брали участь в обговоренні
проектів реформи адміністративно-територіального устрою, вряди-годи критично
оцінюючи висунуті радянської владою пропозиції. Натомість від початку 1930-х
років і до кінця 1950-х науковці припиняють досліджувати правове регулювання
адміністративно-територіального устрою. Очевидно, це пояснюється зміцненням
тоталітарної системи і неможливістю об'єктивно досліджувати означену тематику.
Лише з початком проведення реформи адміністративно-територіального
устрою у 1957 р. інтерес вчених до правового регулювання адміністративнотериторіального устрою знову зростає. Однак у цей період, який умовно
завершується в середині 1980-х років, для вчених характерним є комплементарне
ставлення до правової політики радянської влади у сфері адміністративнотериторіального устрою. Лише з початком «перебудови» і відновленням «гласності»
починають з'являтися наукові праці, в яких автори критично оцінювали правове
регулювання адміністративно-територіального устрою.
Незважаючи на проголошення незалежності України в 1991 р., інтерес до
питань

адміністративно-територіального

устрою

України

серед

учених

не

пожвавлювався. Лише в 1995 р. світ побачили дві роботи, в яких розкривалася
означена тема. Це брошура В. Кравченка «Територіальний устрій та місцеві органи
влади» [577] та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних
наук М. Дністрянського «Політико-адміністративний устрій України» [332]. У
підрозділі «Адміністративно-територіальний поділ» згаданої вище брошури автор,
не даючи своєї оцінки, розглядав історію адміністративно-територіального устрою
від Київської Русі до 1994 р. У розділі «Проблеми реформи адміністративно-
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територіального поділу» автор наводить декілька підходів до реформи, які
обговорювалися на той час: 12 земель (відповідно до історичних особливостей), 10
територій (з огляду на економічні райони), 10 країв (щоправда, критерію, на основі
якого була зроблена ця пропозиція, дослідник не зазначав). Натомість автор
пропонував розглядати це питання лише в теоретичному аспекті, посилаючись на
відсутність вагомих досліджень в Україні [577, с. 44].
М.

Дністрянський

відмовився

від

описового

підходу

щодо

історії

адміністративно-територіального устрою. Так, прийнятий у березні 1918 р.
Центральною Радою Закон «Про адміністративно-територіальний поділ України»
він характеризує як першу спробу організації територіального управління,
відповідно до українських суспільно-географічних реалій [333, с. 13]. Автор також
наголошував, що адміністративно-територіальний устрій на українських землях у
складі Польщі і Румунії у політичному і в структурному сенсах виступав
інструментом насильницької асиміляції. Це, зокрема, пояснював він, проявилось у
розміщенні центрів та конфігурації воєводств і провінцій і штучно створювало на
міжетнічному пограниччі переваги для польської і румунської людності [333, с. 14].
Дослідник також запропонував і два власних проекти реформи адміністративнотериторіального устрою України, які можна охарактеризувати як радикальний та
поміркований. Відповідно до першого варіанта він пропонував поділити територію
України на 80 округ, кожна з яких мала б складатися з 15 – 25 волостей. Відповідно
до другого варіанта він пропонував додатково утворити чотири області: Уманську,
Криворізьку, Маріупольську та Краматорську. І хоча вчений серед основних
недоліків адміністративно-територіального устрою називав віддаленість багатьох
обласних центрів від периферійних районів [333, с. 18], у трьох з чотирьох
пропонованих ним областей [333, с. 23] обласні центри знаходилися на краю
області, а в Уманській області її адміністративний центр був суттєво зміщений від
географічного [333, с. 23].
З прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України, в якій IX розділ був
присвячений територіальному устрою і в якому визначалася його система, кількість
студій (в тому числі і дисертаційних) з дослідження цього питання невпинно
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зростає. До того ж, організації системи адміністративно-територіального устрою
України присвячували свої роботи не лише вчені-правники, а й фахівці в галузі
державного управління, політології, економіки, історії і навіть географії та
психології. Однак більшість досліджень з цього питання належить юристам.
Праці вчених-юристів вказаного періоду були присвячені загальним питанням
адміністративно-територіального

устрою

загалом

та

адміністративно-

територіального устрою України зокрема. Так, до першої групи можна віднести
дослідження І. Долматова «Просторове буття сучасної держави» [355], В. Міщука
«Унітарна форма територіального устрою України, Польщі та Італії (порівняльноправовий аналіз)» [723] та В. Приполової «Територіальний устрій України та
європейських унітарних держав: порівняльно-правовий аналіз» [1010]. Однією з
перших робіт, де висвітлюється адміністративно-територіальний устрій України
(вийшла друком після прийняття Конституції України), стала робота В. Баранчука, в
якій автор постулює значну роль у розбудові територіального устрою України
Декларації про державний суверенітет 1990 р. [50].
Згодом юристи починають більше уваги приділяти питанням історії
адміністративно-територіального устрою України. Якщо в роботах М. Малишка
[683] та В. Новик це питання розглядається лише фрагментарно [759], то в працях
інших дослідників цьому питанню присвячується окремий підрозділ [173; 663; 799],
і лише в дисертаційному дослідженні О. Іщенка цьому сегменту

питання був

присвячений цілий розділ дослідження, в якому автор розглядав систему
адміністративно-територіального устрою на українських землях від Київської Русі і
до кінця ХХ ст. [479].
Значна частина наукових досліджень розкривала правовове регулювання
окремих адміністративно-територіальних одиниць. Правовому статусу області була
присвячена робота І. Зайця [455], сільського району – П . Ткачука [1207], гірських
населених пунктів – С. Глазунової [479], міста – В. Шкабаро [1453], Києва –
М. Хонди [1281], Севастополя – С. Головатого [184], району в місті –
А. Орловського [787], сільських рад – А. Ткачука, В. Купрія, Р. Шутова [829],
громад – М. Пітцика, Ю. Ганущака, Д. Шиманке, Х. Цимерманна [828]. Однак
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дотепер в Україні немає жодного ґрунтовного наукового дослідження, яке б
висвітлювало правовове регулювання села та селища як адміністративнотериторіальних одиниць.
Також потрібно відзначити, що в Україні практично відсутні роботи історикоправового характеру, що розглядають систему адміністративно-територіального
устрою українських земель. Винятком можна назвати лише роботи І. Скуратович
[1154] та В. Куйбіди, а також І. Зайця [684]. Однак перше дослідження, присвячене
адміністративно-територіальному устрою УСРР відносно невеликого відтинку часу
(1920 – 1930 рр.), а хронологічні межі другого – від Київської Русі до початку ХХІ
ст., не дозволили

авторам більш предметно

адміністративно-територіального устрою в ХХ –

зупинитися

на дослідженні

на початку ХХІ ст. Наявність

значної кількості ілюстративного, картографічного та графічного матеріалу (що,
безумовно, є позитивом і сприяє кращому сприйняттю матеріалу) істотно зменшує
можливість для текстуального викладення матеріалу. Потрібно також зауважити, що
це дослідження ґрунтується переважно на опублікованих нормативно-правових
актах (тобто є типовим продуктом нормативістського підходу) і не бере до уваги
практики їх реалізації.
У контексті проблеми, яку ми досліджуємо, суттєве місце належить роботам з
державного управління, значна частина яких порушує методологічні підходи [615;
729; 739]. В той же час частина праць присвячена моделюванню як адміністративнотериторіального устрою України загалом, так і її окремих регіонів. До першої групи
досліджень належить ґрунтовна праця Ю. Ганущака [168] та брошура за редакцією
А. Ткачука, Р. Ткачука та Ю. Ганущака, яка має радше пропедевтичний характер. До
другої групи досліджень належать праці Н. Зелінської [459], І. Верещук [114],
А. Петкевича [12]. Перша з означених праць присвячена моделюванню
адміністративно-територіального устрою південних областей України, друга –
Львівської області, а остання – Херсонської. Окремої уваги, з огляду на значну
кількість довідкового матеріалу (графіки, таблиці, карти), заслуговує монографічне
видання

«Адміністративно-територіальний устрій

України. Історія.

Сучасність.

Перспективи» за загальною редакцією О. В. Турчинова, однак з огляду на
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використання в процесі підготовки роботи менше трьох десятків джерел та стиль
викладу матеріалу фактично ставить це дослідження в один ряд із навчальними
посібниками та підручниками [21].
Значну увагу адміністративно-територіальному устрою України приділяли
також учені-політологи. До робіт загального характеру можна зарахувати
дисертаційні дослідження С. Телешуна та В. Малиновського. Представники
політичної науки велику роль приділяли також порівняльним дослідженням [1060;
803]. У контексті проблеми, ми студіюємо, особливе місце належить роботам
політико-правового характеру, підготовленим безпосередньо І. О. Кресіною [581;
582; 1007] або за її редакцією [11; 1007]. Однак у них бракує аналізу історичного
контексту питання.
Утім не лише представники політичної, а й економічної науки в своїх
дослідженнях часто виходять за межі свого предметного поля. Так, скажімо, в
роботі «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель» за
загальною редакцією О. Соскіна був запропонований проект Закону України «Про
внесення

змін

до

Конституції

України»,

відповідно

до

якого

систему

адміністративно-територіального устрою України мали складати паланки та
громади [12]. Законодавчі пропозиції або шляхи їх імплементації містяться також у
роботах В. Бабаєва [16], Б. Данилишина [710], А. Доценка [358], О. Чернюк [1423].
Потужний фактологічний матеріал з питань адміністративно-територіального
устрою українських земель міститься в роботах вчених істориків: О. Андрощука
[26], Л. Гуцало [294], М. Козиревої [524], М. Крикуна [584], І. Савченко [1121],
О. Сагач [1124 – 1126], В. Шабельнікова [1429]. Значну кількість робіт з означеної
тематики підготувала Я. Верменич [116 ‒ 124]. Особливе місце у цьому переліку
займає двотомне видання «Адміністративно-територіальний устрій України:
еволюція, сучасний стан, проблеми реформування», в першому томі якого
комплексно аналізується адміністративно-територіальний устрій від Київської Русі
до кінця ХХ ст. Другий том вищевказаного дослідження охоплює період від Першої
світової війни до 2008 р. Таким чином, цей том значною мірою охоплює
досліджуваний нами відтинок часу, однак авторка зосереджує увагу не на
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нормативно-правових актах, хоча іноді на них і посилається, а на історичному
контексті. До безумовних здобутків роботи слід віднести розгляд села як
історичного типу поселення в межах окремого розділу. Однак якщо в дорадянський
та пострадянський період дослідниця більше уваги приділяє сільським населеним
пунктам як адміністративно територіальним одиницям, то в радянський період
акцент зміщується на економічну ситуацію в українському селі. Очевидно, що такий
підхід до розгляду цього питання не в останню чергу зумовлений відмовою
дослідниці

від

використання

архівних

матеріалів. Щоправда, сільрада як

адміністративно-територіальна одиниця залишилася поза її увагою.
Значна частина робіт, присвячена адміністративно-територіальному устрою
України, належить перу вчених-географів. Причому ці дослідження поділяються на
дві

майже

однакові

групи:

ті,

які

стосуються

системи

адміністративно-

територіального устрою загалом, і ті, які присвячені особливостям адміністративнотериторіального устрою окремих регіонів. Л. Заставецька, виконуючи дисертаційне
дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
студіювала особливості адміністративно-територіального устрою окремого регіону
(Тернопільської області), а

виконуючи дисертаційне дослідження на здобуття

наукового ступеня доктора географічних наук, студіювала систему адміністративнотериторіального устрою України загалом. До першої групи належать дослідження
М. Дністрянського [333] та Л. Заставецької

[448].

До другої ‒ В. Яворської

(регіональні дослідження загалом) [1470], О. Афоніної (Чернігівська область) [39],
Л. Заставецької (Тернопільська область) [450], Н Дністрянської (Львівська область)
[331], З. Тітенко (Одеська область) [1206], Л. Хомич (Одеська область) [1279].
Певну увагу проблемам адміністративно-територіальної реформи з погляду
соціальної психології приділили представники психологічної науки. Р. Зрайко та
Л. Калачнікова визначали психосоціальні характеристики регіонів України [467], а
В. Жовтянська долучилася до розроблення психологічного підходу в питанні
проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні [235].
Підсумовуючи аналіз наукової літератури, присвяченої адміністративнотериторіальному устрою України в період незалежності можна відзначити дві
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головні тенденції: поступове збільшення кількості робіт та інтерес до цієї
проблематики з боку представників інших галузей науки.
Аналізуючи

історіографічну

літературу

з

питань

реформування

адміністративно-територіального устрою на українських землях в ХХ – на початку
ХХІ ст., можна виділити такі періоди в дослідженні проблематики адміністративнотериторіального устрою: 1. 20-ті рр., для яких характерні критичне ставлення до
правового

регулювання

та

практики

реалізації

реформи

адміністративно-

територіального устрою. 2. Від початку 30-х до середини 50-х рр., яким притаманна
майже цілковита відсутність робіт з питань адміністративно-територіального
устрою. 3. Від середини 50-х до середини 80-х рр., що характеризуються
комплементарним ставленням вчених до правової політики держави у сфері
адміністративно-територіального устрою. 4. Від середини 80-х до початку 90-х рр.,
що відзначаються відродженням критичного ставлення учених до нормативноправового

регулювання

адміністративно-територіального

устрою.

5.

Від

проголошення незалежності до прийняття Конституції України. Особливістю цього
періоду є незначна кількість робіт з означеної проблематики. 6. Від прийняття
Конституції до 2005 р., що характеризується поступовим збільшенням робіт із
питань адміністративно-територіального устрою. 7. Від 2005 р. до 2015 р.,
особливостями якого є не лише збільшення праць, присвячених адміністративнотериторіальному устрою, а й активне звернення до дослідження адміністративнотериторіального устрою представників науки державного управління, історії,
політології, економіки, географії та психології.

1.2.

Джерельна база дослідження
Особливості

джерельної

бази

дослідження

визначаються

предметом

дисертації. З огляду на комплексний характер адміністративно-територіального
устрою ми студіювали значний масив правових актів.

Наприклад, під час

дослідження правового регулювання адміністративно-територіального устрою в
період Української Народної Республіки ми використали документи із двотомного
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видання «Українська Центральна Рада: документи і матеріали». Однак законодавчі
акти інших періодів історії так не систематизовані, тому ми використовували
періодичні

видання

для

пошуку

відповідних

документів.

У

період

між

Всеукраїнськими з'їздами рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів
найвищим законодавчим органом був Всеукраїнський центральний виконавчий
комітет. Саме тому основну увагу ми зосередили на періодичних виданнях, які
друкували нормативно-правові акти, прийняті цим органом, – «Вісті ВУЦВК» та
«Бюлетень ВУЦВК». Саме в них друкувалися акти, які заклали початок реформи
адміністративно-територіального устрою, розпочатої в 1922 р. У них також
друкувалися статті програмного характеру, які пояснювали суть і завдання реформи,
оскільки з огляду на швидкі темпи реформування територіальної структури держави
осмислити подробиці нововведень часто-густо не були спроможні навіть службовці
на місцях. Позаяк відповідальність за проведення реформи була покладена, зокрема,
і на Народний комісаріат внутрішніх справ, то значна кількість підзаконних
нормативно-правових актів із питань адміністративно-територіального устрою
друкувалася у Бюлетені Народного комісаріату внутрішніх справ. Щоправда,
зважаючи на низький рівень культури використання законодавчої техніки,
документи часто друкувалися без дат або без інформації про осіб, причетних до
ухвалення того чи іншого нормативно-правового акта, що часом ускладнювало
розуміння місця документа в системі нормативно-правових джерел і потребувало
зіставлення їх з іншими виданнями. У «Збірнику наказів міліції і розшуку
Української Соціалістичної Радянської Республіки» передруковувалися як вже
опубліковані нормативно-правові акти, так ще не оприлюднені. Матеріали,
опубліковані в «Бюлетені Держплану

Української Соціалістичної Радянської

Республіки», допомагають зрозуміти мету та завдання реформи адміністративнотериторіального устрою. Зорієнтуватись у загальносоюзних нормативно-правових
актах, дають змогу «Відомості Верховної Ради СРСР». Основним джерелом для
вивчення

нормативно-правових

актів,

що

регулювали

адміністративно-

територіальний устрій у повоєнний період, стали «Відомості Верховної Ради
Української Радянської Соціалістичної Республіки», які після проголошення
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Україною незалежності були перейменовані на «Відомості Верховної Ради
України». Ми також використовували матеріали, опубліковані в «Голосі України»,
газеті, яка офіційно оприлюднює закони України, нормативно-правові акти
України,

їх роз'яснення та іншу офіційну інформацію, всебічно висвітлює

діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів,
тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів
України, органів місцевого самоврядування тощо. Однак основним інформаційним
ресурсом для нас став офіційний сайт Верховної Ради України.
Тексти міжнародних договорів, актів Президента та Кабінету Міністрів
України ми брали з «Офіційного вісника України». Деякі з документів, що ми
використовували

в

процесі

написання

дисертаційного

дослідження,

були

опубліковані в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України –
«Урядовому кур'єрі». У процесі проведення класифікації міст України ми, зокрема,
викоритовували й підзаконні нормативно-правові акти відомчого характеру: накази
Держкоммістобудування та Державного комітету статистики України.
Рішення органів місцевого самоврядування та статути територіальних громад
аналізували під час розгляду питання районів у місті та розширення меж населених
пунктів.
З огляду на активний процес децентралізації, особливий науковий інтерес
мають проекти Конституцій України та законопроекти, якими передбачається
вносити зміни до чинної Конституції України. Відсутність Закону України, який би
регулював систему адміністративно-територіального устрою, потребувала аналізу
законопроектів з цього питання. Під час їх розгляду ми не обмежувалися лише їх
текстом, а й аналізували зауваження Президента України та висновки Головного
науково-експертного управління Верховної Ради України. Певні особливості
нормативно-правових актів стали зрозумілими після звернення до пояснювальних
записок та стенограм засідань парламенту.
До роботи залучалися не лише акти національного законодавства, а й
міжнародно-правові документи.

Так, для ілюстрації міжнародно-правового

закріплення кордонів УСРР ми використали видання «Акти радянської дипломатії».

47

Проте більшу частину текстів офіційних договорів, у яких визначався державний
кордон України нами, взяли з сайту Верховної Ради України.
Неправомірні дії Російської Федерації, спрямовані на анексію частини
території України, спричинили бурхливу реакцію міжнародного співтовариства. На
неправомірність таких дій вказували Генеральна Асамблея ООН, Парламентська
Асамблея Ради Європи та Європейська комісія за демократію через право. І ми в
роботі неодноразово зверталися до документів, які містили позицію цих організацій.
Використовуючи компаративістський метод, ми опрацювали, зокрема, й
законодавство зарубіжних країн. Джерельну базу істотно поповнив збірник
документів «Акти Європейського права з питань регіональної політики та місцевого
самоврядування», що вийшов друком у 2007 р. У процесі розгляду правового
статусу столиці України ми використали Закон “Про столицю Словацької
Республіки місто Братислава” від 13 вересня 1990 р., Закон від 15 березня 2009 р.
“Про устрій столичного міста Варшава”, Закон “Про столичне місто Прага” від 13
квітня 2000 р. З огляду на розширення меж столиці Російської Федерації –
м. Москви, ми опрацювали пласт документів, який регламентував і цей процес.
Законодавство Російської Федерації ми розглядали з тим, щоб показати, що у
процесі приєднання Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу
Російської Федерації було порушене не лише міжнародне право, а й законодавство
Російської

Федерації,

зокрема

Федеральний

конституційний

закон

«Про

Конституційний суд Російської Федерації».
На жаль, ми змушені констатувати, що українські вчені

в процесі

дослідження питань адміністративно-територіального устрою України зрідка
посилаються

на рішення

Конституційного

Суду України

і

фактично

не

використовують рішення судів загальної юрисдикції з цього питання, хоча, з нашої
точки зору,

саме аналіз судових рішень щодо адміністративно-територіального

устрою може вказати на часто непомітні прогалини чи колізії в законодавстві. З
огляду на це ми спеціально детально зупинилися на аналізі зазначених вище джерел.
Так, аналіз рішень судів загальної юрисдикції був доцільним під час розгляду
правового статусу селищ міського типу, а також у процесі дослідження процесів
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об'єднання територіальних громад. Рішення Конституційного Суду України
використовувалися під час встановлення правової природи «району в місті», а також
при визначенні відповідності Конституції України актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим у процесії анексії кримського півострова Російською Федерацією.
Висновки Конституційного Суду України використовували під час розгляду
питання внесення змін до Основного Закону держави. До роботи активно залучали
також окремі думки суддів Конституційного Суду України. Це допомагало всебічно
розглянути порушену проблематику.
Оскільки завданням роботи є не лише нормативно-правове регулювання
реформи системи адміністративно-територіального устрою, а і її практичне
втілення, то залучення архівних матеріалів було неодмінним кроком. Архівні фонди
дали змогу віднайти також нормативно-правові акти, які не були опубліковані або
були опубліковані, але видання, у яких вони друкувалися, були втрачені. Частину із
зазначених вище джерел ми виявили у фонді 1 «Верховна Рада України» та фонді 2
«Кабінет Міністрів України» Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління України. Матеріали з фонду 1063 «Рада народних міністрів
Української

Народної Республіки» використовували

для

розгляду системи

адміністративно-територіального устрою періоду Центральної Ради, а у фонді 2607
«Делегація Української Держави в справі мирних переговорів з Росією» нам удалося
дослідити матеріали, пов'язані із розмежуванням Української Держави та Російської
Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки.
З огляду на не досить ретельне ставлення до комплектації матеріалів певні
документи

зазначеного

вище

архіву,

які

стосуються

адміністративно-

територіального устрою, опинилися в інших фондах. Зважаючи на це, ми залучали
документи також із таких фондів: фонд 257 «Всеукраїнський центральний комітет
незаможних селян при ВУЦВК», фонд 342 «Міністерство охорони здоров'я УРСР»,
фонд 2201 «Міністерство освіти Української Держави».
У Центральному державному архіві громадських об'єднань України, окрім
нормативно-правових актів, ми опрацьовували ще й матеріали, які передували
прийняттю тих чи інших документів, а також коресподенцію від місцевих органів
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влади, у якій ми знаходили реакцію на проведення реформи. Ці документи містяться
у фонді 1 «Центральний комітет Компартії України».
На прикладі матеріалів фонду Р 111 «Київський губернський виконавчий
комітет

ради

робітничих,

селянських

та

червоноармійських

депутатів

(губвиконком)» Державного архіву Київської області ми детальніше розглянули
базовий рівень адміністративно-територіального устрою.
Інформація з фонду Р 1 «Київська міська рада народних депутатів та
виконавчий орган Київської міської ради депутатів (Київська міська державна
адміністрація)» Державного архіву м. Києва дала змогу простежити основні етапи
розширення столиці та динаміку змін на районному рівні в ній.
Джерела фонду 13 «Колекція друкованих видань КГБ УРСР» Галузевого
державного архіву Служби безпеки України були використані переважно для
дослідження

адміністративно-територіального

устрою

Кримської

Автономної

Соціалістичної Радянської Республіки та причин утворення національних районів.
У роботі ми також використовували матеріали київської філії Центрального
державного історичного архіву України. Це матеріали фонду 51 «Генеральна
військова канцелярія» та фонду №269 «Канцелярія гетьмана Розумовського». У цих
фондах міститься інформація про роботу з розмежування українських та російських
земель у період правління Кирила Розумовського.
Для

демонстрації

недоліків

адміністративно-територіального

устрою

України ми активно залучали довідники, в яких представлена як система
адміністративно-територіального устрою України загалом, так і окремих регіонів
зокрема. З цією ж метою використовували також і програмні статті та інтерв'ю
державних діячів як радянського періоду, так і після проголошення Україною
незалежності. Щоб визначити ставлення мешканців столиці до зміни його районного
устрою, як джерело інформації ми використовували місцеву періодику.
Систему

адміністративно-територіального

устрою

можна

назвати

«технічним» питанням. З огляду на це означена проблематика майже не
презентувалася у мемуаристиці. Однак спогади учасників подій усе ж іноді
допомагають зрозуміти деякі аспекти, які стосуються проведення лінії кордону чи
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реформи адміністративно-територіального устрою. Наприклад, позицію держав
щодо

проведення

лінії

кордону,

мотиви

перейменування

адміністративно-

територіальних одиниць тощо.
Для всебічного розгляду нормативно-правового регулювання системи
адміністративно-територіального устрою, а також практики реалізації законодавства
ми використали широкий та різноплановий масив джерел. Це як нормативно-правові
акти та документи, які супроводжували їх ухвалення, так і рішення судів, що їх
тлумачили. Позаяк завданням роботи є не лише нормативно-правове регулювання
реформи системи адміністративно-територіального устрою, а також її практичне
втілення, то залучення архівних матеріалів було неодмінним кроком. У процесі
роботи над дослідженням використовували довідкову літературу та мемуари.

1.3.

Методологія дослідження
Методологію

дисертації

становить

широкий

спектр

філософсько-

світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів і підходів. З огляду
на те, що пропоноване дослідження є історико-правовим, догматичний метод не є
превалюючим. Як слушно зауважує Н. Крестовська, зважаючи на природу
історичної та історико-правової науки, дескриптивний метод має залишатися серед
основних дослідницьких засобів [583, с. 110]. Студіюючи історію правового
регулювання адміністративно-територіального устрою України, ми посилалися саме
на ці підвалини. Ми також виходили з того, що історик права повинен вивчати не
лише правові пам'ятки і правозастосовчі акти тієї епохи, яку він досліджує, але
також вивчати тогочасну історико-правову дійсність, історико-правові явища і
процеси, враховувати і фактори, які призвели до їх створення та які вплинули на
характер цих пам'яток – економічні, соціальні, географічні, ідеологічні тощо [519,
с. 105]. Ще на початку дослідження ми поставили за мету уникнути одного з
найтиповіших недоліків, як вважає М. Дамірлі, який характерний для досліджень
«фахівців-галузевиків», – не обмежувати історію права історією законодавства
(звичайного хронологічного перерахунку нормативних актів, без зв'язку з
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історичним тлом, без аналізу ефективності застосування тієї чи іншої норми) [296,
с. 43]. Оскільки, як слушно зауважує цитований вище вчений, дослідження історії
права, які не поширюються за межі чисто юридичних факторів, обмежені
позитивістським підходом, є не що інше, як «погляд з тунелю» [296, с. 43]. На тому,
що предмет дослідження не можна «виривати» з контексту, наголошував і один з
найвідоміших британських істориків ХХ століття Джон Тош [1211, с. 19]. Власне,
уникнути тла дослідження нам не дають іманентні властивості права. Як слушно
зауважив М. Кельман, існування політологічного підходу у правознавстві
обґрунтовується тим, що, за свідченням Р. Дворкіна, право є політичним за своєю
природою і тому юристи змушені використовувати політичну теорію для пояснення
правових феноменів [506, с. 32].
Власне, численні наукові пошуки О. Ярмиша також змусили його визнати
наявність субстанційного взаємозв'язку загальної культури та правової культури як
її невід'ємного складника [1477, с. 176]. Саме це аксіоматичне твердження змусило
нас звернутися, зокрема, і до використання цивілізаційного підходу, який упродовж
тривалого часу ми активно розробляли. Адже, як слушно зауважує В. Бабкін,
незважаючи на певний суб'єктивізм цивілізаційної парадигми, що виявляється
подекуди у неможливості синхроністичного зіставлення історичних явищ та
спростовує уявлення про прогресивний розвиток світової історії, використання
цього підходу при осяганні реального історичного процесу дозволяє включити
людину як вищу соціальну цінність у процес історичного розвитку, врахувати
матеріальні, соціокультурні, етнонаціональні особливості різних суспільств у їх
історичній

спадкоємності,

подолати

європоцентризм

та

утвердити

«мультикультурний» характер людського суспільства [44, с. 114].
Під час написання дисертаційного дослідження автор виходив також із
методологічних засад нового історизму О. Еткінда, тобто відмовився від заздалегідь
«сильної теорії», підтвердженням якої мали б слугувати всі наведені історичні
матеріали.
Врешті, ми вважаємо, що вже настав час для реалізації передбачення
Є. Ерліха, озвученого ним сторіччя тому: «Завдання юриспруденції майбутнього
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буде полягати в тому, щоб змусити право підлаштовуватися під нові, мінливі
потреби життя» [1464, с. 356]. На цих позиціях стоїть і сучасна дослідниця
соціології права К. Яцино, яка вважає, що фактично норми права ґрунтуються і
походять від реальних суспільних відносин і повинні в своїй суті відображати їх,
спонукати до подальшого розвитку, закріплювати саме ті правовідносини, що мають
певні загальноцивілізаційні цінності сучасного людського життя [1478, с. 7]. Цю
думку можна доповнити і наголосити на тому, що розвиток суспільства змушує
право удосконалюватись, відповідно до нововиниклих суспільних відносин.
Телеологічний підхід був доцільним при визначенні досягнення цілей під
час здійснення реформ адміністративно-територіального устрою. З нашої точки
зору,

право

має

своєчасно

«закріплювати»

кращі

практики

організації

адміністративно-територіального устрою, а не бути їх гальмом. Cоціологічний
підхід був використаний з тим, щоб розкрити роль і значення різних соціальних
факторів на формування і дію права [565, с. 146]. Важко не погодитися з К. Яцино,
яка стверджує, що правові явища і процеси не можуть бути глибоко і всебічно
вивчені поза їх зв'язком із суспільством як соціальною системою, тобто поза
соціальними зв'язками [1478, с. 1].
Як справедливо зауважують О. Кобан та В. Костицький, щоб цілковито
розкрити суть права, наука права має бути не лише історичною, а й соціологічною
[565, с. 84]. В той же час «соціалізація» законодавства має своїм результатом
неминучість

застосування

соціологічного

підходу

як

додаткового

засобу

юридичного пізнання [1142, с. 278].
Ми брали до уваги те, що суспільне життя регулюється не тільки правовими
нормами, але й не-правом, тобто силою звички, модою, пережитками, ціннісними
установками особи [564, с. 7]. Безумовно, важливе значення має і соціальнопсихологічний підхід, відповідно до якого потрібно враховувати соціальну
ідентичність спільнот. Наприклад, В. Пилипів переконаний, що основним
ідеологічним недоліком проекту реформи адміністративно-територіального устрою
2005 р. було саме нехтування соціологічних і психокультурних факторів [825,
с. 285]. І це при тому, що, як цілком справедливо зауважують Р. Зрайко та
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Л. Калачнікова: «Сучасний адміністративно-територіальний поділ України багато в
чому є штучним, не збігається з культурно-історичним, а за своєю глибинною суттю
– із психологічним районуванням» [467, с. 108]. Проблемою є і те, що з «технічної»
точки зору ці відмінності не завжди вдається чітко зафіксувати. Як зазначають
згадані вище автори, в соціально-політичних опитуваннях ці відмінності можуть
затушовуватися, не виявлятися так яскраво [467, с. 108].
П. Горностай стверджує, що групова ідентичність, яка виявляється в потребі
людини належати до групи, – необхідний стан існування групи та життя індивіда в
групі [196, с. 112]. На це звертає увагу і В. Васютинський: «Для нормального
існування та повноцінної самореалізації особа повинна мати ідентичність» [107,
с. 25]. Більше того, професор зауважує, що належність до спільноти може
забезпечувати почуття внутрішнього психологічного комфорту, і особливо це може
бути корисним у разі, коли реальне повсякденне життя дає замало підстав для
переживання такого комфорту [107, с. 30]. Крім того, зазначає він, переживання
належності до спільноти допомагає особі уникнути самотності, дає можливість
відчути свою причетність до чогось «більшого», великого і величного, і це дозволяє
їй забути або знецінити власні страхи, почуття невпевненості в собі [107, с. 31].
Відомий німецький соціальний психолог та філософ Е. Фромм простежив психофізіологічну необхідність належності до спільноти. Дослідивши потребу людини у
спільноті, він переконався, що дитина починає усвідомлювати свою самотність та
окремість, а це, на його думку, породжує почуття беззахисності й тривоги. Тому,
вважає учений, аби побороти їх, дитині потрібно злитися з навколишнім світом,
розчинитися в ньому, підпорядкуватися йому [1273, с. 34].
Вже згадуваний В. Васютинський, досліджуючи спільноту, дійшов висновку,
що переживання належності до неї стає джерелом позитивного самоставлення і
самоповаги. При цьому він вказує на такий цікавий феномен: з одного боку, особа
цінує спільноту, до якої, як вона гадає, належить, приписавши їй усілякі
щонайрозмаїтіші чесноти, а з другого – поважає саму себе, позаяк належить до такої
«похвальної» спільноти, відчуває свій глибинний зв'язок з нею [107, с. 36].

54

Таким чином, ми з'ясували, що бажання належати до спільноти є базовим,
базальним прагненням людини, яке, в тому числі, є запорукою душевного комфорту
особи. В той же час необхідно наголосити, що особа «автоматично» не може з
легкістю стати членом іншої спільноти [235, с. 15]. Як вказують російські вчені
О. Шкаратан та Г. Ястребов: «Спільноти характеризуються спільністю умов
існування, причинно взаємопов'язаними подібними формами діяльності в різних
сферах життя, спільними соціальними нормами й цінностями, стилем життя,
гомогенністю

за

основними

статусними

характеристиками,

здатністю

до

самовідтворення, специфічною сукупністю соціальних зв'язків» [1454, с. 42]. Більше
того, зазначена вище спільність формує і колективний світогляд. Як стверджує
В. Васютинський: «Так чи інакше, але таке явище, як колективний суб'єкт, існує як
певна реалія людського співбуття, виявляється і функціонує в інтерсуб'єктивному
просторі, творить цей простір, посідає та виявляє в ньому певні властивості [107,
с. 62]. Звісно, що в цьому контексті цілком слушно постає питання про цілісного
матеріального носія колективної суб'єктності. На поставлене запитання вчений
відповідає, що таким суб'єктом виступає сукупність індивідуальних суб'єктностей,
які поєднуються між собою складними зв'язками та утворюють інтерсуб'єктне
середовище, але при цьому аж ніяк не «зливаються» в єдиного цілісного суб'єкта
[107, с. 62]. Одним з чинників, який необхідно враховувати при проведенні
адміністративно-територіальної реформи в Україні, є чинник так званого
інгрупового фаворитизму, фактично – спільнотного патріотизму. Для особи, яка
належить до даної спільноти, все, що стосується цієї спільноти, без особливих
труднощів виявляється кращим і виправданішим порівняно з аналогічними
параметрами інших, менш привабливих, груп [107, с. 62].
І. Верещук теж переконує, що розвиток місцевого самоврядування та системна
децентралізація
самоідентифікації

влади

спричинили

громадян.

адміністративно-територіальна

Тепер

розвиток
постала

одиниця

та

посилення

необхідність,

віддзеркалювала

локальної

щоб

локальна

реально

існуючу

соціально-територіальну спільноту (громаду) [113, с. 26]. О. Оргієць також вважає,
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що при проведенні адміністративно-територіальної реформи потрібно враховувати
психоідентифікацію більшості жителів як територіальної спільноти [784, с. 344].
Орієнтація на спільноту в процесі самовизначення закріплює у свідомості та
поведінці особи типові для спільноти соціальні настанови (атитюди), усереднені й
стереотипні форми оцінки, ставлення, поведінки, що актуалізовуються в типових
соціальних ситуаціях. У результаті соціальні настанови засвоюються особою,
інтеріоризуються нею, переймаються від інших членів спільноти, а далі
реалізовуються в її поглядах і вчинках як власні особистісні елементи [107, с. 82].
Як стверджує В. Васютинський, «…спільні ідентифікаційні, мотиваційні та
когнітивні властивості членів спільноти забезпечують наявність і спільних рис
поведінки. Натомість спільна поведінка проявляється як типова, схожа, однакова
поведінка членів спільноти в типових, стандартних ситуаціях, виявляє близькість і
подібність їхніх поведінкових реакцій на однакові стимули» [107, с. 91].
Варто зауважити, що ці тези верифікуються і апостеріорі. Наприклад, за
даними

соціально-психологічних

досліджень,

проведених

співробітниками

Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних
наук України в 2003 р., чітко простежуються психологічні риси, притаманні
кожному регіону за бінарними шкалами. Крим – інтравертний, дуже екзекутивний;
Правобережний центр – емоційний, екстравертний, екстернальний, інтенціональний;
Північний

схід

–

емоційний,

раціональний,

інтуїтивний,

екстернальний,

інтенціональний; Галичина – дуже емоційна, дуже сенсорна, екстернальна,
інтенціональна; Захід – емоційний, екстравертний, ірраціональний, сенсорний,
інтенціональний; Донбас – емоційний, раціональний, інтуїтивний, інтенціональний;
Схід – емоційний, сенсорний, інтернальний, інтенціональний; Південь – дуже
емоційний, інтравертний, раціональний, інтенціональний; м. Київ – емоційний,
інтравертний, дуже сенсорний, екстернальний, інтенціональний [467, с. 107].
Суперечливість результатів по регіону (наприклад, емоційність і раціональність)
автори пояснюють тим, що до складу регіону входять області з полярно
протилежними психологічними характеристиками.
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Вчені стверджують, що аналогічні психологічні «портрети» можна створити
для окремих областей, міст і навіть районів. «Причому точність їх, детальність і
практичне значення будуть набагато більшими, ніж по регіонах» [467, с. 107].
Оскільки ця реформа має проводитись насамперед в інтересах громадян
України, то при її проведенні має враховуватись і психологічний «комфорт»
громадян.

За

результатами

анкетування

активістів,

голів

сільських

рад,

представників районних рад та адміністрацій, про можливість виникнення
непорозумінь та конфліктів між місцевими територіальними громадами, приміром, у
Волинській області заявило 18,4% опитаних, а в Чернівецькій – 53,2% [498, с. 247].
На думку таких відомих вчених, як Ю. Оборотов та І. Долматов, територіальна
проблематика

в

сучасних

дослідженнях

має

розширюватися

за

рахунок

використання таких розробок, як територіальна свідомість і територіальна
ідентичність [768, с. 361]. Л. Нагорна переконана, що для України територіальна
ідентичність – не лише важливий складник соціальної ідентифікації, а й своєрідний
ключ для конструювання регіону як політичного простору і водночас мірило
легітимації [738, с. 52]. І справді, важко не погодитись з О. Оргійцем, який вважає,
що нехтування під час об'єднання територіальних громад такими чинниками, як
традиції, спільний територіальний інтерес жителів, зумовить конфліктні ситуації
серед населення різних поселень та унеможливить умови для ефективного
управління таким об'єднанням [785, с. 107].
Діалектичний метод дав можливість продемонструвати взаємозалежність
суспільно-політичних

процесів

та

розвитку

адміністративно-територіального

устрою. Саме цей метод дозволив показати внутрішні суперечності адміністративнотериторіального

устрою

та

пояснити

причини

реформ

адміністративно-

територіального устрою 1922 р., 1925р., 1930 р. та 1932 р. Він виявився корисним
при

дослідженні

еволюції

адміністративно-територіального

устрою

в

її

різноманітності та суперечливості, у процесі змін фактичних адміністративнотериторіальних систем під впливом економічних, інфраструктурних, культурних,
демографічних та інших чинників порівняно з нормативно визначеною системою
адміністративно-територіального устрою.
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Системно-функціональний метод дав змогу висвітлити функціональні
особливості адміністративно-територіального устрою та показати його зв'язок з
командно-адміністративною

системою,

охарактеризовувати

системи

адміністративно-територіального устрою на українських землях у різні періоди
державотворення, виходячи, зокрема, і з точки зору їх функціональності.
Порівняльний метод знайшов застосування в процесі порівняння проведення
реформи адміністративно-територіального устрою в постсоціалістичний період у
Польщі та Україні. При визначенні особливостей правового статусу столиць держав,
а також при розгляді систем адміністративно-територіального устрою держав, у
складі яких перебували українські землі.
Герменевтичний метод та метод правової семіотики були використані для
розуміння змісту нормативно-правових актів з тим, щоб подолати значеннєву
роз'єднаність, а також з метою більш точного розуміння смислового навантаження
нормативно-правових актів, прийнятих у хронологічно віддалені періоди. Ці методи
у випадку відсутності датувань у документах дозволяли ідентифікувати приблизний
період їх прийняття та ймовірних авторів.
Наука потребує чіткої класифікації та означення явищ, які є предметом її
дослідження, що передбачає використання формально-юридичного методу. Завдяки
цьому методу здійснена класифікація та систематизація

адміністративно-

територіальних одиниць. Зокрема, було розглянуто співвідношення між поняттями
«населений

пункт»

та

«адміністративно-територіальна

одиниця».

Була

охарактеризована компетенція державних органів у сфері адміністративнотериторіального устрою.
Статистичний метод використовувався під час дослідження кількісних змін
адміністративно-територіальних одиниць у процесі реформування адміністративнотериторіального устрою, а також при визначенні відношення частини до цілого. При
розгляді окремих рівнів адміністративно-територіальних одиниць.
Метод моделювання використовувався при розгляді парадигмальних підходів
до реформи системи адміністративно-територіального устрою України, зокрема при
аналізі систем рівнів адміністративно-територіального устрою України. Важливе
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значення він набуває у процесі розгляду проблематики утворення районів у містах
та при окресленні агломерацій.
Метод теоретико-правового прогнозування використовувався у процесі
підготовки рекомендацій щодо подальшого розвитку нормативно-правового
закріплення системи адміністративно-територіального устрою України та шляхів її
удосконалення, а також у ході розгляду перспективних локальних адміністративнотериторіальних одиниць – громад.
У

процесі

написання

цього

дослідження

ми

відмовилися

від

нормативістського підходу на користь реалістичного. Це дало нам підстави активно
застосовувати соціологічний та психологічний підходи.

Деякі методи ми

використовували з чітко поставленою метою. Зокрема, діалектичний, системнофункціональний, порівняльний, герменевтичний, правової семіотики, формальноюридичний, статистичний, моделювання, теоретико-правового прогнозування.
Висновки до розділу 1
Згідно з ідеологічними настановами Комуністичної партії більшовиків
України економіка визначалася базовим елементом державного будівництва. З
огляду на це, відразу після ліквідації основних осередків спротиву українських
національно-визвольних сил, на початку 1920-х рр. на порядку денному постало
питання реформи адміністративно-територіального устрою Республіки виходячи з
економічних чинників. До обговорення концептуальних засад та практики реалізації
даної реформи долучилися і українські вчені, які доволі критично поставилися як до
її завдань так і до отриманих результатів. Зокрема, вони вказували на те, що вихідні
засади й основні керівні настанови не були достатньо чітко сформульовані, а тому
належним чином і не були імплементовані в життя.
Оскільки статус українських адміністративно-територіальних одиниць у
складі сусідніх з Україною держав не відрізнявся, то чехи, поляки, угорці не
цікавилися цією тематикою. Їх праць нами виявлено не було.
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За період від кінця 1920-х рр. і до другої половини 1950-х рр. нам не вдалося
виявити жодної роботи, присвяченої проблемам адміністративно-територіального
устрою Радянської Республіки, незважаючи на те, що у вказаний період відбувалися
достатньо масштабні трансформації, пов'язані як із ліквідацією округ, так і зі
створенням нового типу адміністративно-територіальної одиниці – області.
Очевидно, що такий стан речей пояснювався поступовим згортанням свободи слова
та становленням тоталітарного режиму на теренах СРСР загалом і УРСР зокрема,
що унеможливлювало ведення фахової дискусії.
Лише у зв'язку з оголошенням М. Хрущовим у 1957 р. реформи
адміністративно-територіального

устрою,

ідея

якої

полягала

насамперед

в

укрупненні районів, а також з огляду на послаблення ідеологічного тиску,
дослідження

питань

адміністративно-територіального

устрою

знову

стають

актуальними. Цей період в історіографії позначається панегіриками на адресу
Комуністичної

партії

як

щодо

проведення

реформи

адміністративно-

територіального устрою в 1920-х рр., так і (особливо) щодо реформи,
запропонованої М. Хрущовим. Процес «гласності» в середині 1980-х в СРСР
вплинув і на стан наукових досліджень: в наукових виданнях усе частіше починають
висловлювати критичні зауваження.
З проголошенням незалежності України у 1991 р. питання адміністративнотериторіального устрою не стали пріоритетними, але з ухваленням 28 червня 1996 р.
Конституції України, розділ IX якої присвячений територіальному устрою, кількість
наукових праць з цієї тематики невпинно зростає. Перелік робіт значно збільшився
після проголошення в 2005 р. курсу на перебудову адміністративно-територіального
устрою України.
Проте в сучасній українській історіографії відсутні комплексні роботи
історико-правового

характеру,

присвячені

аналізу

становлення

і

розвитку

адміністративно-територіального устрою України ХХ-початку ХХІ століття.
Специфікою проблематики, яку ми розглядаємо, є увага до неї фахівців з
інших сфер знань. Переважна більшість праць вийшла з-під пера фахівців у галузі
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державного управління, істориків, політологів, економістів, географів. До вивчення
окресленої тематики певною мірою долучилися і соціальні психологи.
Оскільки

дослідження

генези

адміністративно-територіального

устрою

українських земель не були пріоритетною темою наукових студій, в Україні не
проводилася відповідна робота з пошуку та опублікування нормативно-правових
актів, присвячених зазначеній тематиці.Саме це націлювало нас на виявлення
відповідних документальних джерел. З огляду на відсутність в УСРР та УРСР
закону, який би врегульовував систему адміністративно-територіального устрою, ми
були вимушені здійснювати аналіз наявних проектів законів у цій царині, а також
супровідних матеріалів.
У роботі містяться посилання на рішення міжнародних організацій та
міжнародні договори, а також на законодавство зарубіжних держав. Такий підхід
уможливив не лише відстеження реакції суб'єктів міжнародного права на
протиправні дії Російської Федерації на території України, правова характеристика
яких була дана, зокрема, у роботах, О. Задорожнього, П. Захарченка, В. Макарчука,
О. Мережка, Л. Тимченка, а й активно використати порівняльний метод. Фактична
відсутність аналізу рішень судів загальної юрисдикції в українській юридичній
науці спонукала нас до заповнення і цієї прогалини.
Позаяк завданням роботи є виявлення та аналіз нормативно-правового
регулювання генези адміністративно-територіального устрою України, то залучення
архівних матеріалів було необхідним кроком.
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РОЗДІЛ 2
СТАНОВЛЕННЯ

І

РОЗВИТОК

ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
2.1. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою на
українських землях до початку ХХ століття
Як відомо, адміністративно-територіальний устрій є важливим державноправовим інститутом. Він виник з державою і разом з нею зазнав еволюції.
Упродовж історичного розвитку в суспільстві виникала потреба у зміні
територіального устрою держави. Проте, питання витоків адміністративнотериторіального устрою на українських землях методологічно є одним із складних:
досить важко ствердно сказати, з якого часу розпочалося становлення окремих
видів адміністративно-територіальних одиниць

на українських землях (таких,

скажімо, як села, селища чи міста). Справа ускладнюється ще й тим, що, за
свідченнями археологів, на території України ще в період палеоліту існували досить
значні поселення. Наприклад, таке поселення було знайдено над річкою Тисою біля
с. Королеве Виноградівського району на Закарпатті. А в добу трипільської культури
(IV – ІІ тис. до н.е.) навіть з’являються протоміста, тобто можна говорити про
протоадміністративно-територіальні одиниці. Такі, наприклад, як Майданецьке.
О. Батанов та В. Прилуцький одними з найдавніших міст на території України
називають міста-держави Північного Причорномор’я, засновані у VІІ – V ст. до н. е.
внаслідок так званої Великої грецької колонізації [55, c. 725]. Найбільшими з них
були Ольвія, Херсонес (Севастополь), Пантікапей (Керч), Теодосія (Феодосія).
Проте, як відзначала В. Шкабаро, до складу полісів входили землеробські поселення
(хори) [1453].
Однак про відносно упорядковану систему адміністративно-територіального
устрою можна говорити, очевидно, починаючи з Київської Русі. Його зародження
пов'язувалось з об’єднанням родин наших пращурів до сусідської, а з часом до
селянської громади. Згодом селянська громада (вервь) була закріплена в «Руській
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Правді», як союз її вільних членів, що самі розпоряджаються собою і укладають між
собою вільні угоди [292, c. 63].
Із зміцненням централізованої держави постає питання і про впорядкування її
адміністративно-територіального устрою. О. Толочко та П. Толочко переконують,
що лише вбивство Ігоря призвело до того, що Київ у відповідь починає
ліквідовувати, очевидно, досить широку перед тим автономію своїх «пактіотів» і
включати їхні землі до складу безпосередньо підвладної руським князям території, а
Київська держава вперше за свою історію набуває територіального змісту [1209,
c. 76]. Натомість В. Баран вважає, що початки територіальної держави з'являються
вже при Володимирові Святославовичі, який на місце племінних князів саджав своїх
синів, замінюючи міжплемінні відносини на територіальні [49, c. 159].
Треба зазначити, що адміністративно-територіальний устрій Київської Русі не
був сталим. Це пояснювалось як політичними міжусобицями та феодальною
роздробленістю (яка розпочалась, за висновком Б. Грекова, після смерті Ярослава
Мудрого (1054 р.)) [199, c. 588], так і тривалим періодом розширення меж держави.
Наприклад, в 1031 р. до складу руської держави остаточно ввійшли червенські
городи [621, c. 337]. Напередодні феодальної роздробленості Київської Русі після
смерті Мстислава Володимировича в 1132 р. Київська Русь поділилася на такі землі:
Київську,

Чернігівську,

Переяславську,

Волинську,

Галицьку,

Полоцьку,

Смоленську, Муромо-Рязанську, Ростово-Суздальську, Новгородську [17].
Землі, в свою чергу, поділялися на удільні князівства, або волості. Волості
складалися з кількох вервей, а верв – з декількох поселень [17]. Ю. Мателешко
пояснює, що, на відміну від сіл, верви були не територіальними, а більше
соціальними громадами [696, c. 79]. Центром верві було найбільше сільське
поселення (погост). Починаючи з VII ст. до н. е. в українських степах поселилися
скіфи, які у середині IV ст. до н. е. створили першу Скіфську державу. Вона займала
територію Північного Причорномор’я від Азовського моря до Дунаю. У III ст. до н.
е. утворилася скіфська держава в Криму. Вона була тривалішою і могутнішою від
держави Атея. Її столицею стало м. Неаполь Скіфський (поблизу сучасного
м. Сімферополя), який найбільшого розквіту досяг у II ст. до н. е. за царів Скілура та
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його сина Палака.Територія держави поділялася на номи (округи), що, ймовірно,
були племінними територіями, які населяли різні кочові й осілі скіфські та інші
племена [1205, c. 30-31].
У

період

існування

Київської

держави

зароджуються

елементи

адміністративно-територіального устрою, які були пов’язані з формуванням
державого управління. У Київській Русі існували дві системи управління. Спочатку
застосовувалася десяткова система. Суть її полягала в тому, що на завойованих або
приєднаних територіях князь залишав військові гарнізони, очолювані тисяцькими,
але згодом тисяча втратила своє реальне математичне наповнення та стала
територіальним поняттям — округом, який очолював тисяцький. Він був керівником
військових сил округу, здійснював поліцейську, судову та фінансову владу. Тисячі
поділялися

на

сотні

на

чолі

з

соцькими,

що

також

виконували

фінансовоадміністративні та судові функції [1205, c. 66-67].
Другою системою управління була двірцевовотчинна. Вона утворилася при
дворі князя. До її складу входили (дворецький, конюший, стольник, чашник та ін.),
які, відтак, стали виконувати доручення князя, що мали загальнодержавне значення і
не належали до їхніх безпосередніх обов’язків при дворі. На місця посилалися
представники центральної влади

— намісники і волостелі. Вони відали

адміністративними і судовими справами. Селами управляли старости, що обиралися
їх жителями. Всі ці посадові особи одержували за свою службу з населення «корм»
у вигляді різних поборів.
Таким

чином,

у

період

Київської

Русі

основною

адміністративно-

територіальною одиницею був не населений пункт, а верв, яка нагадує пропоновану
адміністративно-територіальну одиницю – «громаду».
Взагалі, як вказує П. Гураль, у писемних джерелах є кілька назв, що
визначають сільські поселення часів Київської Русі: «село», «сільце», «погост»,
«двір», «дім», «деревня». Кожна з цих назв, – як справедливо зазначає автор, –
вказує здебільшого на певний тип поселення. Найчастіше трапляється назва «село»,
що означало поселення, де жили смерди. «Погостом» джерела називають
центральне поселення певної сільської округи, можливо, громади-верві, де
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знаходились спільні ринок, церква, органи управління громади тощо. Назвами
«двір» і «дім» визначались садиби окремих феодалів, центри феодальних володінь.
«Деревньою» називали нові невеликі поселення, створені вихідцями з великого села.
Врешті дослідник доходить висновку, що «село», «погост», «деревня» були
неукріпленими поселеннями, а «дім» і «двір» були своєрідними замками [292, c. 11].
Особливого значення починають набувати міста. І це пов'язується не лише з
розвитком ремесл і торгівлі, але й з тим, що значна частина з них починає
відігравати роль адміністративних центрів.

Більшість давньоруських міст мала

статус державних. Хоча існували також і церковні [55, c. 725].
Що ж до визначення кордонів Золотої Орди на території сучасної України, то
це зробити вкрай складно з огляду на брак джерел [1422, c. 240]. А також з огляду на
те, що руські землі певний час перебували у васальній залежності не лише від
Золотої Орди, але й від орди хана Ногая [1427, c. 11]. Р. Курбанов невизначеність
кордонів пояснює також і специфікою «кочових імперій» [598, c. 108].
У період татаро-монгольської навали на Київ, духовний та політичний центр
перемістився до Галицько-Волинської держави, яка обіймала Волинь, Галичину,
Поділля, Буковину і Пониззя – майже половину сучасної України, яка не
поступалася розмірами державі Фрідріха Барбаросси [86, c. 48].

Територія

ГалицькоВолинської держави спочатку поділялася на тисячі та сотні. У міру того
як тисяцькі та соцькі зі своїм управлінським апаратом поступово входили до складу
двірцевовотчинного апарату князя, виникли посади воєвод і волостелів. Відповідно
територія держави була поділена на воєводства і волості. У громадах обиралися
старости, які відали адміністративними та дрібними судовими справами. Князь у
міста визначав і посилав посадників. Вони мали не тільки адміністративну і
військову владу, а й виконували судові функції, збирали данину і мита з населення.
Різнорідні нижчі функції виконували биричі (збирали податки, данину), мостники
(плату за проїзд через мости), митники (мита) тощо [1205, c. 133]. Проте об'єднана
держава проіснувала не надто довго. У 1349 р. Галичина (Галичина охоплювала
територію сучасних Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей
України та підкарпатської частини Малопольського й Люблінського воєводств

65

Республіки Польща) стала частиною володінь Польського королівства внаслідок
військового походу на Галицько-Волинську державу польського короля Казимира
ІІІ, який здобув Львів, Белз, Берестя, Володимир і присвоїв собі титул “пана руської
землі”. Необхідно зазначити, що до справи завоювання Галичини приклав руку і
Рим. Папа Климент VІ призначив на цю справу половину папської десятини
протягом чотирьох років [83, c. 18].
Розгром ординців у битві на Синіх Водах 1362 р. став результатом
політичного співробітництва литовської знаті з боярством південно-західної Русі на
антиординській основі. Наслідком битви стало розширення володінь Великого
князівства Литовського на півдні до гирла Дніпра і Дністра та закріплення в його
складі Київського і Волинського князівств, Поділля та Чернігово-Сіверщини [1433,
c. 73].
Після смерті польського короля

Казимира ІІІ у 1370 р. відповідно до

польсько-угорських угод (в яких йшлося, що за відсутності у Казимира ІІІ сина
Галичина і Польща переходять Угорщині) угорський король Людовик Угорський
поширив свій вплив і на Галичину. Однак восени 1387 р. Галичину, а також
Холмщину остаточно захопила Польща. Ця територія була поділена на такі землі:
Галицьку, Львівську, Перемишльську, Сяноцьку, Холмську, Белзьку [86, c. 48].
І хоча Галичина залишилась під польською владою, угорські королі
продовжували титулувати себе “королями Галичини і Володомирії”. Цей титул
монархія Габсбургів використала для обґрунтування «прав» на передання їй
Галичини у 1772 р [83, c. 33].
Після захоплення Польщею Галичини до упродовж 1349-1434 рр. вона
зберігала деяку адміністративну автономію і в офіційних документах називалася
«Руське королівство» [85, c. 144]. У 1434 р. усі галицькі землі польські власті
об’єднали і створили одне Руське воєводство з адміністративним центром у Львові.
Воно складалося з чотирьох земель: Львівської, Галицької, Перемишльської та
Сяноцької [82, c. 25]. У XVII ст. до його складу була приєднана Холмщина [83, c.
38].
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Після приєднання земель України до складу Великого князівства Литовського
тьми, які були утворені в період панування Орди, трансформувались в уділи
литовських князів [1114, c. 63]. А містам на території земель України активно
почали надавати магдебурзьке право. Це право надавалося містам князем
литовським або королем польським і оформлювалося так званими магдебурзькими
грамотами, які відігравали роль статутів міст. У 1339 р. князь Болеслав-Юрій
подарував м. Сянок магдебурзьке право. 1356 р. магдебурзьке право отримало м.
Львів, у 1494 р (1498) – Київ. Як зазначає В. Шкабаро, спочатку магдебурзьке право
сприймалося негативно міським населенням, оскільки користуватися магдебурзьким
правом у містах могли тільки римо-католики, а більшість українського населення
становили православні. Тому вони були усунені від участі в органах самоврядування
міст [1453]. Головним джерелом магдебурзького права стало Саксонське Зерцало
[1453]. Останнім в Україні втратив магдебурзьке право Київ у 1834 р.
Як відомо, в другій половині ХVІ ст. на порядку денному постало питання про
унію між Королівством Польським та Великим князівством Литовським. На
Люблінському сеймі 1569 р. українська шляхта активно підтримала інкорпорацію
Волині, Підляшшя, Брацлавщини й Київщини до Корони. Склавши присягу на
вірність Короні, українські князі зробили вирішальний вплив на унійний процес,
оскільки інкорпорація України фактично розколола князівство. Результатом цього
стало об'єднання Корони й Князівства в одну державу. З точки зору О. Шами, є всі
підстави окреслити політичну форму утвореної в результаті унії Речі Посполитої як
середньовічну федерацію. Литва вступила до неї як суверенна держава, а українські
землі одержали статус близький до автономного. Як з'ясував учений, згідно з
привілеями, всі повіти України зберігальсь у їх споконвічних межах (тільки
Київщина втратила Мозир) [1435, c. 20].
Після приєднання українських земель до Речі Посполитої територія України
поділялася на воєводства: Руське (з адміністративним центром у м. Львові), Белзьке
(утворено в 1462 р. на основі однойменного князівства), Подільське, Волинське,
Підляське (у 1566 р. воно було розділене на Берестейське воєводство, яке
залишилось у складі Литви, та Дорогочинську, Мельницьку й Більську землі, що у
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1596 р. потрапили до складу Польщі), Брацлавське, Київське, Берестейське. Від 1635
р. існувало ще й Чернігівське воєводство, яке утворилося на основі відвойованого у
Московського царства однойменного князівства [745, c. 55].
Воєводства поділялися на повіти (лише в Руському воєводстві між повітами та
воєводством існували проміжні адміністративно-територіальні одиниці – землі), а у
Підляському воєводстві замість повітів були лише землі. Крім того, існували
староства на землях, що були у державній власності. Вони надавались у власність
найвищим урядовцям Речі Посполитої.
Буковина (або як її ще називали до ХV ст. Шипинська земля) з середини ХІV
ст. відійшла від Галицько-Волинського спочатку до Угорщини, а згодом ‒ до
Молдавського князівства. В якому під зверхністю молдавських господарів вона
тривалий час зберігала автономію (Буковина поділялася на 4 «держави» або волості:
Цецинську (згодом Чернівецьку), Хотинську, Хмелівську, Сучавську) [17]. Однак
згодом місцевий устрій був уніфікований, а в XVІ ст. на цей регіон поширила владу
Туреччина [1114, c. 76]. На цій території населення було закріплене за
адміністративно-військовими одиницями (по-молдовськи – олатами, по-турецьки –
райями).
З утворенням Української козацької держави

- «Війська Запорізького»

відбулася кардинальна зміна адміністративно-територіального устрою українських
земель, які складали її основу. Українські землі вже не поділялися, як у попередній
період, на воєводства та повіти. Вищою ланкою адміністративно-територіального
устрою України стали полки, які поділялися на сотні [254]. Що ж до етимології
слова «полк», то П. Пиріг зазначає, що це слово зародилося ще в суспільстві
стародавніх слов’ян, які ототожнювали його зі словом військо [826, c. 100]. Як
підкреслює С. Леп'явко, політико-адміністративна система Війська Запорозького не
була козацьким новотвором (мова йде про поділ на полки, сотні тощо), оскільки
територіальний

поділ

середньовічного

суспільства,

як

правило,

скрізь

відштовхувався від потреб оперативної мобілізації збройного люду [636, c. 239].
Однак без новаційного підходу все ж не обійшлося. Як зазначає П. Гураль,
новаційний підхід уряду Б. Хмельницького при формуванні нової адміністративно-
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територіальної організації держави полягав у тому, що козацькі полки і сотні мали
значно менші території, ніж воєводства і повіти Речі Посполитої, а тому були більш
зручними для управління. Перевага нової адміністративно-територіальної системи, –
продовжує він, – виявлялася в тому, що акти гетьманської влади з Чигирина швидко
доходили до місцевих урядників, міських і сільських громад [292, c. 196]. З цією
точкою зору погодився і С. Полтавець [838, c. 447]. Проаналізувавши межі держави
Б. Хмельницького, О. Гуржій дійшов висновку, що в територіальному відношенні
вона охоплювала більше половини етнічних українських земель. До неї також були
приєднані південні райони Білорусії і, зокрема, Пінщина [293, c. 31]. До цього
можна додати, що поширення на звільнені українські землі нового адміністративнотериторіального

устрою

сприяло

ефективній

організації

і

діяльності

адміністративних, судових, фінансових, військових органів державної влади у
Гетьманщині.
Щоправда,

заміна

польського

адміністративно-територіального

устрою

українським полково-сотенним відбувалася в різних регіонах неодночасно й не з
однаковою інтенсивністю. Насамперед, як зазначають В. Смолій та В. Степанков, це
сталося на території козацького регіону. Протягом літа він утверджується в
Лівобережній Україні, на Київщині, Чернігівщині, Брацлавщині. Повільніше,
протягом серпня-листопада, формується в північній частині Правобережжя,
південно-східній Волині, Подільському воєводстві, на півдні Галицької землі [1156,
c. 101].
При

формуванні

української

державності

використовувався

досвід

військовоадміністративного устрою, створеного у Запорізькій Січі. Власне такий
досвід військової полковосотенної організації був перенесений на визволені
території України. Це зумовлювалося тим, що в екстремальних умовах виникла
потреба максимально об’єднати і мобілізувати на боротьбу всі сили народу. Саме ця
організація стала єдиною політичноадміністративною, військовою і судовою
владою в Україні. Система органів публічної влади мала три уряди: генеральний,
полковий і сотенний. Сотенні, у свою чергу, у військовому відношенні поділялися
на курені: у кожному по 20–30 козаків[1205, c. 209]. У першій половині 1649 р., за

69

даними В. Шкабаро, нараховувалось вже 16 полків [1453]. Річ у тому, що згідно з
умовами Зборівського договору 1649 р. Українська козацька держава втратила
територію

Барського,

Звягельського,

Любартівського,

Миропільського,

Остропільського та Могилевського полків. Козацьке військо у кількості 40 тис.
вояків відтепер мало базуватися на теренах таких полків: Чигиринського,
Білоцерківського,

Уманського,

Брацлавського,

Кальницького,

Київського,

Переяславського, Кропивнянського, Миргородського, Полтавського, Прилуцького,
Ніжинського та Чернігівського. Окремі козацькі полки як певні територіальноадміністративні округи та військові одиниці, наприклад, Борзненський та
Овруцький, було переформовано у відповідні сотні Чернігівського та Київського
полків. А от вже на середину цього року, за даними С. Леп'явко, полків
нараховувалося більше 20 [636, c. 240].
Після поразки визвольних змагань козацтва на Правобережжі і зречення
Петром Дорошенком гетьманської булави польська влада поступово ліквідувала
полково-сотенний

устрій

Білоцерківського,

Брацлавського,

Корсунського,

Канівського, Могилевського, Паволоцького, Вінницького, Уманського, Черкаського
та Торговицького полків.

І лише завдяки правобережному козацтву на чолі з

Семеном Палієм впродовж 1684 ‒ 1685 рр. було відновлено адміністративну
структуру на Правобережжі, в результаті чого спочатку постали Фастівський,
Богуславський полки, а згодом – Корсунський і Брацлавський. На початку XVІІІ ст.
було створено Чигиринський, Уманський і Могилевський полки. Незабаром, у
1712 –

1714 рр., внаслідок укладеної російсько-польської угоди частину

правобережного козацтва було переселено на землі Лівобережного Гетьманату, а
правобережні полки – остаточно ліквідовано.
Проте територіальні зміни на полковому рівні залежали не лише від зміни
кордонів, а й від внутрішньополітичної ситуації. Одні полки існували доволі
короткий час, інші – то зникали, то знову з'являлися. Зокрема, було організовано
Паволоцький
прикордонних

полк,

з

смугах

Ніжинського
Гетьманату

полку виділився Стародубський, а
постали

Турово-Пінський,

у

Подільський
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(Могилевський чи Придністровський), Волинський та Білоруський полки [636,
c. 240].
Полки, як правило, утворювалися шляхом поділу повітів, що входили до
складу воєводств, на дрібніші в територіальному питанні частини. Так, на території
Переяславського повіту Київського воєводства було утворено Переяславський і
Прилуцький полки. Черкаський повіт було поділено на три полки: Черкаський,
Кропивненський та Чигиринський, Брацлавський – на Брацлавський і Уманський,
Канівський – на Канівський і Корсунський, Миргородський – на Миргородський і
Полтавський. Без якихось особливих змін полком став Ніжинський повіт [826,
c. 103].
За своєю територією та кількістю козаків і посполитого населення, що
мешкало на ній, полки були неоднорідними. Старі полки – Чигиринський,
Черкаський, Канівський, Корсунський, та Білоцерківський – займали простір у 2–3
тис. квадратних кілометри. Полки, що постали в роки революції, були значно
більшими. Наприклад, Київський полк займав площу 20 тис. квадратних кілометрів,
а Ніжинський – понад 30 тис. квадратних кілометрів [513, c. 364].
Що ж до адміністративних центрів полків, то ними, як правило, були міста і
містечка, від назв яких і походила назва полку. Втім, у деяких випадках з різних за
своєю природою причин полковники обирали самостійно чи з наказу гетьмана інше
місце для своєї резиденції. Зокрема, полковий центр Київського полку містився то в
Гоголеві, то в Острі, то в Козельці. Миргородський полковник Данило Апостол
уподобав містечко Сорочинці [513, c. 366].
Загалом, за підрахунками С. Леп'явко, у перші десятиліття існування
Гетьманату кількість полків коливалась у доволі широких межах –

від 20, за

інформацією одних джерел, до 35 – згідно з іншими. Як зауважує С. А. Леп'явко,
встановити точну кількість «справжніх» полків – навіть на окремих часових
відрізках ‒ не видається можливим уже через те, що часто-густо джерела містять
далеко не вичерпну інформацію, з якої далеко не завжди можна з упевненістю
встановити: мова йде про полк як певну військову й адміністративну одиницю, чи
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лише як про військовий підрозділ, сформований для виконання тих чи інших
бойових завдань [636, c. 241].
Як уже зазначалося вище, полки, у свою чергу, поділялися на сотні. Кількість і
склад сотень у полках не були постійними, вони змінювались. За реєстром 1649 р., у
полки входило, як правило, від 11 до 22 сотень. Однак у Чернігівському полку
наприкінці 1649 р. було сім сотень: Чернігівська, Борзнянська, Бахмацька,
Батуринська,

Конотопська,

Сосницька,

Івангородська

[826,

104].

c.

А

в

Білоцерківському в цей же період – 23. Кількість осіб, яка входила до полку, також
могла суттєво різнитися. Так, у Чернігівському полку нараховувалось 997 козаків, у
Корсунському – 3472 [745, c. 94].
Сотенними центрами, як правило, були міста. Однак у історичних джерелах є
випадки, коли сотні формувалися навколо містечок і навіть сіл. Особливо це
характерно для сотень Ніжинського полку. Так, станом на 1654 р. центрами
Дроківської,

Оленівської,

Новомлинської,

Рожественської,

Кролевецької,

Топольської, Мглинської сотень були містечка, а сотень Шаповалівської,
Підлипенської, Бобівської – села [826, c. 106].
У

великих

козацьких

центрах,

переважно

полкових

містечках,

розташовувалася не одна, а дві-три і більше сотень (зокрема, за реєстром 1649 р. у
Ніжині було 5 міських і одна полкова сотня [513, c. 367]. Кількість сотень в одному
населеному пункті могла змінюватися. Приміром, в Переяславі в 1649 р. було 1249
товаришів, які входили до 6 сотень, а вже в 1666 р. було 274 особи, які входили до
однієї сотні [636, c. 268].
Назва сотні переважно походила від назви населеного пункту, де був
розташований сотенний центр, іноді, особливо на ранніх етапах існування козацької
держави, ‒ від прізвища чи імені (рідше) сотника чи організатора сотні.
Ускладнювали

устрій

козацької

держави

тотожні

назви

сотень.

Так,

у

Кропивненському полку було три Іркліївські, дві Пирятинські і дві Чорнухинські
сотні. У Ніжинському полку з 10 сотень шість мали назву «ніжинських» [523,
c. 150].
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Кількість вояків у сотні також суттєво відрізнялася. Приміром, сотня
Гладченка в Миргородському полку нараховувала майже 400 вояків, тоді як полкова
сотня Київського полку – взагалі 8 вояків [513, c. 366]. Кількість сотень постійно
варіювалася. Одні сотні утворювались, інші – ліквідовувались. Тому говорити про їх
чисельність надзвичайно складно. Про це свідчить і той факт, що навіть у
спеціальних дослідженнях, які присвячені історії окремих сотень, не завжди
вдається дати відповідь про час створення сотні [197, c. 14].
Міста ж поділялися на 2 групи: магістратські, які керувались магдебурзьким
правом (тобто користувалися самоврядуванням), та ратушні – малі містечка, на чолі
яких стояв городовий отаман. Ці містечка підлягали компетенції загальної козацької
влади в краї [636, c. 270].
Щодо Запоріжжя, то у військовому плані воно поділялося на 38 куренів, а у
територіальному – 5 (згодом 8) паланок. Як вказує О. Ковальова, термін «palanka»
турецького походження і означав поселення, обнесене палями, невелику фортецю
[521, c. 50].
Щодо українських земель, які були у складі Російської імперії, то у 1708 р.
Петро І провів адміністративно-територіальну реформу і поділив Російську імперію
на губернії (правда, О. Романцов стверджує, що губернія – це західна модель, яка
була застосована в Російській імперії) [1101, c. 83]. Поділ був проведений
відповідно до Указу Сенату від 18 грудня 1708 р. «Про створення губерній:
Московської, Інгерманландської (з 1710 р. – Петербурзька), Смоленської, Київської,
Азовської, Казанської, Архангелогородської, Сибірської» [704, c. 29].
Правовий статус українських земель у складі Російської імперії суттєво
залежав від волі російських монархів та їх ставлення до українського етносу. Однак
все-таки представники російської політичної еліти усвідомлювали різницю між
російськими та українськими територіями: 11 лютого 1736 р. Сенат прийняв Указ
відповідно до якого мали бути розмежовані Великоросійські та Малоросійські землі.
Спільна

українсько-російська

комісія

мала

старі

прикордонні

знаки

«осведетельствовать, исправить и возобновить». Однак початок роботи комісії
затягувався в результаті чого 25 жовтня 1740 р. був прийнятий черговий Указ
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Сенату, в якому наказувалося комісії приступити до роботи «немедленно и
беспристрастно» [1415, с. 5]. Проте і цей Указ суттєво не вплинув на роботу комісії.
І лише в 1742 р. з російського боку представником був призначений радник
Поляков, а з українського –

генеральний бунчужний Оболонський. При цьому

Оболонському

користуватися

наказувалося

інструкцією

виданою

вотчиною

колегією, але в жодному разі не сперичатися з Поляковим [1415, с. 5]. Робота комісії
значно активізувалася лише після обрання гетьманом Кирила Розумовського. Проте
вона не була вельми успішною через постійні організаційні проблеми, які виникали
в процесі її роботи [1413 ‒ 1417]. Зберіглися свідчення про її роботу навіть на
початку 1760-х років. Однак у 1764 р. автономія Гетьманщини була ліквідована.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що до середини 1760-х років Російська
імперія зважала на автономію Гетьманщини, однак при розмежуванні кордонів
вирішальне слово залишалося за представниками російської влади.
Основним завданням політики уніфікації російського уряду в 70-х роках ХІХ
ст. була ліквідація паланкового розподілу та впровадження загальноімперського
адміністративно-територіального устрою на території Запорозьких Вольностей. І
вже у 1775 р. паланки було перейменовано на повіти. Хоча, як зазначає І. Савченко,
паланковий розподіл значною мірою мав господарче підґрунтя. Так, за господарчою
спеціалізацією Бугогардівська паланка була рибною, а Самарська – торговельною. З
1776 р. на Півдні України було розгорнуто введення провінційного устрою, а з 1778
р. територія Азовської губернії була поділена на 9 повітів [1121, c. 35 – 36].
У результаті російсько-турецької війни 1787-1791 рр. та приєднання нових
земель у 1795 р. на Півдні було утворено Вознесенську губернію [278, c. 258 – 260].
Вона була утворена з частини Брацлавської губернії, земель, отриманих за ясським
трактатом,

та

3

повітів

Катеринославського

намісництва

(Херсонського,

Єлизаветградського та Новомиргородського), на півдні було утворено Вознесенську
губернію. Однак І. Савченко вважає, що утворення Вознесенської губернії не було
обумовлено адміністративними або соціально-економічними потребами південного
краю і основним чинником стало бажання намісника П. Зубова створити власну
губернію на Півдні України і затьмарити досягнення попередника [1121, c. 42 ‒ 43].
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Внаслідок поділів Речі Посполитої територія Російської імперії збільшилась.
За підрахунками М. Долбілова та А. Міллера, загалом при трьох поділах Речі
Посполитої Російська імперія отримала 463 тис. кілометри квадратні з 5,5 млн осіб,
Австрія 129 тис. кілометрів квадратних з 4 млн осіб, Прусія 141 тис. кілометрів
квадратних з 4 млн осіб [354, c. 73].
8 грудня 1792 р. генерал-губернатор Кречетников отримав від Катерини ІІ
секретний рескрипт, відповідно до якого він мав приєднати до Російської імперії
частину Речі Посполитої [1110, c. 6]. І. Омельчук розповідав, як це відбувалося: «7
квітня 1793 р. у місті Полонному генерал-губернатор Кречетников, резиденція якого
знаходилась у Лабуні, обнародував указ Російської цариці про приєднання до
Російської імперії територій, які раніше належали Польщі. 8 квітня 1793 р. у Лабуні
відбувся з’їзд шляхти і духовенства, на якому вони склали присягу на вірність
Катерині ІІ. І цією дією вони легалізували своє підданство Російській імперії [775,
c. 66]. Формально другий поділ Речі Посполитої закріпив Гродненський Сейм Речі
Посполитої 6 липня 1793 р., скликаний на вимогу імператриці. 11 липня було
укладено відповідний трактат між Росією та Польщею [1149, c. 36].
Відповідно до Указу Сенату «Про приєднання до Росії від Польщі деяких
областей і про установлення в них губерній: Мінської, Ізяславської, Брацлавської»
від 23 квітня 1793 р. на приєднаних землях було утворено Ізяславське намісництво
(генерал-губернаторство), Брацлавську губернію та Кам'янецьку область [704, c. 30].
У 1795 р. Брацлавська, Волинська і Подільська губернії були перетворені на
намісництва [217, c. 41 – 43]. Однак, посівши престол, Павло І вирішив заощадити
видатки на утримання бюрократичного апарату. З огляду на це 12 грудня 1796 р. був
виданий Указ «Про новий поділ держави на губернії». Відповідно до нього були
утворені Подільська та Волинська губернії, а територія Брацлавського намісництва
була поділена між Подільською та Київською губерніями.
Після приєднання земель Речі Посполитої, на території Російської імперії
опинилися міста, які перебували у приватній власності. Проте Російська імперія
вирішила боротися з цим явищем шляхом викупу міст у власників. Так, Могилів був
викуплений у Потоцьких, Літин – у Холоневських тощо. Щоправда, самодержавство
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за більш як століття так і не змогло повністю уніфікувати землеволодіння приватних
містечок. Тому на початку ХХ ст. 106 із 121 містечка (87,6%) залишалися
приватними. А деякі міські населені пункти навіть належали кільком власникам:
Красне – 13, Солобківці – 8, Ямпіль – 6 [585, c. 9].
Що ж до сільських населених пунктів, які підпорядковувались державі, то
потрібно зазначити, що вони поділялися на 2 категорії: понад 1000 дворів і менше
1000 дворів. Від кількості дворів залежала кількість адміністративного апарату. За
указом Павла І від 24 серпня 1797 р. було введено волосний устрій у казенних
селищах [1121 c. 126]. Місцевості, де знаходилися казенні села, розділялися на
волості [224]. Територія волості визначалася залежно від кількості населення і
«просторості земель», але у волості не повинно було бути більше ніж 3 тис. душ
[503]. У кожній волості визначався центр – селище, у якому мало знаходитись
волосне правління, до складу якого входив голова, староста або виборний і один
писар. В інших селищах волості обиралися лише старости. На кожні 10 дворів
обиралися десяцькі [1121, c. 126].
Російський уряд для зручності управління українськими землями поділив їх на
губернії та генералгубернаторства. На початку ХІХ ст. в Україні було створено
дев’ять губерній: на Лівобережжі — Полтавська, СлобідськоУкраїнська та
Чернігівська; на Правобережжі — Волинська, Київська і Подільська; на півдні —
Катеринославська, Таврійська і Херсонська, та три генералгубернаторства, до яких
входили губернії. Малоросійське генералгубернаторство, створене у 1802 р.,
охоплювало лівобережні губернії (проіснувало до 1856 р.), Київське (створено 1832
р. і проіснувало до 1914 р.) — правобережні, НоворосійськоБесарабське (1822–1874
рр.) — південні. Надалі цей поділ практично не змінювався. СлобідськоУкраїнська
губернія (утворена в 1765 р.) у 1835 р. була перейменована у Харківську. Кожна
губернія була повністю підпорядкована центральним державним органам Російської
імперії і управлялася за «Установленням … для губерній…» 1775 р. Органи
місцевого губернського і повітового управління формувалися відповідно до
порядку, встановленого центральною владою Російської імперії [1205, c. 302-303].
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19 лютого 1861 р. було прийняте «Загальне положення про селян, які вийшли з
кріпосної залежності».

В положенні волость визначалась як адміністративна

одиниця «селянського самоврядування», яка

складалася із суміжних сіл,

розташованих в одному повіті. Для утворення волості потрібно було не менше ніж
300 осіб чоловічої статі, але не більше ніж 2 тисячі. Винятки допускалися з дозволу
губернатора у разі великої скупченості населення або навпаки (так, приміром,
Рахнянська волость Гайсинського повіту нараховувала 737 осіб і три населені
пункти, тоді як Гранівська волость – 6149 і шість населених пунктів. Причому
диспропорції між волостями зберігалися ще й у 1885 р [704, c. 80 – 82]. Наприклад,
на Київщині на 1 волость у середньому припадало понад 8 селищ, на Поділлі - понад
17, а на Волині майже 15. Кількість же населення у волості по регіонах була
відповідно 6109 осіб, 10236 осіб та 5094 особи.) [1012]. Максимальна відстань сіл
від волосного центру не повинна сягати 12 верст. При утворенні волості
враховувався поділ на церковні приходи. З кожного приходу складалася одна
волость. Якщо приход був невеликим, то волость формувалася з кількох приходів»
[1145, c. 511]. Під час адміністративно-територіальної реформи України варто було
б враховувати і конфесійний чинник, особливо в місцях конфесійного напруження, і
створювати громади, враховуючи, в тому числі, і релігійні побажання місцевого
населення. При формуванні волості інколи враховувався і національний чинник.
Так, у 1885 р. з 1986 волостей Наддніпрянщини 5 були єврейськими [1012, c. 189].
Після ліквідації Запорізької Січі загін козаків під керівництвом отамана
Бахмата поселився в Буджаку. Саме тоді українські козаки заснували села Курінь,
Паланка, Сеймани, Киргана, Сагайдаки, Бурлак на Півдні Бессарабії. Згодом були
засновані й інші населені пункти. До кінця XVІІІ ст. чисельність українців у
Молдові значно зросла, але виявити динаміку цього процесу практично неможливо.
Матеріали архівних та інших джерел і наукової літератури містять дані лише за
окремі періоди, часто приблизні і незіставні. Пояснюється це тим, як стверджують
вчені, що облік населення в Молдові проводився, як правило, з фіскальною метою і
етнічний склад населення не фіксувався [1250, c. 29].
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На початку ХІХ ст. переселення українських селян до Бессарабії набуває ще
більших масштабів переважно через розселення державних селян, яке провадив
царський уряд з 1812 р. до 50-х рр. ХІХ ст. В результаті на Півдні Бессарабії було
засновано понад 20 поселень українських селян, котрі переселялися з Чернігівської,
Полтавської, Таврійської і Катеринославської губерній. Крім того, після російськотурецької війни 1812 р. до Бессарабії повернулася частина запорізьких козаків, які
наприкінці ХVІІІ ст. переселилися до Туреччини. Переселялися також селянивтікачі з Півдня України [1250, c. 29].
З 1828 р. до 1836 р. Дунайському козацькому війську належали 3 станиці:
Акмангіт, Волонтирівка, Старокозаче. У 1836 р. до війська були приєднані казенні
селища й хутори Михайлівка, Петрівка, Костянтинівка, Миколаївка, Троїцьке, а в
1839 р. ‒ Фараонівка і Каїр. У 1839 р. налічувалось вже 10 станиць і хуторів з
населенням 7000 чоловік [702, c. 144]. Переселялися також селяни-втікачі з Півдня
України. В результаті кількість українців у Бессарабії протягом ХІХ ст. стрімко
зростала. Якщо у 1817 р. їх нараховувалося близько 30 тис. осіб (6,5% від кількості
населення), то в 1861 р. – 126 тис. (13,4 %), в 1897 р. – 330,6 тис. осіб (17%). А в
Тираспольському повіті Херсонської губернії українці складали 38,5% від усіх
мешканців [1250, c. 29].
До 1812 р. Бессарабія адміністративно поділялася на 3 самостійні частини.
Перша ‒ з фортецями Хотин, Бендери, Акерман, Кілія та Ізмаїл належала Туреччині.
Друга – Південна частина Бессарабії, або Буджак, частина території Акерманського
та Ізмаїльського цинутів до 1806 р. складала володіння татар, васалів Туреччини.
Третя ‒ центральна частина Бессарабії, де пізніше були утворені Бельцький,
Сорокський, Оргіївський та Книшівський повіти, належала молдовському володарю
[702, c. 131].
Відповідно до Бухарестського мирного договору від 16 травня 1812 р.
Бессарабія була приєднана до Російської імперії. Проте, як вважає Т. Ігнатьєва, саме
Віденський конгрес остаточно легітимізував російську окупацію Бессарабії [475,
c. 48].
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У 1818 р. був підписаний закон про утворення Бессарабської області, яка
поділялася

на

Фалештський,

9

повітів:

Сорокський,

Оргєєвський,
Хотинський,

або

Кишинівський,

Бендерський,

Ясський,

або

Хотарничанський,

Кодрський, Гречанський, Томарівський, або Ізмаїльський [1146, c. 155]. Відповідно
до «Установи для управління Бессарабською областю» від 1828 р. Бессарабія була
позбавлена самостійного управління і була перетворена у складову частину
Новоросійського генерал-губернаторства [1146, c. 158]. Адміністративний устрій і
управління, які склалися у цей час, збереглися без значних змін до 1873 р., коли
Бессарабська область була перетворена в губернію [702, c. 133].
За умовами Паризького мирного договору 1856 р. південна частина
Бессарабії – Ізмаїльський, частина Кагульського і Акерманського повітів була
передана Молдовському князівству, а гирло Дунаю опинилося під владою
новоствореного Королівства Румунії. Тільки в 1878 р., за умовами Лондонського
договору, ці землі були повернені Росії [702, c. 152].
Наприкінці свого правління російський імператор Олександр ІІ здійснив
експеримент в адміністративно-територіальному устрої. 5 квітня 1879 р. він видав
указ, відповідно до якого створювалось три тимчасових генерал-губернаторства в
Петербурзі, Одесі та Харкові. З 13 листопада 1879 р. Харківському генералгубернаторові були підпорядковані, окрім Харківської, Чернігівська, Полтавська,
Курська, Орловська та Воронезька губернії. Однак після смерті імператора в 1882 р.
Харківське генерал-губернаторство припинило існування [74, c. 84].
У зв'язку з початком Першої світової війни кордони Російської імперії зазнали
змін. Окупація Галичини, як вважає В. Передерко, була важливою для Російської
імперії з огляду на географічні умови, щоб забезпечити собі вигідний оборонний
редут проти Австрії та Німеччини [815, c. 46]. З його точки зору, наступ на
Галичину був лише засобом для розв'язання більш істотного для імперії питання про
чорноморські протоки [815, c. 90].
Керуючись «Тимчасовим положенням про управління областями АвстроУгорщини, зайнятими по праву війни», Верховний головнокомандувач російських
військ 29 серпня 1914 р. видав наказ про створення Тимчасового військового
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генерал-губернаторства «Галичина». На початку вересня 1914 р. його територія
поділялася на Львівську і Тернопільську губернії. Згодом, після захоплення
російськими військами значної частини Буковини, було створено Чернівецьку
губернію. З 5 квітня 1915 р. на окупованих російською армією територіях західніше
Львова почала функціонувати Перемишльська губернія [620, c. 68]. До Львівської
губернії увійшли 16 повітів, до Тернопільської – 15, до Перемишльської – 14, до
Чернівецької – 10 [667, c. 70]. Причому, як дослідила І. Г. Лозинська, кордони
повітів збігалися з колишнім австрійським адміністративним поділом [647, c. 163].
Адміністрація губернаторства в різні часи знаходилась у Львові, Бродах, Києві,
Тернополі та Чернівцях [517, c. 25].
Однак унаслідок війни внутрішня ситуація в Російській імперії почала
загострюватись, що в результаті революційних подій 1917 р. призвело до розпаду
імперії і появи на її теренах 14 нових державно-територіальних утворень [1160,
c. 303].
На жаль, українське населення не лише не мало власної держави, а й було
розподілене між різними державами. Частина українців залишилася за межами
Російської імперії. І хоча українське населення прагнуло якнайшвидше об'єднатися,
ця справа розтяглася на століття.
У 1769 р. під приводом запобігання проникненню з Польщі епідемії
австрійські війська за наказом співправителя Марії Терезії Йосипа ІІ зайняли
область Спиш. Незабаром у 1770 р. Австрія встановила так званий санітарний
кордон на північному схилі Карпат. Таким чином, віденський уряд анексував
територію Спиша, Новотарищини та Новосончизни. Як вважає М. Криштанович,
фактично ці події дали початок першому поділу Речі Посполитої [588, c. 51].
Після укладення Кючук-Кайнарджійського договору австрійський уряд
розпочав переговори з командувачем російських військ П. Рум'янцевим, який згідно
з досягнутою домовленістю вивів у квітні 1774 р. військові частини з Буковини,
давши змогу Австрії зайняти ці землі. Як приховану плату за вивід російських
військ з Буковини він отримав від австрійського уряду 6 тис. золотих гульденів та
оздоблену діамантами золоту табакерку [747, c. 46]. Офіційно перед Росією
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австрійський уряд мотивував необхідність анексії Буковини вибором зручної
військово-стратегічної позиції проти турків, що, на його думку, повинно було
відповідати інтересам Росії [553, c. 32]. В окупації Буковини взяли участь 3 полки
кавалерії та 5 батальйонів піхотинців. Від 16 до 19 листопада 1774 р. упродовж
кордону були встановлені прикордонні стовпи з імперськими орлами [756, c. 36].
Окупувавши Буковину, австрійський посол Ф. фон Тугут заявив Туреччині,
що австрійський уряд розглядає Буковину як легітимну частину польських земель
(Галичини), що відійшли до Австрії, і сповнений рішучості при потребы боронити її
зброєю [381, c. 5]. У березні 1775 р. Туреччина згодилася віддати Австрії Буковину,
а 7 травня 1775 р. у Константинополі була укладена конвенція про передачу
Буковини, яку скріпили своїми підписами австрійський посол Ф. фон Тугут і
великий візир Ізет-Мехмет-Паша [756, c. 38]. 2 липня 1776 р. в с. Баламутівка було
укладено конвенцію про кордони, в якій був зафіксований кордон між Молдавією і
Буковиною [1127, c. 29].
Спроба

молдавського

господаря

Грігоре

Гіка

протистояти

передачі

Туреччиною Буковини закінчилася невдачею. Через непокірність і погрози
Туреччині у 1777 р. молдавського господаря вбили. 25 лютого 1777 р. після
остаточної демаркації кордонів австро-турецька конвенція від 7 травня 1775 р. була
ратифікована, 12 жовтня 1777 р. Буковина присягнула на вірність Габсбургам [588,
c. 60]. Цю подію, з точки зору І. Настасяк, можна вважати завершенням процесу
приєднання краю до складу Австрії [747, c. 47].
У 1774 –

1786 рр. Буковиною управляла військова адміністрація, яка

підпорядковувалася Надвірнянській військовій раді у Відні. Спочатку цей край
називався

Чернівецьким

генералатом,

потім

–

Галицьким

прикордонним

генералатом, згодом – Буковинським округом. І лише у травні 1775 р. за новою
австрійською провінцією утвердилася офіційна назва – Буковина, столицею якої
стало місто Чернівці [747, c. 75]. У 1783 р. Буковина поділялася на Чернівецький та
Сучавський повіти, до складу яких входило 133 населені пункти [1127, c. 39].
Проте у 1786 р. Буковина була приєднана до коронного краю «Галичини і
Володимирії» і стала 19 округом [747, c. 84]. та після смерті австрійського
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імператора Йосипа ІІ його наступник цісар Леопольд ІІ у 1790 р. від'єднав Буковину
від Галичини [591, c. 53]. З 1790 р. до 1817 р. Буковина – окрема провінція зі
столицею в Чернівцях під управлінням Галицького губернаторства. Однак у 1817 р.
вона знов була повернена до Галичини. З 1 серпня 1794 р. Буковина поділялася на 4
повіти:

Чернівецький,

Вижницький,

Серетський,

Сучавський

та

окремий

Довгопільський окіл [747, c. 56].
5 серпня 1772 р. в Петербурзі було підписано таємну конвенцію між Австрією,
Пруссією і Росією про поділ Речі Посполитої. Таким чином, на захоплених Австрією
галицьких і буковинських землях було створено нову адміністративну одиницю
імперії – коронний край «Королівство Галичини і Володомирії» [745, c. 55].
На новоприєднаних територіях Австрійська імперія вирішила впорядкувати
адміністративно-територіальний устрій. 3 травня 1773 р. Придворна канцелярія
видала інструкцію для свого радника Кочана, відрядженого до Галичини для
проведення адміністративно-територіальної реформи. В цій інструкції містилися
норми, якими слід було керуватися при здійсненні реформи. При її проведенні
потрібно було враховувати попередній

адміністративно-територіальний поділ,

розмір території, природні рубежі (наявність річок і гір), а також брати до уваги
напрямок річок та доріг, які повинні проходити серединою округу і забезпечувати
інтереси торгівлі, сільського господарства та безперешкодне пересування війська
[747, c. 49].
Територія Галичини у межах колишніх польських воєводств спочатку була
поділена на шість циркулів, що у свою чергу поділялися на 18 дистриктів. У 1782 р.
поділ на дистрикти ліквідували. Залишився поділ на 18 циркулів, які називалися
також округами. Як вище зазначалося, з 1786 р. по 1849 р. до складу Галичини як
19й циркул входила Буковина. Територія Закарпаття перебувала у складі Угорщини
і поділялася на комітати. Циркули очолювали окружні старости. До їх компетенції
належали

всі

адміністративні

та поліційні

справи,

нагляд

за

торгівлею,

промисловістю, призов на військову службу тощо. Штат циркулу був невеликий —
усього 10–12 осіб. До нього входили староста, 3–4 комісари, секретар, 2 діловоди, 1
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або більше практикантів і 2 кур’єри. Старостів і комісарів призначав імператор, а
всіх інших — староста [1205, c. 333-334].
Перший, Львівський циркул, включав дистрикти з центрами у Раві, Городку,
Жовкві, Бібрці, Золочеві, Бродах, Зборові, Теребовлі, Бережанах. Центрами
дистриктів другого циркулу – Галицького – були Жидачів, Галич, Монастирська,
Будзанів, Долина, Тисмениця, Тлумач, Снятин, Чортків, Надвірна, Уторопи,
Делятин, Косів. Резиденція третього, Белзького циркулу,

містилася у Замості.

Центрами дистриктів у ньому були: Уланів, Гурай, Замость, Любачів, Грубешів,
Ляшів, Угнів, Витків. Четвертий, Самбірський циркул, включав дистриктні міста
Дубечко, Ярослав, Сянок, Ліско, Перемишль, Бісковіце, Дрогобич, Стрий і ще 2
назви, які у документах не зазначаються. До п'ятого, Велицького циркуляру,
входили дистриктні міста Бяла, Мисленіце, Величка, Бохня, Живець, Йорданів,
Дембно, Новий Тарг, Новий Сонч. Резиденція шостого, Пльзенського циркулу,
містилася у Жешові. В цьому окрузі центрами дистриктів були Баранів, Домброва,
Жешів, Колбушова, Пжеворськ, Пльзень, Ланьцут, Беч, Дукла та Кросно [747, c. 49].
І. Настасяк вважає, що з огляду на значні фінансові ресурси та на брак
підготовлених чиновників 11 жовтня 1774 р. губернатор Галичини подав детальний
план нового адміністративно-територіального поділу краю, згідно з яким кількість і
розміщення округів залишалася без змін, проте кількість дистриктів зменшилася.
Після доопрацювання проект 14 березня 1775 р. був затверджений Галицькою
придворною канцелярією. Цього разу Львівський циркул налічував лише 3
дистрикти: Жовківський, Бережанський, Бродівський. Галицький циркул з центром
у Станіславі – чотири дистрикти з центрами у Галичі, Заліщиках, Тисмениці,
Коломиї. Белзький циркул із резиденцією у Замості три дистрикти: Ромашів,
Замость, Сокаль. Самбірський – три дистрикти з центрами у Перемишлі, Ліско,
Дрогобичі. Велицький циркул із резиденцією у Кракові мав дистрикти з центрами у
Заторі, Візночі, Новому Сончі. До складу Пльзенського циркулу входили дистрикти
з центрами Лежайськ, Тарнов та Кросно [747, c. 52].
Проте 22 березня 1782 р. імператриця Марія Терезія видала патент, згідно з
яким ліквідовувався поділ на дистрикти. Натомість запроваджувався лише поділ на
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циркули, які називалися також округами. Виділялося 18 таких округів, які
безпосередньо підпорядковувалися губернії: Бохенський, Вадовіцький, Галицький,
Дуклянський, Жешівський, Белзький, Золочівський, Коломийський, Львівський,
Перемишльський, Самбірський, Новосончський, Станіславський, Стрийський,
Сяноцький, Тарновський, Томашівський, Чортківський [747, c. 53].
Основним критерієм, який брався до уваги при згадуваному формуванні
округів, була кількість населення на певній території. Однак, як зауважує
І. Настасяк, з географічної та комунікаційної точок зору новий поділ мав деякі
недоліки. Тому вже на початку 1783 р. австрійська влада почала вивчати питання
про вирівнювання або заокруглення (арондизацію) площі округів. 25 листопада
відповідно до імператорського патенту цетр Томашівського округу був перенесений
до Тернополя, Золочівського – до Бережан, Белзького – до Жовкви, Галицького – до
Долини. У 1791 р. центр Дуклянського округу перенесли до Ясла [747, c. 54].
13 травня 1784 р. імператор Йосиф ІІ видав декрет про піднесення галицьких
міст, згідно з яким відбулася їх класифікація. Критерієм поділу були міські привілеї
та право на проведення ярмарків. До першого класу міст був зарахований лише
Львів ‒ як столиця коронного краю Галичини і Лодомерії та резиденція губернської
влади, до другого – королівські (ті, які мали спеціальний імператорський привілей),
муніципальні. Відповідно до реформи 1811 р. населені пункти, які мали міський
привілей, – отримали статус міста, а ті, які володіли правом на проведення ярмарків,
– містечка. Однак такий поділ, як зазначає І. Настасяк, мав виключно облікове
значення і не породжував жодних юридичних наслідків [747, c. 134].
У 1809 р. Королівство Галичини і Лодомерії увійшло до складу Варшавського
герцогства, яке виникло за підтримки Наполеона Бонопарта. Однак ця ситуація
тривала недовго, і вже у 1815 р. після часткових розмежувань і переміщень
окружних центрів, які тривали кілька десятиріч, Галичина була поділена на такі
округи: Бохенський, Вадовицький, Жешівський, Новосончський, Сяноцький,
Тарнівський,
Коломийський,

Ясельський,

Бережанський,

Жовквівський,

Золочівський,

Львівський,

Перемишльський,

Самбірський,

Станіславський,

Стрийський, Тернопільський, Чортківський. Такий поділ проіснував до середини
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ХІХ ст. Територія перших семи округів населялася здебільшого поляками й
офіційно називалася Західна Галичина (з центром у Кракові), на території решти
округів жили в основному українці, а іменувалася вона Східною Галичиною (з
центром у Львові) [747, c. 54].
У 1848 р. в Європі розпочинається активний громадянський рух спротиву,
який увійшов в історію під назвою «весна народів». У цей процес включилося і
населення Західної України. У 1848 р. Головна Руська Рада висунула до
австрійського імператора, австрійського парламенту та уряду вимогу поділу
Галичини за етнічним принципом на самостійні адміністративно-політичні одиниці
‒ західну (польську) і східну (українську) з центром у Львові, надання їй статусу
коронного краю та об'єднання з українським Закарпаттям [530, c. 131]. Однак
результатом

цих

домагань

стало

лише

перейменування

адміністративно-

територіальної одиниці. З 1849 р. вона стала називатися «Королівство Галичини і
Володомирії з Великим князівством Краківським». Територія краю поділялася на
округи (циркули). А округи поділялися на повіти (дистрикти) [1199, c. 229]. І якщо
спочатку було утворено 74 повіти, то на початку ХХ ст. їх нараховувалось вже 79
[733, c. 96].
Водночас австрійський уряд реорганізував і адміністративно-територіальний
устрій Угорщини – було створено 5 військових округ. Одним з нових
адміністративних утворень став Ужгородський район, що включав комітати Унг,
Берег, Угоч і Мараморош. Українська інтелігенція сприйняла цей крок як утворення
«руського округу» ‒ передумови автономії русинів у складі Габсбурзької монархії.
Однак 28 березня 1850 р. «руський округ» був ліквідований. Українці сприйняли це
як «ужгородську катастрофу». Річ у тому, що до цього часу навчання в школах
відбувалось українською мовою, а в Ужгороді функціонувала українська гімназія
[34, c. 328].
З 1850 р. Австрія була поділена на коронні краї на чолі з намісниками або
крайовими президентами, повіти на чолі з повітовими старостами, міста на чолі з
бурмистрами і села на чолі з війтами [644, с. 33]. 26 березня 1861 р. Буковина
одержала крайову автономію із статусом «Герцогство Буковина». Це герцогство
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поділялося на повіти, яких на кінець ХІХ ст. було 9: Чернівецький, Гурагуморський,
Кимполунгський,

Кіцманський,

Радівецький,

Серетський,

Стороженецький,

Сучавський, Вижницький [1451, c. 23].
У 1867 р. була утворена Австро-Угорська імперія, яка поділялася на 2
частини: Транслейтанію (Угорщина із Закарпаттям, Трансільванія і ХорватоСловенія) і Ціслейтанію (Австрія з Буковиною, Галичина, Герц, Долмація, Істрія,
Крайна, Моравія, Сілезія, Трієст, Чехія). На жаль, окуповані Австро-Угорщиною
західноукраїнські землі не було об'єднано в один край. Вони залишалися
розділеними на окремі адміністративно-територіальні одиниці разом з польськими,
румунськими і угорськими національними землями.
За підрахунками І. Лісної, чисельність департаментів у Галичині протягом
другої половини ХІХ ст. коливалася від 8 до 17. На початку ХХ ст. їх кількість
зросла. І в 1908 р. галицьке намісництво поділялося на 24 департаменти, в 1910 р.
на 25, а в 1912 р. на 37 [644, c. 35]. Що ж до публічної влади у сільських
місцевостях, то, як зазначає П. Гураль, «вона передавалася поміщикам (домініям),
зміцнюючи таким чином феодальні порядки» [292, c. 331]. Це свідчило про
існування деяких середньовічних пережитків, які не відповідали новим соціальноекономічним відносинам в умовах початку ХХ ст.
Як свідчать історики, заселення угорцями Закарпаття, на території якого до
того часу проживали слов'яни, починається з кінця ІХ ст. зв'язку з переходом
угорськими племенами гірських перевалів Карпат.

Поділ території краю на

адміністративні райони (жупи або комітати) був здійснений упродовж ХІІІ та на
початку XІV ст. і, як зазначає Р. Марценюк, залишався таким без змін до
остаточного розпаду Австро-Угорщини [690, c. 46].
У середині ХІХ ст. у зв'язку з поразкою угорської революції 1849 р. була
здійснена за ініціативою А. Добрянського, О. Духовнича та інших діячів спроба
розширити права русинських комітатів Угорщини. У складі Кошицького дистрикту
(округу, району) було виділено «руський округ», до якого увійшли Марамороський,
Угочанський, Березький та Ужанський комітати з центром в Ужгороді. Однак
Закарпаття в той період не складало єдиного територіально-адміністративного
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утворення. Угорські власті всіляко саботували діяльність адміністрації в окрузі, а
вже 20 березня 1850 р. домоглися його ліквідації. Після 1867 р. Закарпаття в
Угорщині не було окремою адміністративно-територіальною одиницею. Із 71 жупи,
що складали територію Угорщини, Закарпаття належало до 4-х: Ужанської (центр –
Ужгород), Березької (центр – Берегово), Угочанської (центр – Севлюш – тепер
Виноградово), Марамороської (центр – Мараморош –Сигіт) [690, c. 46 ‒ 48].
Ужанська жупа (територія – 3230 квадратних кілометрів, населення – 162089
чол.) включала в себе: Великоберезнянський, Перечинський, Ужгородський,
Середнянський,

Великокапушанський

(тепер

Словаччина)

та

Собранецький

(Словаччина) округи. Березька (територія – 3786 квадратних кілометрів, населення –
236611 чол.) – Нижньоверечанський, Свалявський, Латоричанський, Мукачівський,
Фелвідекський, Тисогатський та Мезевкасонський округи. Угочанська (територія –
3230 квадратних кілометри, населення – 162089 чол.) – Великосевлюський,
Королівський та Галманський (Словаччина) райони. Марамароська (територія –
9716 квадратних кілометри, населення – 357705 чол.) – Довжанський, Волівський,
Хустський,

Тячівський,

Тересв'янський,

Тисодолинянський,

Сигетський,

Вішовський, Ізавельдський та Шугатський (тепер Румунія) райони. Варто
зауважити, що на початку ХХ ст. питома вага етнічних українців на Закарпатті
зростала. Так, в 1900 р. українці складали 75,9% населення регіону, а в 1914 р. – 77,5
% [690, c. 48]. Однак українцями були також заселені Списький, Шариський і
Земплинський комітати (на сьогодні ці землі становлять частину українських
етнічних територій у межах Словаччини, так звану Пряшівщину) [690, c. 49]. Згідно
з переписом 1910 р. русини в Спиському комітаті складали 7,1%, Шариському –
22%, Земплинському – 11,4% [633, c. 17]. Це свідчить про те, що Закарпаття є
споконвічною українською землею, складовою Руської держави України-Руси,
Галицько-Волинської держави.
Підводячи

підсумки

можна

стверджувати,

що

повноцінна

система

адміністративно-територіального устрою на українських землях була утворена в
Київській Русі. Однак у першій половині ХІІІ ст. ця держава була зруйнована
монголо-татарами, а згодом українські землі опинилися у складі Московського
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царства (переважно північно-східні території), Великого князівства Литовського та
Польщі (дві останні держави у середині XVІ ст. були об'єднані в одну – Річ
Посполиту). Внаслідок антипольського повстання 1648-1654 рр. була утворена
Українська козацька держава з власною системою адміністративно-територіального
устрою. Однак в результаті свавільних дій з боку Московії українські землі були
інкорпоровані до складу Російської імперії. Західноукраїнські землі, внаслідок
поділів Речі Посполитої, опинилися у складі Австрійської імперії, а з 1867 р. –
Австро-Угорщини.
2.2. Становлення правового регулювання адміністративно-територіального
устрою на українських землях у період національно-визвольних змагань 1917 ‒
1921 рр.
До початку розпаду Російської імперії у 1917 р. українські землі з переважною
частиною українців поділялися на 9 губерній: Волинську, Катеринославську,
Київську, Подільську, Полтавську, Таврійську (без Криму), Харківську, Херсонську,
Чернігівську, які, в свою чергу, складались з 86 повітів та 1652 волостей [1430,
c. 20].
Загалом при створенні губерній влада Російської імперії намагалася, щоб вони
утворювалися на території з кількістю 300 – 400 тис. душ чоловічої статі, повіти ‒
20 ‒ 30 тис. Однак при поділі на губернії не враховувався національний склад
населення, економіка цих територій, напрям і характер шляхів сполучення тощо.
Так, в Україні більшість губернських міст були розташовані не в географічному
центрі губернії, а майже на кордоні з іншою губернією (Кам'янець-Подільський,
Житомир, Херсон, Чернігів та інші), що значно утруднювало їх сполучення з
віддаленими повітами. Це стосувалося й повітових та волосних центрів. Як зазначає
В. Шабельников, кордони губерній, повітів, волостей з XVIII ст. майже не
змінювалися, хоч потреби господарського розвитку постійно вимагали цього. З
розвитком капіталізму виросло багато нових міст, які за кількістю населення і
розвитком промисловості значно випередили старі адміністративні центри, які
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поступово приходили в занепад [1430, c. 55]. Так, у Херсонській губернії Одеса і
Миколаїв за кількістю населення, рівнем промисловості, торгівлі і культури
набагато випередили свій центр Херсон [1430, c. 20]. Тобто перед розпадом
Російської імперії у 1917 р. на українських землях, що перебували у складі
Російської імперії, адміністративно-територіальний устрій був

далекий від

досконалого і не відповідав національним традиціям.
Розпад Російської імперії сприяв росту національної свідомості поневолених
народів, які починали створювати власні органи управління. Так, у березні 1917 р.
представницьким органом українського народу стала Центральна Рада.
29 липня 1917 р. на засіданні Малої Ради (орган Центральної Ради, який діяв
між її пленарними засіданнями) був прийнятий «Статут Вищого управління
України» [1174]. Т. Бевз вважає, що недоліком з юридичної точки зору цього
документа була відсутність чітко окресленого територіально-адміністративного
поняття «Україна». Однак, з її точки зору, це було зроблено навмисно, а не у зв'язку
з юридичною недосвідченістю авторів «Статуту» [56, c. 89]. В. Баранчук вважає, що
така ситуація створювалася свідомо з тих причин, що керівництво Центральної Ради
(І хоча повна назва цього органу «Українська Центральна Рада» і ця назва
вживалася як М. Грушевським, так і зазначалася на всіх чотирьох універсалах, тут і
далі ми будемо використовувати назву «Центральна Рада» як усталену. Тим паче,
що саме такою назвою послуговується і один з основних дослідників цього питання
О. Гомотюк [187, c. 38]) не поспішало ставити крапку на територіальній
визначеності через те, що під юрисдикцію Центральної Ради могли б в перспективі
потрапити землі з переважною більшістю українського населення. (Потрібно
зауважити, що в обранні Центральної Ради на Національному конгресі брали участь
і представники Холмщини) [187, c. 90]. Натомість з-під її впливу могли б вийти
окремі повіти, де переважали інші народності [50, c. 80]. І дійсно, за підрахунками
вчених, на початку ХХ ст. площа суцільної української етнічної території становила
близько 740 тис. квадратних кілометри, з них у межах Російської імперії – 665 тис.
[363, c. 23]. А В. Сарбей стверджує, що в цілому територія України кінця ХІХ ст.
сягала 850 тис. квадратних кілометрів [1130, c. 174]. І це без урахування території
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Зеленого Клину, де проживав значний відсоток українців. Так, згідно з переписом
1917 р. в Приморській губернії мешкало 270,7 тис. українців (48,8% ! населення), в
Амурській губернії – 147,4 тис. українців (43,2% населення) [458, c. 8]. Очевидно,
що насправді відсоток українців на цих територіях був ще вищий. Адже потрібно
враховувати фактор русифікації та, в деяких випадках, бажання належати до
титульної нації. І справді, за даними перепису 1926 р., українську мову визнали
рідною лише 51,7% українців Зеленого Клину [458, c. 12]. В 1989 р. вже лише
34,2% українців Приморського краю володіли українською мовою, а за даними
перепису 2002 р., визнали її рідною лише 11,9% українців Приморського краю [458,
c. 25].
З вказаними вченими можна цілком погодитися, оскільки ще в квітні 1917 р.
М. Грушевський у роботі «Якої ми хочемо автономії і федерації» писав: «Українці
хочуть, щоб з українських земель російської держави була утворена одна область.
Одна національна територія. Сюди мусять увійти губернії цілком або переважно
українські – Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Катеринославська,
Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська і Кубанська. Від них потрібно
відрізати повіти і волості неукраїнські, такі як північні повіти Чернігівської губернії,
східні Кубанської тощо, а прилучити натомість українські повіти сусідніх губерній ‒
Бессарабської, Холмської, Гродненської, Мінської, Курської, Західні частини
Воронежчини,

Донщини,

Чорноморської

і

Ставропольської

губерній.

Так

утвориться територія, де українська людність становить більшість» [210]. Варто
наголосити, що ці прагнення мали під собою підстави. Згідно з переписом 1897 р. У
Воронезькій губернії з 1967054 українцями були 854093 особи. У Курській
українцями були 523277 осіб із 1604515 [1139, c. 12]. Проте в окремих повітах
губерній, в яких українці не переважали, українці нерідко складали більшість. Так,
за переписом 1897 р., у в Єйському повіті Кубанської губернії українці складали
73,9%, Темрюкському – 75,2%, Єкатеринодарському – 51,8%. У Ставропольській
губернії: Новогригорівський повіт – 50,7% українців. Воронезька губернія:
Богучарський повіт – 81,8%, Острогозький – 90,3%, Бірюченський – 70,5%,
Валуйський – 51,1%. Донська губернія: Таганрозький повіт – 61,7%. Гродненська
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губернія: Кобринський повіт – 79,8%, Брестський – 64,5%. Курська губернія:
Грайворонський повіт – 59,4%, Путивльський – 52,6%, Ново-Оскольський – 51,1%.
Люблінська губернія:

Грубешовський повіт – 59,6%, Томашівський – 49,5%.

Седлецька губернія: Володавський повіт – 55,8% [734, c. 80].
Поширення хаосу на місцях після зречення від влади російського імператора
Миколи ІІ вимагало від української влади більш рішучих дій. І 4 серпня 1917 р.
Тимчасовий уряд затвердив «Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріатові
Тимчасового уряду на Україні», в пункті 2 якої зазначалося: «Повноваження
Генерального Секретаріату поширюються на губернії:
Подільську,

Полтавську

і Чернігівську,

за

Київську,

винятком

Волинську,
Мглинського,

Суразького, Стародубського і Новозибківського повітів. Вони можуть

бути

поширені і на інші губернії чи їх частини, якщо утворені в цих губерніях на основі
постанови тимчасового уряду земські інституції висловляться за бажаність такого
поширення» [1202].
3 листопада 1917 р. Генеральний Секретаріат звернувся з повідомленням:
«Центральний уряд всієї Росії не має змоги управляти державним життям. Цілі краї
залишилися без правлячих центрів. Тому зростає безладдя політичне, господарське і
суспільне».

З огляду на це проголошувалось, що компетенція Генерального

Секретаріату

поширюється

ще

на

4

губернії:

Херсонську,

Харківську,

Катеринославську Таврійську (без Криму) [56, c. 106]. Таким чином, до складу
території України ввійшло 9 губерній. Трохи пізніше – 7 листопада 1917 р. в
третьому

універсалі

Центральна

Рада

підтвердила

рішення

Генерального

Секретаріату: «До території Народної Української Республіки належать землі,
заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина,
Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму).
Остаточне визначення кордонів Української Народної Республіки як щодо
прилучення частин Курщини, Холмщини, Воронежчини, так і суміжних губерній і
областей, де більшість населення українське, має бути встановлене за згодою
народів» [1212].
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13 грудня 1917 р. Німеччина та її союзники повідомили Київ про згоду на
участь у переговорах у Брест-Литовському делегації УНР. На цій зустрічі делегація
УНР вимагала приєднати до УНР населені українцями Холмщину, Підляшшя,
провести плебісцит у Східній Галичині, Буковині і Закарпатті [367, c. 138]. Проте
Австро-Угорщина не погодилася з усіма вимогами української делегації. А тим
часом, з огляду на наступ більшовиків та російських військ, ситуація на Україні
загострилася, і Українські установчі збори через безлад на території України так і не
змогли зібратися 9 січня 1918 р. ‒ як це було заплановано [223, c. 51 ‒ 53]. Тому 9
січня 1918 р. на засіданні Центральної Ради виступив М. Грушевський, який сказав,
що ситуація така, що для захисту завойованої волі і прав українського народу
Центральна Рада не може відкласти до того моменту, коли зберуться Установчі
збори, вирішення важливих питань, які не можуть бути відкладені. Тому Українська
Центральна Рада вирішила взяти на себе розв'язання цих питань і з цією метою
прийняла новий – четвертий універсал [135, c. 14].

У ньому проголошувалося:

«Для того, щоб ні руське правительство, ні яке інше не ставали Україні на
перешкоді встановити той бажаний мир, для того, щоб вести свій край до ладу, до
творчої роботи, до скріплення революції та волі нашої, ми, Українська Центральна
Рада, оповіщаємо всіх громадян України: «Однині Українська Народна Республіка
стає самостійною,

ні

державою українського

від

кого

народу.

Зо

не

залежною,

всіма

сусідніми

вільною, суверенною
державами,

як-

то Росія, Польша, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й
приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української
Республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки
зберуться Українські Установчі збори, будемо правити ми, Українська Центральна
Рада, представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш
виконавчий орган, який однині матиме назву Ради Народних Міністрів» [1347, c. 2 ‒
6]. Того ж дня Париж проінформував більшість столиць великих держав світу, що
французький уряд офіційно визнав незалежність Фінляндії та України. 10 січня 1918
р. голова російської делегації Л. Троцький визнав українську делегацію на
переговорах у Брест-Литовському як делегацію незалежної держави, а 12 січня
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німецький і австрійські представники також визнали українську делегацію і
розпочали з нею переговори про підписання миру. Однак внаслідок успішного
наступу радянських військ проти України, російсько-радянський уряд почав
змінювати свою політику щодо української незалежної держави і почав вимагати у
німців та австрійців визнати в Бресті радянську делегацію з Харкова (на цьому 30
січня 1918 р. особливо наголошував Л. Троцький), представляючи її як посланців від
України, хоча вона і не діяла самостійно, а входила до складу російської делегації.
Утім, німецька і австрійська делегації не підтримали цю ідею і продовжили
переговори з українською делегацією [561, c. 53].
Нарешті, незважаючи на всі перепони більшовиків, 9 лютого 1918 р. між УНР
та

центральними

державами

був

підписаний

мирний

договір,

у

якому

передбачалось: «Згідно з вимогами української делегації, Холмщина переходить до
України, а з Галичини і Буковини має бути утворена окрема українська провінція на
території Австро-Угорської монархії» [298, c. 206]. Попри підписаний договір,
Австро-Угорська монархія до останніх днів вважала неприйнятним приєднання
Холмщини до України [677, c. 47].
Треба відзначити, що згідно зі ст. 6 Брестського мирного договору,
укладеного державами Четверного союзу з РСФРР 3 березня 1918 р., остання
зобов'язувалася підтвердити право українського народу на самовизначення та
визнати мирний договір УНР з державами Четверного союзу, укласти з нею мир,
негайно вивести з території УНР формування Червоної гвардії, припинити будь-яку
агітацію та пропаганду проти її уряду та громадських установ [714]. Потрібно
зазначити, що частково пункт 6 Договору був виконаний. 12 червня 1918 р.
відбулося підписання між представниками Української Держави та РСФРР
прелімінарного мирного договору, що зумовило заснування на території обох
держав консульських представництв. Закордонним відомствам РСФРР було
запропоновано відкрити на території Української Держави 7 консульських
представництв: 3 генконсульства у Києві, Харкові та Одесі, а також 4 консульських
агентства у Полтаві, Житомирі, Кам'янці-Подільському та Чернігові. Однак реально
працювало лише 2 генконсульства: у Києві та Одесі. Генеральний консул К.
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Грінбаум-Кржеминський, уповноважений урядом

РСФРР, прибув до Києва 22

серпня 1918 р. [91, c. 104]. Отже, питання про визнання Української Держави
суб'єктом міжнародного права з боку РСФРР не може бути предметом дискусії. Це
очевидний факт.
15 лютого 1918 р. Рада Народних Міністрів ухвалила «негайно приступити до
заведення українського адміністративного і громадського урядування на Холмщині і
Підляшші, з цією метою міністр внутрішніх справ мав призначити комісара
Холмщини і Підляшшя. На видатки по організації апарату і управління на
Холмщині і Підляшші видавалося комісару тих земель 120 тисяч карбованців» [472,
c. 54]. Натомість Ліга польської державності у зверненні до народу 15 лютого 1918
р. оцінила кордон між Польщею і Україною як наругу і тяжкий удар, як брутальний
зговір центральних держав з Україною за рахунок польських історичних земель
[298, c. 207]. Однак і українська дипломатія не залишилась осторонь від ситуації
навколо Холмщини. 12 червня 1918 р. тимчасовий представник Української
Держави у Відні А. Яковлів вручив міністру закордонних справ Австро-Угорщини
графові Буріану ноту в справі державної належності Холмщини й Підляшшя. Того ж
дня цей документ отримав австро-угорський посол у Києві граф Йоган Форгач. У
ноті йшлося про те, що австро-угорська влада видає паспорти мешканцям
Холмщини, визначаючи їх державну приналежність як підданих Польщі.
Вказувалось і на те, що вивезених українців у 1915 р. назад не повернуто, а на їх
місце польські урядники переселяли осіб польської національності [695, c. 205].
Незважаючи на те, що за Брестським мирним договором Холмщина і
Підляшшя мали відійти до України, під тиском польських громадсько-політичних
організацій австро-угорський парламент не ратифікував Брестський мирний договір,
а уряд не допускав у повіти Холмщини адміністрацію губернського старости
О. Скоропис-Йолтуховського. Тому до осені 1918 р. ці землі не включали до
загального списку адміністративно-територіальних одиниць Гетьманату. І лише в
листопаді 1918 р., завдяки допомозі німецьких військ, Холмська губернія набула
офіційного статусу. До її складу увійшли Білограйський, Більський, Берестейський,
Кобринський, Костянтинівський, Красниставський, Пружанський, Радзинський,
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Томашівський та Холмський повіти. Однак, як зазначає Ф. Проданюк, у
гетьманського режиму не було сил чинити опір польським військам, які дуже
швидко захопили ці землі [1020, c. 55]. У результаті українська адміністрація, що з
крайовим старостою О. Скорописом-Йолтуховським залишилась на своєму посту,
була заарештована й опинилася в польському таборі для інтернованих [695, c. 209].
Київ, в умовах антигетьманського повстання, спромігся лише на дипломатичний
протест, який 2 грудня був складений українським послом у Відні В. Липинським і
переданий до Варшави [695, c. 209].
Відповідно до Закону «Про адміністративно-територіальний поділ України»
від 6 березня 1918 р. скасовувався поділ на губернії та повіти, натомість
запроваджувався поділ на 32 землі [442, c. 181 ‒ 182]. Питання адміністративнотериторіального устрою українських земель порушувалося і в Конституції
Української Народної Республіки (Статуті про державний устрій, права і вольності
УНР) [545], документі, який був прийнятий на останньому засіданні Центральної
Ради 29 квітня 1918 р.
В ст. 5 цього документа було сказано: «Не порушуючи єдиної своєї влади,
УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування,
дотримуючись принципу децентралізації» [545].
Натомість у Законах про тимчасовий державний устрій України, 1918 р.,
затверджених

гетьманом

Павлом

Скоропадським, питання

адміністративно-

територіального устрою України не порушувалися [443]. Скоропадський скасував
попередній адміністративно-територіальний поділ і повернувся до старої схеми. А
Київ, Одесу, Миколаїв було виділено в окремі адміністративні одиниці [1430, c. 23].
Після повалення гетьманату до влади прийшла Директорія. Незважаючи на
економічний занепад та ведення бойових дій, а також на те, що фактично протягом
усього існування Директорія жодного разу не поширювала своєї юрисдикції на всю
територію України (у листопаді 1918 р. Румунія за Сен-Жерменським договором
1919 р. та Севрським договором 1920 р. приєднала Північну Буковину, у січні-квітні
1919 р. Закарпаття за Сен-Жерменським договором 1919 р. та Тріанонським
договором 1920 р. відійшло до Чехословаччини, майже вся Східна Галичина за
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Ризьким договором 1921 р. відійшла до складу Польщі. Із грудня 1918 р. по квітень
1919 р. південні українські міста зайняли війська Антанти, а решта території
постійно перебувала під владою червоних російських військ, які підтримував
робітничо-селянський уряд (Раднарком), та окупацією Добровольчою армією
Денікіна [31, c. 4]) все ж Директорією був прийнятий Закон “Про організацію
адміністративної влади УНР”. Відповідно до нього територія республіки поділялася
на Західну (ЗО УНР) і Східну області. Східна область складалася з Київської,
Харківської,

Полтавської,

Чернігівської,

Катеринославської,

Херсонської,

Житомирської, Кам'янецької і Холмської губерній [1431, c. 63].
Тут необхідно пояснити, як була утворена Західна Область УНР. Справа в
тому, що у зв'язку з розпадом Австро-Угорської імперії галичани починають
створювати власну державу. У жовтні 1918 р. був створений політичний
представницький

орган

Українська Національна

українського

народу

в Австро-Угорській

імперії

‒

Рада. 1 листопада 1918 р. була створена українська

держава, а над львівською ратушею був піднятий синьо-жовтий прапор. А вже 9
листопада 1918 р. на засіданні Національної Ради було визначено назву Української
держави ‒ Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). 13 листопада 1918 р. у
Конституційному Законі ЗУНР, що мав назву «Тимчасовий основний Закон про
державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії,
ухвалений Українською Національною Радою на засіданні дня 13 падолиста 1918
р.», у другому артикулі, що стосувався кордонів держави, було зазначено: «Простір
Західно-Української Народної Республіки покривається українською суцільною
етнографічною областю в межах бувшої Австро-Угорської монархії – то є з
українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини й Буковини
та з українськими частинами бувших угорських столиць (комітатів): Спіш, Шариш,
Земплин, Уг, Берег, Угоча й Мараморош» [690, c. 80]. За підрахунками І. Лісної,
ЗУНР охоплювала близько 70 тис. квадратних кілометрів з населенням 6 млнів, у
тому числі 71% українців, 14 % поляків, 13 % євреїв, 2 % угорців, румунів та інших
[644, c. 71]. Загалом територія республіки поділялася на 40 повітів [640, с. 75]. 22
листопада поляки змусили українські війська залишити столицю держави м. Львів.
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Спільно з військовими місто залишили члени Української Національної Ради та
Державного Секретаріату, а також працівники органів державної влади і управління.
Спочатку вони переїхали до Золочева, де на нараді 23 листопада було прийнято
рішення про переїзд до Тернополя [517, c. 48]. Після Тернополя було прийнято
рішення перевести тимчасову столицю ЗУНР до м. Станіслава. М. Кобилецький таке
рішення пояснює низкою причин: наближеність до Бориславсько-Дрогобицького
промислового району, близькість до кордонів з Європейськими країнами, де через
Стрий-Лавочне

можна

було

вести

торгівлю

з

Угорщиною,

Австрією

та

Чехословаччиною [517, c. 50].
Державний Секретаріат ЗУНР, керуючись ухвалою Української Національної
Ради від 10 листопада 1918 р., розпочав з Директорією УНР переговори про злуку.
Вже 1 грудня 1918 р. в м. Фастові був укладений «Передвступний договір,
заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою
Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити
злуку обох українських держав в одну державну одиницю» [814].
У договорі вказувалось, що ЗУНР має непохитний намір об'єднатися з
Українською Народною Республікою, увійшовши з усією територією та населенням
до складу УНР. УНР теж висловила бажання злитись із ЗУНР, прийнявши її
населення і територію як складову частину УНР. ЗУНР у зв'язку з історичними
особливостями мала отримати територіальну автономію. Однак М. Кобилецький
упевнений, що цей договір не передбачав федеративного устрою України [517,
c. 62].
3 січня 1919 р. у Станіславі відбулося засідання Народної Ради Західної
України, на якому проголосили об'єднання ЗУНР та УНР. Однак Р. Васьковський
вважає, що, незважаючи на універсал 22 січня 1919 р. про об'єднання ЗУНР і УНР, в
цілому реального возз'єднання українських земель не сталося. Головними
причинами цього, на його думку, були не тільки (і не стільки) умови воєнного часу,
скільки значна відмінність у ментальності двох частин одного народу, витвореній
століттями окремого проживання [108, c. 121]. Згодом у зв'язку з цим було схвалене
і звернення «До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві»

97

[334]. 16 січня 1919 р. в Станіславі на засіданні УНРади було прийняте рішення про
розповсюдження влади ЗУНР на всю територію Закарпаття [690, c. 84].
Основною адміністративно-територіальною одиницею в ЗУНР були повіти.
Територія ЗУНР, включаючи Галичину, Закарпаття і Буковину, складалася з 40
повітів, керівництво якими здійснювали державні повітові комісари. На початку
діяльності ЗУНР їх обирали громади на повітових Національних Радах, потім це
право було надано Державному Секретаріату внутрішніх справ. До повноважень
державних повітових комісарів належало здійснення управління всіма цивільними
організаціями і вирішення справ повіту, окрім війська, суду, залізниць, пошти,
телеграфу. На території ЗУНР були повіти, зокрема у прифронтовій смузі, де
повітові ради мали вирішальний і контрольний голос. Питання встановлення чіткого
адміністративно-територіального устрою ЗУНР було одним з нагальних.Тому
Державний секретаріат ЗУНР розробив «Закон про повітові трудові ради», за яким
нова адміністрація повітів обиралася демократичним шляхом, зокрема загальним
голосуванням, а комісари ставали їй підконтрольними. Проте в умовах польськоукраїнської війни цей нормативно-правовий акт не був реалізований на практиці.
У період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. виникали й інші
адміністративно-територіальні одиниці. 12 грудня 1917 р. на Всеукраїнському з'їзді
у Харкові була прийнята резолюція «Про самовизначення Донецького та
Криворізького басейнів». А вже на IV з'їзді рад робітничих депутатів Донецького і
Криворізького басейнів, що відбувався 27 - 31 січня 1918 р., була проголошена
Донецько-Криворізька республіка. Причому на території ДКР обов'язковими
вважалися декрети Раднаркому Росії.

Із січня 1918 р. і до 14 березня 1918 р.

функціонувала Одеська республіка з центром в Одесі, яка охоплювала частини
Херсонської та Бессарабської губерній. Одеські більшовики вважали республіку
автономною частиною Радянської Росії, яка нічого спільного з Україною не мала
[1217, c. 79]. Із середини лютого 1918 р. до 17 березня 1918 р. функціонувала
Миколаївська повітова соціалістична трудова комуна. Однак у зв'язку з оточенням
міста українськими частинами зв'язку між миколаївською радою комісарів і
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центральною більшовицькою владою в Петрограді налагоджено не було [1217, c.
79].
Гуцульська республіка, що проіснувала з листопада 1918 по червень 1919 рр.
на Закарпатті і

охопила частину Рахівщини і Марморощини [611, c. 48].

Це

українське державне утворення припинило своє існування 10 вересня 1919 р. За
Сен-Жерменським договором територія Гуцульської Республіки увійшла до складу
Чехословаччини. Ми не будемо детально зупинятися на таких, як

називає Ю.

Митрофаненко, «квазідержавах», як Холодноярська, Чигиринська республіки на
Черкащині, Пригорненська, Держанська, Пашківська, Летичівська республіки на
Поділлі, Висунська чи Баштанська республіка на Миколаївщині [717, c. 118].
Оскільки, по-перше, території, на яких вони були розташовані, не були значними, а
по-друге, ці «республіки» існували протягом недовгого часу, по-третє, вони не
отримали міжнародного визнання.
18 березня 1921 р. у Ризі між РРФСР і Польською Республікою був укладений
мирний договір. У квітні його ратифікували Президія Всеросійського Центрального
Виконавчого комітету, Центральний Виконавчий Комітет України і польський
Сейм. Після обміну ратифікаційними грамотами, що відбувся в Мінську 30 квітня
1921 р., договір набрав чинності.
Внаслідок укладення Ризького мирного договору в складі Другої Речі
Посполитої опинилося понад 5 млн українців, які на Волині і Східній Галичині мали
абсолютну перевагу і всупереч своїй волі стали громадянами чужої держави [643, c.
59]. За межами Радянської України залишилися Східна Галичина, Холмщина,
Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся [155, c. 159]. Тому цілком можна
погодитися з

С. Кобринською, що Ризький договір визначив лінію кордону, яка не

була виправданою ні з правової, ні з етнічної, ні з географічної, ні з історичної точок
зору [518, c. 143]. Тому українці продовжили боротьбу за свої права, в тому числі і
дипломатичну, за возз'єднання етнічних українських земель. Уряд УНР 20 березня
1921 р. надіслав ноту, в якій зазначалося, що представники від України не брали
участі в підписанні договору. З огляду на це уряд УНР не визнає законної сили
постанов договору, укладеного з фіктивним урядом Радянської України. Уряд ЗУНР
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відгукнувся нотою до Ради послів від 26 березня 1921 р., в якій зазначалося, що
представники ЗУНР не брали участі в мирних переговорах і тому вважають умови
договору для Східної Галичини за «неправні і недійсні». У Радянській Україні
умови Ризького договору теж не у всіх знайшли підтримку. Це засвідчило засідання
ВУЦВК, яке відбулося у квітні 1921 р. Проти умов договору виступили боротьбисти
і деякі представники інших партій. Основна їх критика зводилась до двох тез:
порушення права на самовизначення і те, що українці залишились під владою
Польщі. Однак, Х. Раковський і Д. Мануїльський пояснювали, що це лише
тактичний хід і з поширенням світової революції ці землі будуть повернені [15, c.
147].
У результаті 25 червня 1919 р. на Паризькій конференції Найвища Рада
Антанти прийняла постанову про надання польському урядові повноважень
окупувати Східну Галичину до річки Збруч. Польський уряд отримав право
встановити у Східній Галичині цивільне управління під мандатом Антанти, який
мав діяти до часу самовизначення жителів Східної Галичини щодо їх політичної
належності. Проте 8 грудня 1919 р. був прийнятий Статут Східної Галичини,
підготовлений підкомісією Найвищої Ради у польських справах. Як зазначає
Т. Галицька-Дідух, це був крок назад порівняно з рішенням 25 червня 1919 р.,
оскільки Польща отримала мандат на адміністрування у Східній Галичині на термін
25 років [155, c. 24]. На думку Й. Спаса, Паризька конференція все ж не визнала за
Польщею прав на володіння східно-галицькими землями, а лише надала їй
тимчасовий мандат на управління краєм, міжнародно-правовий статус якого
передбачалося вирішити у майбутньому [1166, c. 42].
Однак вже 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти у Парижі на вимогу
польського уряду узаконила анексію Польщею Східної Галичини і Західної Волині
без проведення плебісциту (правда, за умови надання цим територіям статусу
автономії), хоча до того, за рішенням Ліги Націй від 21 лютого 1921 р., Польща
вважалася формально лише військовим окупантом Західної України, суверенітет
якої залишався в руках держав Антанти. Цей документ підписали: Р. Пуанкаре
(Франція), Р. Аввезаха (Італія), Є. Філіпсон (Англія), Матуда (Японія) [644, c. 163].
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У тексті зазначалося: «Враховуючи прохання Польщі, а також відмову Австрії від
території поза її межами, Рада послів вирішила визнати за Польщею «всі права
суверена на території, що знаходилась на захід від річки Збруч і усього Східного
кордону, визначеного Ризьким мирним договором» [1011, c. 28]. Річ у тому, що, за
словами В. Варгатюка, головну роль на конференції відігравала Франція, яка хотіла
захиститись від Німеччини за допомогою великої Польщі [106, c. 86]. О. Павлюк
теж вважає, що бажання зупинити поширення російського більшовизму піднімали
ставки Польщі як важливої ланки санітарного кордону [800, c. 175]. Рада Народних
Комісарів УСРР у ноті державам Антанти від 12 березня 1923 р. заявила, що
окупація Галичини Польщею є актом насильства, який вона не визнає. Уряд
Радянської України заявив, що він вважатиме недійсним всіляке встановлення будьякого режиму у Східній Галичині без його попередньої згоди та не запитавши
самого населення [1039, c. 235 ‒ 236]. 13 березня 1923 р. ноту урядам Франції,
Англії та Італії щодо вирішення правового статусу Галичини без відома радянських
республік надіслав також Народний Комісаріат закордонних справ РРФСР [1011, c.
28]. У протесті, зокрема, було зазначено: «Якщо доля Східної Галичини, яка
населена тією ж народністю, що й союзна Росії Україна, буде вирішена без участі
радянських республік, то результатом цього всього стане виникнення нових підстав
для конфліктів у майбутньому» [1038, c. 237 ‒ 238]. Як стверджує В. Савченко,
радянська сторона на початку 20-х років офіційними каналами пропонувала
західним партнерам переглянути державний кордон на етнографічних засадах,
використовуючи плебісцит у всіх випадках, коли це необхідно [1120, c. 180].
Ще до укладення Ризького договору, 5-го грудня 1920 р., польський сейм
ухвалив Закон «Про тимчасову організацію адміністративної влади в Галичині». На
підставі цього Закону вся Галичина була поділена на чотири воєводства: Краківське
з 24 повітами, Львівське з 28 повітами, Станіславське з 16 повітами, Тернопільське з
17 повітами [700, c. 91]. Однак офіційно вони розпочали своє функціонування 1
вересня 1921 р. А 19 лютого цього року було сформоване Волинське воєводство зі
столицею в Луцьку й Поліське воєводство зі столицею в Бресті над Бугом. Таким
чином, значна частина українського народу залишилася відірваною від решти своїх
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земляків. За даними українських вчених, приблизно 70 % Волинського воєводства,
40% Львівського, 70% Станіславського, 50% Тернопільського становили етнічні
українці. На 80% українськими були й південні повіти Поліського воєводства [1107,
c. 103].
Насильне приєднання Західної України (Галичини і західної Волині) можна
кваліфікувати як анексію, тобто протиправне насильницьке приєднання Польською
державою частини західноукраїнських земель. Це приєднання відбулося без згоди та
бажання західноукраїнського населення, що призвело до народного збройного опору
галицьких українців польській владі.
Не лише Польща збільшила свої території за рахунок українського населення.
Бессарабія була окупована Румунією [229, c. 5 ‒ 8]. У Парижі 28 жовтня 1920 р. між
Великобританією, Францією, Італією, Японією і Румунією без участі Росії й України
та без проведення плебісциту (референдуму) було укладено договір про передачу
Бессарабії Румунії [5, c. 47]. Паризький протокол від 28 жовтня 1920 р. не було
ратифіковано Японією (як стороною договору), тому він не набув чинності. Не
визнали його США та ряд європейських держав.
До Румунії, крім Бессарабії, було приєднано також і Північну Буковину.
Щоправда, у процесі розпаду Австро-Угорщини Північна Буковина була передана
Румунії без проведення плебісциту і всупереч волі переважної більшості місцевого
населення.
18 грудня 1918 р. в Парижі було підтримано рішення про приєднання
Північної Буковини до складу Румунії [677, c. 84]. Це рішення було підтверджене
союзними державами Сан-Жерменським договором, укладеним з переможеною
Австрією 10 вересня 1919 р. [5, c. 79]. Це відбулось, як вважають В. Макарчук та Н.
Рудий, за підтримки Франції та Великобританії, оскільки вони були стурбовані
загрозою німецького реваншу і вже в цей час почали «сколочувати майбутню Малу
Антанту» [673, c. 155]. 10 серпня 1920 р. в Севрі рішення про передачу Буковини
було знову підтверджене.
Не менш драматично події в цей час розвивалися і на Закарпатті.
Конституційним

актом,

яким

Чехословаччина

легітимізувала

приєднання
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Закарпаття, став «Генеральний статут про організацію адміністрації Підкарпатської
Русі, приєднаної Паризькою мирною конференцією до Чехословацької Республіки».
Цей документ був ухвалений чехословацьким урядом 7 листопада 1919 р. і
затверджений 16 листопада [690, c. 99]. Проте до Підкарпатської Русі не було
включено Пряшівщину (і це при тому, що згідно з офіційним переписом,
проведеним у грудні 1930 р., кількість українського населення складала 87 тис. чол.,
або 73,8% [690, c. 161]. Закарпатські діячі не погоджувались з офіційною
статистикою, вважаючи, що кількість українського населення Пряшівщини мала б
становити близько 200 тис. [690, c. 162]).
29 лютого 1920 р. парламентом Чехословаччини було прийнято Закон №126
«Про утворення жупних і окружних урядів». Згідно із законом територія ЧСР
розділялася на 22 жупи з кількістю населення від 511 тис. до 800 тис. кожна.
Підкарпатська Русь була поділена на чотири жупи з центрами в Ужгороді, Берегові,
Мукачеві, Бичкові [645, c. 62].
Про національну політику, яка здійснювалася на території Чехословаччини,
досить красномовно сказав словацький земплинський жупан М. Славік у 1921 р.:
«На Словаччині немає ні русина, ні русинки. Це тільки угорський уряд видумав їх,
щоб відірвати словаків, які говорять земплинським наріччям, від корінних словаків і
щоб легше їх було угорщити…Отже, ясно, що йдеться не про руську, а про угорську
агітацію… Правда, в них є інша релігія – греко-католицька, яку називають руською
вірою, але від того вони не будуть і не є русинами» [1436, c. 91]. Це свідчило про
дискримінацію українського населення Закарапаття під владою Чехословаччини. На
території Закарпаття у той час основне населення іменувало себе русинами, тобто
українцями, які походили від княжої київської України-Руси і які усвідомлювали
свою приналежність до всього українського народу, прагнули до возз’єднання з ним.
Однак найбільше українського населення опинилося під більшовицькою
окупацією. Як слушно зауважив В. Литвин, успадковані від імперії Романових
кричущі перекоси у територіальному облаштуванні були очевидними [639, c. 47]. Це
помічали і сучасники. В одному з документів (без підпису і дати, але який був
підготовлений в період березня-серпня 1919 р.) зазначалося, що адміністративно-
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територіальний устрій застарів і тримався лише за інерцією та не відповідав
потребам сучасності. Тому радянській владі відразу після вступу на Україну
довелося зайнятися перерозподілом адміністративних центрів. В цьому документі
окреслювався навіть фронт робіт у цій царині: «Вже створений Криворізький повіт,
закінчується розроблення декрету про Донецький округ з центром в Луганську,
ведуться роботи з утворення з Подільської губернії 2 губерній з центрами в Кам'янці
і Вінниці, а тимчасово до розподілу губернії центр її був перенесений з Кам'янця до
Вінниці. Розробляється також проект про виділення з Херсонської губернії Одеської
губернії з центром в Одесі. Йде робота про перенесення центра Херсонської губернії
до Миколаєва» [1283, c. 118].
А 10 березня 1919 р. було прийнято першу радянську Конституцію України
[536], в якій питання адміністративно-територіального устрою окремо не
розглядалося, однак в п. б. ст. 18 мова йшла про губернські, повітові та волосні ради
[536]. Проте прийняття Конституції не вирішило питання адміністративнотериторіального устрою. І в цьому нас переконує телеграма, яка надійшла з
Миколаєва 16 квітня 1919 р. на ім'я Голови Раднаркому Х. Раковського: «Просимо
терміново повідомити: «Чи є Миколаїв губернським центром Херсонщини чи
самостійною одиницею» [1296, c. 58]. А вже 24 травня 1919 р. Миколаївський
виконком клопотав про виділення Миколаєва в самостійну губернію, оскільки
Миколаїв великий промисловий центр [1296, c. 115]. 27 липня 1919 р. Х. Раковський
писав Г. Петровському: «Григорій Іванович, не потрібно тягнути більше жодного
дня з адміністративним поділом Херсонщини. Чотири місяці триває організаційний
хаос. Але тепер, коли він впливає і на збір врожаю, тягнути з цим питанням ‒
значить скоювати справжній злочин» [1296, c. 154]. Однак «злочин тривав» аж до
кінця 1920 р. Заступник наркома внутрішніх справ звернувся до Президії ВУЦВК із
пропозицією про перейменування Херсонської губернії на Миколаївську, оскільки
ситуація, коли губернські органи Херсонської губернії знаходяться в Миколаєві,
викликає ряд серйозних незручностей ‒ як у військовому аспекті затримка бойових
наказів (оскільки часто вони потрапляли замість Миколаєва до Херсона), так і в
адміністративному та іншому аспектах [1285, c. 308]. В результаті 25 грудня 1920 р.
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Президія ВУЦВК клопотання наркома внутрішніх справ від 10 грудня 1920 р. про
перейменування Херсонської губернії на Миколаївську задовольнила [1285, c. 310].
Ситуація з невизначеністю центру губернії в той час була майже типова.
Справа стосувалася не лише центру Херсонської губернії. Подібна ситуація була і в
Подільській губернії.
Відповідно до рішення Раднаркому від 1 лютого 1919 р. була утворена
Донецька губернія. Її утворення обґрунтовувалось тим, що ця губернія мала стати
паливною базою для молодої Радянської України.
24 травня 1919 р. Х. Раковський писав Г. Петровському: «Питання визначення
кордонів Одеської губернії набуває неймовірно затяжного характеру. Наполегливо
прошу прискорити вирішення цього питання» [1295, c. 14]. І очевидно, що
вирішення цієї справи було досить довготривалим. В справу втрутилася навіть
Президія ВУЦВК. 20 квітня 1920 р. вона постановила терміново телеграфом
наказати Одеському та Херсонському губревкомам спільно розробити проект
кордонів Херсонської та Одеської губерній і терміново надіслати до Президії
ВУЦВК

карту, підписану обома виконкомами [1284, c. 36]. Однак навіть

ультиматум ВУЦВК не призвів до вирішення питання кордонів Одеської губернії.
З метою регулювання виникаючих у процесі роботи на місцях питань
адміністративно-територіального

поділу

і

вироблення

плану

майбутнього

адміністративно-господарського й економічного поділу України у квітні 1920 р.
було створено Адміністративно-територіальну комісію при НКВС УСРР [1126,
c. 121].
Деяке

розуміння

особливостей

формування

системи

адміністративно-

територіального устрою на середину 1920 р. дає нам доповідна записка, надіслана 20
травня 1920 р. НКВС до ВУЦВК. Зокрема, в документі зазначалося, що УСРР
поділялася на такі губернії: Волинська (12 повітів, губернський центр – Житомир),
Донецька (5 повітів, губернський центр – Луганськ), Катеринославська (8 повітів,
губернський центр ‒ Катеринослав), Київська (13 повітів, губернський центр –
Київ), Одеська (6 повітів, губернський центр – Одеса), Подільська (11 повітів,
губернський центр –

Вінниця), Полтавська (15 повітів, губернський центр –
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Полтава), Харківська (11 повітів, губернський центр –
повітів, губернський центр –

Харків), Херсонська (5

Миколаїв), Чернігівська (11 повітів, губернський

центр – Чернігів) [1287, c. 30]. Це було зумовлено, насамперед, встановленням і
утвердженням радянської влади та формуванням органів державної влади
(адміністративних, судових, фінансових, військових тощо), основою яких був
адміністративно-територіальний устрій держави.
Однак далеко не завжди, особливо на початку, радянські органи виходили з
позицій «економічного тяжіння» при утворенні тієї чи іншої адміністративнотериторіальної одиниці. Приміром, 8 липня 1920 р. при обговоренні на засіданні
Президії ВУЦВК питання про утворення Кременчуцької губернії заступник
Наркома внутрішніх справ Грановський виступав за її утворення, посилаючись на
необхідність боротьби з бандитизмом та відновлення промисловості [1284, c. 165]. У
результаті 8 липня 1920 р. Президія ВУЦВК таки прийняла Постанову «Про
утворення з частин Херсонської, Київської та Полтавської губерній Кременчуцької
губернії» [1285, c. 88]. До її складу увійшли такі повіти: Кременчуцький,
Чигиринський, Золотоніський, Хорольський та Черкаський [1298, c. 58]. При цьому
Черкаський повіт претендував на утворення Черкаської губернії [1287, c. 66].
Відповідно до рішення Президії ВУЦВК 8 липня 1920 р. була утворена
Олександрівська губернія. Заступник Наркома внутрішніх справ Грановський
пояснював необхідність її створення тим, що керівництво Катеринославської
губернії не спроможне керувати цим районом [1284, c. 165]. До її складу увійшли
Бердянський, Олександрівський та Мелітопольський повіти, а також Хортицька та
Кичкаська волості [1298, c. 58].
Згідно постанови ВУЦВК від 23 березня 1921 р. Олександрівська губернія
була перейменована на Запорізьку [498, c. 234]. Однак навіть після проведення
адміністративно-територіальної реформи диспропорції на рівні губерній залишалися
як і в територіальному відношенні, так і за кількістю населення. Так, в Чернігівській
і Полтавській губерніях було 12 повітів, а в Олександрівській – 3 [1431, c. 87].
На наш погляд, не можна назвати позитивним і передачу волостей з однієї
губернії до іншої в «ручному режимі». А це, як свідчать архівні джерела, в той
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період достатньо активно практикувалося. Так, на основі рішення Народного
комісаріату внутрішніх справ від 13 вересня 1921 р. Захар'ївська, Стародубська,
Новоспаська, Петровська волості Маріупольського повіту Донецької губернії були
передані

до

Бердянсього

повіту

Запорізької

губернії.

Волость

Біленька

Катеринославського повіту Катеринославської губернії була передана до складу
Олександрівського повіту Запорізької губернії [1296, c. 25]. Однак, як свідчать
архівні джерела, не завжди подібні зміни відбувалися без проблем. Так, Київський
губвиконком звертався до Наркомату внутрішніх справ із проханням посприяти
приєднанню Броварської «області» до Київського повіту з огляду на «непорозуміння
на місцях» [310, c. 39]. Натомість у деяких випадках передача волості могла
гальмуватися через бюрократичні перепони. Так, незважаючи на неодноразові
прохання громадян про передачу Кременецької волості Лисичанського району
Артемівської округи до Кабанівського району Куп'янської округи, а також
незважаючи на підтримку цього рішення ЦАТК з огляду на економічні та
адміністративні причини, це рішення майже рік не ухвалювалося, оскільки в цей час
розглядалася справа про антирадянські виступи [1329, c. 6].
Як свідчать джерела, були випадки, коли додаткові адміністративнотериторіальні одиниці створювалися не з огляду на економічні чи національні
критерії, а на політичні. Так, у Волинській губернії додатково були утворені
Коростенський і Полонський повіти, створення яких пояснювалось тим, що у зв'язку
із «нетвердо встановленими прикордонними стосунками» між Україною та
Польщею не припинялася агітація контрреволюційних елементів, бандитизм, а отже,
потрібно було удосконалити керівництво цими територіями [1300, c. 244].
Українська політична еліта, яка проживала на території Російської імперії, не
була підготовлена до її стрімкого розпаду.І ще досить тривалий час залишалася в
полоні автономістських ідей, що спричинило відтермінування вирішення питань,
пов'язаних як з межами держави так і з її адміністративно-територіальним устроєм.
Проте у прийнятій 29 квітня 1918 р. Конституції Української Народної Республіки
все ж був визначений адміністративно-територіальний устрій держави. Виходячи із
статті 5 цього документу його систему складали: громада, волость, земля. З огляду
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на те, що 22 серпня 1992 р. Державний Центр Української Народної Республіки в
екзилі склав свої повноваження і заявив, що проголошена 24 серпня і утверджена 1
грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державнонаціональні традиції УНР і є правонаступницею Української Народньої Республіки,
було б доцільно рецепіювати правову спадщину УНР у сфері правового
регулювання адміністративно-територіального устрою і внести зміни до Конституції
України щодо назв адміністративно-територіальних одиниць.
Українське населення, яке проживало на території Австро-Угорської імперії,
незважаючи на прийняття 13 листопада 1918 р. Конституційного Закону ЗахідноУкраїнської Народної Республіки «Тимчасового основного Закону про державну
самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії», в якому
визначалася територія республіки так і не змогло реалізувати своє право на
державний суверенітет з огляду на наступ польських військ. Поразка національновизвольних змагань українського народу призвела до входження земель, заселених
переважно українцями, до складу інших держав. У складі Другої Речі Посполитої
опинилися Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне
Полісся. Відповідно до Сен-Жерменського договору, укладеного з переможеною
Австрією 10 вересня 1919 р., до складу Румунії відійшла Північна Буковина.
Бессарабія була інкорпорована до складу Румунії в результаті укладеного в Парижі
28 жовтня 1920 р. договору між Великобританією, Францією, Італією, Японією і
Румунією. Приєднання Закарпаття до Чехословаччини було легітимізоване
прийнятим 7 листопада 1919 р. «Генеральним статутом про організацію
адміністрації Підкарпатської Русі, приєднаної Паризькою мирною конференцією до
Чехословацької Республіки».
2.3. Трансформація правового регулювання адміністративно-територіального
устрою українських земель у міжвоєнний період (1922 ‒ 1938 рр.)
Реформування адміністративно-територіального устрою УСРР в 1919 – 1921
рр. не можна назвати системним. Це були лише точкові зміни, які мали вирішити ту
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чи іншу проблему. В результаті залишалася стара (ще часів Російської імперії)
система адміністративно-територіального устрою, до якої «в ручному порядку»
були внесені неістотні зміни. З огляду на це постало питання про комплексне
реформування системи адміністративно-територіального устрою республіки.
Поштовх реформі дала третя сесія ВУЦВК, яка розпочала роботу 15 жовтня
1922 р. Про рішення, які на ній були прийняті, йшлося в документі під назвою «По
Центральній адміністративно-територіальній комісії при ВУЦВК №1», який був
підписаний головою ЦАТК при ВУЦВК Івановим, Наркомом внутрішніх справ
Манцевим та секретарем Невським. Як повідомлялося в документі, на сесії були
прийняті наступні основні принципи районування ‒ триступенева система
адміністративно-територіального устрою: сільська одиниця; волосна (район);
окружна (середня між губернією і повітом). Такий поділ оголошувався більш
досконалим, однак на заваді негайного переходу до триступеневої системи
адміністративно-територіального устрою стояли політичні та технічні проблеми. З
огляду на це – реформа мала впроваджуватися поступово.
Концепція реформи передбачала, що в сільській адміністративній одиниці
мало мешкати не менше однієї тисячі осіб. Населені пункти, в яких було менше 1000
осіб, об'єднувалися. При утворенні району мали враховуватися територіальноекономічні, господарські й культурні, а також «інші природньо сформовані умови».
При цьому робився акцент на тому, щоб без особливої потреби волості не
дробилися, а приєднувалися цілком. Центром мав ставати найбільш розвинутий
економічно, промислово та культурно населений пункт. Кількість населення мала
становити – 25 ‒ 40 тис. осіб.
В окрузі (хоча деякі автори продовжують помилково послуговуватись
терміном «округ», замість «округа» [604, c. 111]) мало бути 400 ‒ 500 тис. осіб (в
самій резолюції з сесії ВУЦВК з питання адміністративно-територіального устрою,
яка чомусь була опублікована у бюлетені пізніше, ніж документ, який на неї
спирався, йшлося про 400 ‒ 600 тис. осіб) [1053, c. 1]. Округа з населенням менше
ніж 400 тис. осіб могла бути утворена як виняток (з докладним поясненням причин)

109

у місцевостях з низькою щільністю розселення населення і щоразу з дозволу
Президії ВУЦВК.
Новий адміністративно-територіальний поділ мав проводитися відповідно
до таких критеріїв: а) концентрація промисловості; б) концентрація технічних
культур; в) тяжіння населення до промислово-розподільчих пунктів; г) напрям і
види шляхів сполучення, залізничних, водних, шосейних та інших, а в певних
випадках і д) національний склад населення.
Крім того, було вирішено, що при проектуванні кордонів нових волосних і
повітових одиниць на місцях не повинні бути пов'язані існуючими кордонами
повітів та губерній, якщо це випливало із зазначених вище основних принципів
адміністративно-територіального поділу.
Для

підготовки

і

проведення

реформи

замість

адміністративно-

територіальної комісії НКВС постановою від 29 листопада 1922 р. було створено
Центральну адміністративно-територіальну комісію при ВУЦВК [1126, c. 122].
Для проведення більш планомірної роботи було вирішено створити на
місцях губернські та повітові адміністративно-територіальні комісії у складі: голови
комісії (завідувач відділу управління) і членів комісії (відповідальні представники
від статистичного бюро, земельного відділу, продовольчого комітету та фінвідділу).
Місцеві комісії мали керуватися у своїй діяльності директивами ЦАТК та
циркулярами НКВС. Засідання місцевих адміністративно-територіальних комісій
мали проходити регулярно, не рідше ніж один раз на тиждень. Проект
адміністративно-територіального

устрою

мала

розробляти

губернська

адміністративно-територіальна комісія і передавати його в повіти. Через 2 тижні
повіти мали надати відповідь щодо проекту. Якщо при утворенні нових
адміністративно-територіальних одиниць потрібно було вийти за межі однієї
губернії, то проект мав бути надісланий до адміністративно-територіальних комісій
суміжних губерній. І протягом 2 тижнів вони мали дати відповідь на них. Необхідно
відзначити вкрай нетривалий час, протягом якого планувалася підготовча робота.
Вся попередня робота мала бути представлена до ЦАТК не пізніше 1 січня 1923 р.!
Причому передбачалося не лише проведення роз'яснювальної роботи серед
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населення, а й на з'їздах рад у волостях та повітах мали бути призначені спеціальні
доповідачі, які, в тому числі, мали з'ясувати «тяжіння» населення до тих чи інших
населених пунктів [830, c. 2 ‒ 4].
Рішення, прийняті на третій сесії ВУЦВК, досить швидко почали
втілюватися в життя. Вже 21 жовтня 1922 р. Президія ВУЦВК прийняла постанову,
відповідно до якої Одеська і Миколаївська губернії об'єднувались в Одеську,
Запорізька приєднувалась до Катеринославської. Кременчуцька була реформована
між Полтавською губернією (Золотоніський, Кременчуцький та Хорольський
повіти),

Київською

губернією

(Черкаський

та

Чигиринський

повіти),

Катеринославською губернією (Олександрівський повіт) [1001, c. 2]. Таким чином,
кількість губерній в Україні скоротилася з 12 до 9 [1431, c. 100].
На рішення, прийняте на третій сесії ВУЦВК, достатньо швидко відреагував
і Київський губвиконком. 1 листопада 1922 р. відбувся розширений пленум
Київського губвиконкому, на якому було ухвалено рішення: «Визнати за необхідне
розділити Київщину на 7 повітів: Київський, Білоцерківський, Черкаський,
Уманський, Бердичівський, Чорнобильський. Із Богуславського, Звенигородського і
частини Черкаського повіту створити сьомий повіт, залишивши відкритим питання
про повітовий центр. Запропонувати всім повітовим виконкомам, бажано за участі
представників волосних виконкомів, обговорити на пленумах даний проект.
Призначити на 10 листопада нараду за участі представників повітів і сусідніх
губерній для остаточного вирішення питання про адміністративно-територіальний
поділ. Запропонувати Президії губвиконкому при розподілі волостей по повітах і
визначенні кордонів розширених волостей по можливості не розділяти на частини
нині існуючі волості» [311]. А вже через кілька місяців ‒ 23 січня 1923 р.
Губвиконком постановив просити ВУЦВК про затвердження проекту районування
Київської губернії [312].
Згодом (очевидно, жовтень 1922 р. ) за підписом голови ЦАТК та
заступника голови НКВС був оприлюднений документ, в якому пропонувалися такі
центри

округ:

Харків,

Суми,

Куп'янськ

(Харківська

губернія);

Житомир,

Старокостянтинів, Коростень, Новоград-Волинськ (Волинська губернія); Вінниця,

111

Проскурів, Могилів-Подільський, Кам'янець-Подільський (Подільська губернія);
Київ, Богуслав, Бердичів, Біла Церква, Умань, Черкаси (Київська губернія); Чернігів,
Ніжин, Конотоп, Глухів (Чернігівська губернія); Полтава, Лубни, Прилуки, Ромни,
Кременчук, Золотоноша (Полтавська губернія); Катеринослав, Павлоград, Кривий
Ріг,

Олександрівськ,

Мелітополь,

Бердянськ,

Олександрія,

Кам'янське

(Катеринославська губернія); Одеса, Тираспіль, Вознесенськ, Миколаїв, Херсон,
Єлисаветград, Ново-Українка (Одеська губернія); Бахмут, Луганськ, Таганрог,
Старобєльськ, Маріуполь (Донецька губернія). ЦАТК зазначила, що це орієнтовний
перелік і до 1 березня 1923 р. губвиконкоми мали командирувати до ЦАТК
доповідачів з усіма матеріалами з цього питання. У випадку, якщо вони
пропонували створити нову округу, то вони мали обґрунтувати цю пропозицію [351,
c. 13]. Проте вже 22 грудня 1922 р. ЦАТК рекомендувало ряд нових міст на центри
округ. Причому частина з пропонованих міст вже знаходилася у зазначеному вище
переліку. Отож пропонувалося створити нову округу з центром у Шепетівці
(Волинська губернія); Тульчині (Подільська губернія); Богуславі, Умані, Радомишлі
(Київська губернія); Городні, Шостці, Сновську (Чернігівська губернія); Зенькові,
Миргороді, Золотоноші, Гребінці, Краснограді (Полтавська губернія); Охтирці,
Змієві, Вовчанську, Лебедині (Харківська губернія); Кам'янському, Генічинську,
Федорівці (Катеринославська губернія); Балті, Бирзулі, Ново-Українці (Одеська
губернія); Гришиному, Слов'янську, Дебальцевому (Донецька губернія) [352, c. 7 ‒
8].
28 листопада всім губвиконкомам з ЦАТК та НКВС

була надіслана

телеграма, в якій пропонувався такий адміністративно-територіальний поділ [1194,
c. 21 ‒ 22]:
№ Назва губернії

Кількість повітів Кількість волостей

1.

Волинська

3

44

2.

Донецька

5

59

3.

Катеринославська

із 6

85

Запорізькою)

(разом

112

4.

Київська

7

92

5.

Полтавська

6

76

6.

Одеська

з 6

70

(разом

Миколаївською)
7.

Подільська

5

39

8.

Харківська

4

57

9.

Чернігівська

3

43

29 листопада 1922 р. постановою ВУЦВК було затверджене «Положення
про адміністративно-територіальні комісії». Відповідно до нього: 1. ЦАТК при
ВУЦВК складалася із 5 членів, яких персонально призначала Президія ВУЦВК. 2.
До складу губернських і повітових адміністративно-територіальних комісій входило
5 осіб, які персонально призначалися відповідними виконкомами. Головами
губернських і повітових адміністративних комісій обов'язково мали бути заступники
голів виконкомів [998, c. 22].
18 грудня 1922 р. був прийнятий документ ЦАТК №5, в якому
пропонувалися критерії, якими необхідно було керуватися при утворенні нових
адміністративно-територіальних одиниць. При визначенні центрів округ потрібні
були такі документи: 1. Характеристика всіх пунктів, які могли б претендувати на
центри округ; можливі перспективи кожного з них. 2. Визначення приблизних меж
округ: визначення районів безпосереднього впливу намічених центрів округ;
визначення другорядних економічних і культурних пунктів та районів їх впливу;
виявлення, до якої округи є тяжіння у зазначених вище пунктів; виявити, чи цілком
притягуються ці райони і чи є можливим, у випадку необхідності, їх дроблення;
приблизні межі проектованих округ. 3. Опис округ у пропонованих межах: умови
зв'язку, а також природні перепони; кількість мешканців, щільність, розподілення по
території, наявність промислового пролетаріату з точною вказівкою місцевості;
ґрунти, господарські, геологічні та інші фактори; промисловість і торгівля.
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Дещо простішими були критерії, які висувалися до утворення волостей.
Мали бути надані: короткий опис пропонованих пунктів (причому можна було
давати опис і груп пунктів) та короткий опис спроектованих волосних районів.
Окрім того, в документі зазначалося, що при проектуванні округ та волостей
повинні були враховуватися звички населення, які склалися історично. При
проектуванні нових волостей не вітався поділ існуючих волостей, але допускався
там, де це було необхідно [352, c. 7 – 8].
Маховик реформи адміністративно-територіального устрою був запущений, і
представники влади намагалися виправдати доцільність її проведення. 9 грудня 1922
р. в «Бюлетені Народного комісаріату внутрішніх справ» були опубліковані тези
доповіді заступника наркома внутрішніх справ Т. Черлюнчакевича на VІІ
Всеукраїнський з'їзд рад з радянського будівництва. У них представник міністерства
пояснював, що існуюча система адміністративно-територіального поділу, яка
нараховує більше 100 років, заснована на поліцейському та фінансовому принципі й
перебуває в очевидній невідповідності з новими господарськими, економічними і
політичними умовами радянської дійсності. Зміни, які були проведені протягом
революційного періоду, зводилися до часткових переробок і окремих виправлень
(наприклад, 26 серпня 1920 р. Президія ВУЦВК окремим рішенням утворила
Шосткинський повіт Чернігівської губернії з огляду на його віддаленість від
повітового центру [1284, c. 208]), але загалом мало змінили характер поділу і як,
правило, були випадковими і безсистемними. Натомість, за його словами, новий
адміністративно-територіальний

поділ

мав

відповідати

економіці

країни,

спричинити спрощення та скорочення видатків на утримання радянського апарату.
Реформа також мала наблизити радянський апарат до населення та покращити його
шляхом усунення бюрократизму та «волокіти».
Причому Т. Черлюнчакевич акцентував увагу, що реформа адміністративнотериторіального устрою в УСРР проводилася паралельно з такою ж реформою в
РСФРР. Крім того, він зазначав, що центри округ, які в майбутньому мали стати
опорною базою господарського підйому усієї радянської федерації, повинні бути
утворені після погодження з відповідними органами РСФРР [1192, c. 9].
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Прихильники реформи пояснювали, що деякі з губернських міст є штучно
створеними адміністративними центрами, які в сучасних економічних умовах не
мають перспектив для подальшого розвитку, а також переконували, що ті з центрів,
значення яких визначається не лише розміщенням в них адміністративних установ, а
також їх економічною міццю, не втратять своє економічне і культурне значення і
вплив їх неодмінно буде поширюватися далі їх адміністративної зони [482, c. 3].
Критики реформи висловлювали сумнів, що центри округ (а не губерній) зможуть
задовольнити культурні потреби громадян. До числа критиків належав і тодішній
голова уряду Х. Раковський. Він вважав, що розширення об'єктів управління до
чотирьох десятків округ занадто ускладнить роботу центральних партійних і
радянських органів, однак, незважаючи на його протест, рішення все ж було
прийняте [1215, c. 185].
До весни 1923 р. було підготовлено проект скасування в УСРР волостей і
повітів та утворення замість них районів і округів. Друга сесія ВУЦВК сьомого
скликання

12

квітня

1923 р.

прийняла

постанову

«Про

новий

адміністративнотериторіальний поділ України», якою затвердила скасування 1980
волостей і 102 повітів та поділ республіки на 53 округи і 706 районів. Окрім того,
15 696 сільрад шляхом укрупнення було зведено до 9 307. Загалом у республіці
кількість адміністративнотериторіальних одиниць зменшилася майже на 43 % і
відповідно на 46 % скоротилася кількість працівників місцевих органів влади [1205,
c. 529-530]. Одночасно виникла необхідність у зміні компетенції окремих ланок
системи місцевих органів влади. Райони та округи були наділені ширшою
компетенцією, ніж волості та повіти. Сільські ради отримали майже всі права
попередніх волосних виконкомів, хоч останні обслуговували у свій час більшу
територію і більшу кількість населення, ніж сільради. Райони отримали права
колишніх повітів, а округам були передані деякі функції губерній. Як стверджують
львівські

вчені-правознавці

Б.Й.

Тишик

та

І.Й.

Бойко,

від

старого

адміністративнотериторіального поділу в Україні залишалися губернії, що все
більше втрачали своє значення як керівні та організаторські центри і перетворилися
на передавальну інстанцію від центра до округу [1205, с.530].
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Якими ж критеріями керувались радянські чиновники при проведенні цієї
реформи? На це питання міститься відповідь у Бюлетені Держплану за 1925 р.
Окрім

адміністративного

та

економічного

чинника,

враховувалися

також

господарські зв'язки, природньо-історичні умови, ступінь розвитку та види
промислової діяльності, фінансова спроможність [482, c. 3].
Проте, очевидно, ідея економії все ж взяла гору. Як заявив секретар ВУЦВК
та голова Центральної адміністративно-територіальної комісії А. Буценко, після
районування радянський апарат зменшився більш як на 53%. Більше того, за
словами посадовця, з метою здешевлення і скорочення радянського апарату
планувалося продовжити цю роботу [1083, c. 2]. І справді, якщо на початку 1924 р. в
республіці нараховувалося 706 районів, то наприкінці року вже було 679 (32 було
розформовано і 5 створено нових). Усереднена модель району стала виглядати
таким чином: населення – 37 тис. осіб, територія ‒ 570 км квадратних, 57 населених
пунктів. За площею, населенням, кількістю населених пунктів район був у 2-2,8 раза
більший за волость. Хоч і значно менший за повіт, він, проте, наблизився до нього за
колом повноважень і потенційних можливостей у здійсненні господарської і
соціально-культурної діяльності [604, c. 210].
З боку окремих губвиконкомів були спроби якомога більше розширити
територію районів на підставі виключно бюджетних міркувань (особливо ця
тенденція проявилась у роботі Одеського губвиконкому). Однак сам А. Буценко був
проти надмірного укрупнення районів, оскільки, з його точки зору, при збільшенні
території району органи влади віддалялися від селянства [812, c. 24]. Можливо, на
реформу на районному рівні вплинула стаття П. Пашковського, опублікована у
1924 р. на сторінках Бюлетеня ВУЦВК. Автор порушив питання про необхідність
організації зразкових районів у губернії. Вони, з його точки зору, мали б стати
моделлю постановки роботи на селі, щоб на цей зразок могла рівнятись в своїй
роботі решта районів. При цьому він посилався на роботи В.

Леніна, у яких

значиться: «Зразкові волості та повіти відіграють не лише велику роль, але й просто
переважну історичну роль». На Київщині таким районом став Миронівський
Шевченківської округи. Насамперед, на думку П. Пашковського, потрібно було
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зробити правильний добір типового району в губернії. В такому районі мали бути
всі різноманітні умови губернії, переважно всі типові соціально-економічні
відносини, а також передумови до розвитку соціалістичних форм (поліпшене
господарювання, колективізація, кооперація, комунальний добробут села, розвиток
селянської громадськості). Також район мав бути типовим щодо побуту та настроїв
селянства, мав мати бездефіцитний бюджет і, нарешті, у такому районі мав би бути
зручний зв'язок з керівними органами [812, c. 9].
Наприкінці 1924 р. розпочалась дискусія про доцільність ліквідації губерній. Як
зазначалося в партійних документах, «проведення реформи відбувається в той
момент, коли втілюється лозунг «обличчям до села». І, таким чином, реформа мала
сприяти втіленню цього лозунгу в життя [1354, c. 34].
Це питання навіть обговорювалося на пленумі ЦК КП(б)У, який відбувався 6 ‒
8 жовтня 1924 р. На ньому була підтримана ідея ліквідації губерній. Зокрема, було
відзначено, що всі окружні центри мають з центром телеграфний зв'язок, який
дозволяє передати телеграму із Харкова в середньому за 2 години. Також
відзначалося, що всі окружні центри, за винятком 6, забезпечені радіозв'язком [1353,
c. 38]. Ліквідацію губерній підтримав перший секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг. На
закид опонентів ліквідації губерній, які переконували, що в селянських округах
селяни можуть мати великий вплив, він відповідав: «Навпаки, селян потрібно
слухати, аби не допустити вибуху, подібного до того, який був у Грузії [1353, c. 4].
І справді на початку 1920-х років на території УССР прокотилася ціла хвиля
селянських повстань. Активність селян була пов'язана насамперед із грабунком
продовольства «різними загонами» та комітетами незаможних селян. Про це
звітував М. Фрунзе на V Всеросійському з'їзді рад у Москві [115, с. 318]. Як
стверджується у праці О. Кучера, комуністи в селах продовжували жити в стані
облоги, щохвилини натрапляючи на небезпеку зухвалого нещадного винищення
[620, с. 10]. За підрахунками В. Дутчака, у березні 1921 р. лише під чорним
прапором Н. Махна було 15 тисяч бійців [364, c. 87]. Загалом же, як стверджує Ю.
Котляр, наприкінці 1920 р. – на початку 1921 р. не менше 200 тисяч селян брало
участь у боротьбі з владою [604, c. 210]. Для безпосереднього керівництва
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боротьбою з повстанським рухом в січні 1921 р. були створені постійні наради по
боротьбі з бандитизмом на всіх рівнях ‒ від Всеукраїнської, де головував спочатку
М. Фрунзе, а потім Х. Раковський, до повітів [574, c. 116]. Таким чином, ми бачимо,
що

одним

із

завдань

влади

при

проведенні

реформи

адміністративно-

територіального устрою, була боротьба з селянсько-повстанським рухом.
Голова Комісії ЦК КП(б)У з районування В. Чубар у доповідній записці до ЦК
РКП(б) від 12 січня 1925 р. пояснював, що ліквідація губерній мала на меті
наближення органів влади до населення (особливо до селян), спрощення,
здешевлення і покращення радянського адміністративного апарату [1353, c. 4]. Як
зазначав В. Чубар, роль губернії фактично звелася до функції передачі інформації
між центром і округами (хоча в деяких випадках

комунікація між центром та

округами йшла минаючи губернію), а також до інспекційної функції. В. Чубар
звертав увагу і на дороговизну існування губерніального апарату. На губерніальний
апарат йшло 11 млн крб, а на окружний – 10,5 млн. Також він підкреслював, що
залізниця, телефон, телеграф дають можливість окрузі спілкуватися безпосередньо з
центром. Свою позицію він пояснював тим, що в селянах ще жива «петлюрівщина»,
тому влада має бути ближчою до селян [1353, c. 4].
Власне, ці думки підтверджувало і керівництво округ. Так, очільники однієї з
них писали до Раднаркому УСРР 18 листопада 1925 р.: «Бували часто випадки в
останній період існування губерній, коли розпорядження губцентру отримувались
пізніше, ніж ці самі розпорядження безпосередньо з Центру. Тому окружний апарат
став помалу ігнорувати губцентр, дивлячись на нього як на «непотрібну
передаточну інстанцію» [1315, c. 15]. Таким чином, підсумовувалось у документі,
фактично скасування губерній відбулося задовго до його офіційного оформлення
[1315, c. 15].
3 червня 1925 р. ВУЦВК та Рада Народних Комісарів УСРР прийняли
Постанову “Про ліквідацію губерній і про перехід на триступеневу систему
управління» [1308, c. 4]. Відповідно до п. 1 цього документа необхідно було
протягом липня 1925 р. розформувати апарат губернських виконавчих комітетів, їх
відділи, інспектури та інші губернські установи [1124, c. 222]. Відповідно до п. 6
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Постанови загальне керівництво з реалізації цієї Постанови покладалося на
Центральну Комісію з переходу на триступеневу систему управління при
Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті [1311, c. 9]. В результаті
реформи 1 серпня 1925 р. замість 9 губерній, 102 повітів, 1 989 волостей і 15 696
сільрад, які існували до початку реформи, наприкінці 1925 р. в УСРР створено 41
округ, 680 районів, 10 314 сільрад, 70 міських і 155 селищних Рад, у тому числі 549
національних сільрад (162 російські, 160 німецьких, 87 польських, 62 молдавські, 33
єврейські, 25 болгарських, вісім грецьких, сім чеських, три албанських, білоруська,
шведська) і 37 національних селищних Рад [1205, с.530].
Незважаючи на досить серйозну підготовку до проведення реформи (в тому
числі й на рівні нормативно-правового забезпечення) певної дезорганізації все ж
уникнути не вдалося. Річ у тому, що процес ліквідації губернського апарату
закінчився значно швидше, ніж округи встигли сформувати свій апарат. Ще однією
з причин був брак кваліфікованих кадрів.
Доводиться констатувати, що одне із завдань, які ставили перед собою
реформатори (скорочення видатків на адміністративний персонал), успішно
виконаним навряд чи можна було назвати. Справді, у 1926 р. внаслідок проведення
реформи на місцях штати скоротилися на 4,4%, однак при цьому в центрі штати
зросли на 36,0%. В результаті реформи адміністративний апарат скоротився лише на
1,1% [1357, c. 5]. Однак були і позитивні наслідки реформи. Насамперед в округах
з'явилися заклади, які не існували до реформи, що полегшило доступ населення до
надання послуг.
Не часто, але і керівництво деяких округ все ж наважувалось повідомити
Раднарком УСРР про проблеми, які виникли у процесі ліквідації губерній. Головною
проблемою стала нестача коштів в округах. І справа не лише в тому, що, як
наголошував 27 жовтня 1925 р. Ніжинський окружний виконавчий комітет, що
губернії не покривали значний дефіцит окружного бюджету [1313, c. 100], але й в
тому, що бюджет округ зріс не пропорційно до нових функцій, які були покладені на
округу. Таким чином, ми бачимо, не належну підготовку до фінансового
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забезпечення проведення реформи в результаті чого функції округ не завжди
отримували фінансове забезпечення.
Проте переважна більшість відгуків керівництва округ мала схвальний
характер. Так, керівництво Білоцерківської округи 9 листопада 1925 р. повідомляло
Раднарком УСРР, що ліквідація губерній посприяла як скороченню часу на
розв'язання справ, так і призвела до зменшення витрат для населення через
скорочення однієї інстанції [1315, c. 43]. В цьому ж дусі відповідь центру надіслало
29 жовтня 1925 р. і керівництво Роменської округи [1313, c. 7].

Керівництво

Катеринославської округи повідомляло в центр 31 жовтня 1925 р., що час
проходження паперів від центра до сільради і навпаки без губернського апарату
скоротився майже вдвічі [1314, c. 98]. Загалом же це була достатньо поширена
відповідь окружного керівництва.
Однак, як зазначає О. Сагач, під час реформування кордони губерній, за
винятком окремих випадків, залишались незмінними, що призвело до невдалої
конфігурації окремих округ. Так, центр Бердичівської округи Київської губернії м.
Бердичів розташовувався дуже близько до кордону Волинської губернії, що
негативно впливало на його зв'язок із територією периферії. З огляду на це були
змінені кордони Подільської, Київської, Волинської губерній [1124, c. 218]. Загалом
же вчений дійшов висновку, що досвід територіального реформування двох років
минулого століття виявився у кінцевому підсумку негативним [1124, c. 222]. І
дійсно, як зазначає автор, вже на початку 1924 р. був виявлений ряд недоліків,
допущених під час встановлення районного поділу, а саме: деякі районні
адміністративні центри виявились малопотужними як в економічному, так і в
адміністративному аспекті, райони значно відрізнялись як за чисельністю
населення, так і за кількістю населених пунктів. Іноді реєструвалася невідповідність
адміністративних кордонів межам земельних товариств. З огляду на недоліки в
адміністративно-територіальному устрої зміни були проведені в усіх губерніях
України.
Адміністративно-територіальний устрій УСРР не був врегульований на
конституційному рівні і в Конституції 1929 р., хоча в статті 59 зазначалося: «Поділ
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залюднених місць Української соціялістичної радянської республіки на міста,
селища міського типу та села, а також визначення мінімальних норм людности для
утворення міських, селищних і сільських рад встановлює Всеукраїнський
центральний виконавчий комітет» [541].
10 червня 1929 р. уряд СРСР відповідно до настанов XVІ партійної
конференції вирішив провести експеримент із наближення влади до населення і
перетворення району в ключову ланку в системі адміністративно-територіального
устрою. Для цього були виділені такі дослідні округи: по РСФРР – Армавірська,
Курська, Челябінська; по УСРР ‒ Зінов'ївська і Вінницька; по БССР – Вітебська
[1360, c. 2]. Експеримент вдався: райони і сільради успішно справлялися з тими
функціями, які були передані їм від округ. Більше того, навіть робота округ
виявилася

ефективнішою, оскільки тепер округи

змогли зосередитися

на

стратегічних питаннях і більше уваги приділяти плануванню [1360, c. 2]. Очевидно,
саме за результатами експерименту виникає ідея скоротити кількість округ.
Спочатку було вирішено ліквідувати Тульчинську, Першотравенську та Роменську
округи. А щоб уникнути занепаду окружних міст тих округ, які ліквідовувались,
пропонувалося розробити положення про їхні права як самостійних міст, які
підпорядковуються безпосередньо окрузі [1357, c. 3]. Однак згодом виникла ідея
ліквідувати вже 13 округ з тим, щоб залишилось 28. З цього приводу 13 червня 1930
р. була прийнята Постанова ВУЦВК і РНК УСРР, відповідно до якої мали бути
розформовані такі округи: Кам'янецька, Шепетівська, Коростенська, Ніжинська,
Глухівська,

Прилуцька,

Ізюмська,

Куп'янська,

Старобільська,

Тульчинська,

Первомайська, Роменська, Могилівська [1294, c. 373].
Питання ліквідації округ було врегульовано Постановою ЦВК і РНК СРСР
від 23 липня 1930 року “Про ліквідацію округ” та ВУЦВК та Раднаркому УСРР від 2
вересня 1930 року “Про ліквідацію округ та перехід на двоступеневу систему
управління” [1431, c. 142]. В самому документі пояснювалася причина такого кроку:
«Для максимального укріплення району як основної ланки соціалістичної
перебудови села, що повинно привести до рішучого наближення органів влади до
населення, сприяти притягненню широких верств робітників, наймитів, бідняків та
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середняків села до участі в соціалістичному будівництві, зокрема в соціалістичній
перебудові сільського господарства, та піднесення їхньої самодіяльності й
ініціативи в соціалістичному будівництві, посилення боротьби з бюрократизмом та
тяганиною» [1345, c. 27].

Відповідно до цього документа з 15 вересня 1930 р. в

Україні мала бути АМСРР у складі 11 районів, 18 міст, які підпорядковувалися
безпосередньо центру (Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Миколаїв, Сталіно,
Полтава,

Житомир,

Луганське,

Зінов'ївське,

Кременчук,

Херсон,

Вінниця,

Запоріжжя, Бердичів, Дмитрівське, Суми, Маріуполь), та 184 райони [1345, c. 28].
Однак вже 3 лютого 1931 р. була прийнята Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про
реорганізацію районів УСРР», відповідно до якої було розформовано 119 (!)
районів, причому 111 з них цілком приєднувалися до інших районів. Ладиженський
та Комишнянський були поділені між 2 районами, а Дмитрівський ‒ між 3. 3
сільських райони були повністю приєднані до міст: Софіївський район ‒ до
Запорізької міськради; Успенівський – Луганської, Компаніївський ‒ Зінов'ївської.
Також, відповідно
єврейського

району

перейменовувся

на

до

цього
був

документа, центр

перенесений

Сталіндорф,

до

Ізлучистого

поселення

відповідно

на

національного

Чамаринськ,

Сталіндорфський

який
був

перейменований і район. Керівництво роботою щодо реформування районів було
покладено на Урядову комісію у справі ліквідації округ при ВУЦВК. Причому ці
перетворення відбулися через 5 місяців після попередньої масштабної реформи! І
були названі в документі «деяким частковим уточненням мережі районів та
сільських рад» [1293, c. 56].
Проте така система себе не виправдала. І в 1932 р. в Україні було
запроваджено обласний поділ [1207, c. 204]. У зв'язку з утворенням областей зазнав
змін і районний поділ. Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом була
навіть прийнята Інструкція «Про порядок ліквідації деяких районів у зв'язку з
утворенням областей на території УСРР» від 13 лютого 1932 р. В ній, зокрема,
передбачалося, що ліквідаційні комісії повинні закінчити свою роботу щодо
ліквідації районів до 1 березня 1932 р [1365, c. 2].
(губерніяповітволостьсело)

до

Перехід від чотириступеневої

триступеневої

системи

управління
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(округрайонсело) разом з іншими заходами виконав важливу роль у деякому
спрощенні, скороченні, перебудові та вдосконаленні державного апарату. Згодом
було ліквідовано округи (постанова ВУЦВК і РНК УРСР 2 вересня 1930 р.) і
здійснено перехід до системи центробластьрайон (постанова позачергової
четвертої сесії ВУЦВК 9 лютого 1932 р.). До розпаду СРСР в Україні налічувалося
25 областей, 469 районів, 434

міста, зокрема 2 міста республіканського

підпорядкування (Київ, Севастополь), 820 селищ міського типу, 32 043 сільські
населені пункти [1205, с.530-531].
У 1937 р. обласний поділ був закріплений і на конституційному рівні. У
статті 18 Конституції зазначалося: «Українська Радянська Соціалістична Республіка
складається з областей: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської,
Одеської, Харківської, Чернігівської і Молдавської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки» [540]. З огляду на статтю 72, в якій визначалися органи
державної

влади, можна зробити висновок, що система адміністративно-

територіального устрою УСРР складалася з областей, округ, районів, міст, селищ,
станиць і сіл [540].
На українські території, заселені українцями, які увійшли до складу
Польської Республіки (утворена в листопаді 1918 р.), значний вплив мав прийнятий
17 грудня 1920 р. закон про військову колонізацію. У ньому передбачалося, що
власністю держави ставали всі колишні землеволодіння царської Росії в цьому
регіоні, а також так звані безгосподарні землі приватних власників. Таким чином на
початку 20-х років ХХ ст. на українські землі польський уряд переселив близько 200
тис. польських осадників [171, c. 167]. Зрозуміло, що це вплинуло на національний
склад населення на українських землях. Також для зменшення відсотка українців до
Львівського воєводства було приєднано повіти, населені переважно поляками. В той
же час Лемківщину було приєднано до чисто польського Краківського воєводства
[677, c. 53]. Крім того, польська держава проводила серйозну кампанію з асиміляції
українського населення. Як зазначає Ю. Крамар, українці, які складали 2/3
населення Волині, в 20-х рр. ставились до нової влади вороже, вважаючи її

123

окупаційною і тимчасовою. Учений зауважує, що до 1925 р. Волинь була тереном
збройної акції, направленої проти польського державницького апарату [578, c. 173].
Захопивши Західну Україну, правлячі кола Польщі поспішили змінити назву
цієї споконвічної української землі. Ще в березні 1920 р. Західна Україна офіційно
була перейменована польською владою у «Східну Малопольщу», а потім — у
Польщу «Б» (на відміну від корінної Польщі «А»). Край був поділений на п’ять
воєводств — Волинське, Львівське, Поліське, Станіславське, Тернопільське, що
разом становили 35 % території і 30 % населення польської держави [1205, c. 584].
Польський сейм 26 вересня 1922 р. прийняв закон про воєводську
автономію, згідно з яким у Львівському, Станіславському і Тернопільському
воєводствах належало утворити воєводські сеймики та їх виконавчі органи —
комітети. До компетенції сеймиків відносились різноманітні другорядні питання.
Рішення сеймиків здебільшого вимагали санкції президента держави.
Воєвода як представник уряду міг призупиняти будьяке рішення сеймика,
що не вимагало санкції президента, а також будьяке рішення воєводського
комітету. Щоправда, ст. 21 закону забороняла державним органам проводити на
території цих воєводств колонізаторську політику, а ст. 24 обіцяла навіть «заснувати
український університет». Насправді ж закон про воєводську автономію ніколи не
був втілений у життя [1205, c. 584].
У 1933 р. був прийнятий Закон «Про часткову зміну організації органів
місцевого самоврядування». В результаті територія держави поділялася на:
воєводства, повіти, волості і громади, причому міські громади (які мали не менше 3
тис. мешканців) були виділені в окремі громади – міста, що не входили до складу
волостей. Правда, з огляду на ці критерії частина міст, що мала менше 3 тис.
населення, була внесена до числа сільських громад, і навпаки – частина сільських
громад з населенням понад 3 тис. осіб була віднесена до категорії міст [1011, c. 152].
Міста були поділені на виділені та не виділені з повітового самоврядування.
До виділених належали міста з населенням понад 25 тис. мешканців. Міста, що мали
понад 75 тис. мешканців, створювали окремі міські повіти і підпорядковувались
воєводі, а м. Варшава становило окреме міське воєводство. Таким чином, територія
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польської держави була поділена на 16 воєводств і окреме воєводство – м. Варшава.
Західноукраїнські землі знаходились в основному в складі 5 воєводств:
Волинського, Львівського, Поліського, Станіславського, Тернопільського. Разом
вони складали 35% території і 30 % населення польської держави [1052, c. 36].
Низка повітів з більшістю українського населення на Холмщині, Підляшші і
Лемківщині були включені до складу Люблінського і Краківського воєводств. Однак
потрібно враховувати, що при здійсненні адміністративно-територіального поділу в
Західній Україні проводилась політика денаціоналізації і колонізації. Воєводства,
повіти,

волості,

міські

і

сільські

громади

на

західноукраїнських

землях

утворювались штучно, без врахування національних і господарських потреб
населення, а з міркувань збереження «польського характеру західних кресів», щоб
шляхом «адміністративної географії» якнайбільше надати польського характеру
воєводствам і повітам Західної України. З цією метою повіти з українським
населенням включались до складу воєводств з більшістю польського населення
(низка повітів Лемківщини була включена до складу Краківського воєводства,
Холмщина і Підляшшя – до складу Люблінського воєводства) [1011, c. 85].
Суттєвий вплив на демографічну ситуацію в міжвоєнний період на
захопленій Румунією українській території мали її дії щодо українського населення.
За радянськими підрахунками, Румунія за цей період виселила лише з окупованої
Бессарабії понад 300 тис. осіб місцевого населення. Річ у тім, що такі депортації
мали б істотний вплив на результат евентуального плебісциту, якби такий був
проведений на вимогу СРСР як правонаступника Росії [673, c. 153].
Адміністративно-територіальний

устрій

земель

Закарпаття,

на

яких

проживало українське населення, теж не залишався сталим. У 1924 р. Закарпаття
було поділене на 3 жупи: Ужанську, Мукачівську і Севлюську, до складу якої
входила Мароморощина. А жупи, в свою чергу, поділялися на 20 округів [1267,
c. 176] Однак розпорядженням уряду №84 від 4 червня 1926 р. жупна система в
Підкарпатській Русі була реорганізована в напрямку до централізації. Жупи
Ужгородська, Мукачівська та Великосевлюська були об'єднані в одну з центром у
Мукачеві [645, c. 63]. 14 липня 1927 р. був прийнятий закон “Про організацію
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політичного управління”. Згідно з цим законом Чехословацька Республіка
поділялась на 4 частини: країну Чеську, країну Моравсько-Сілезьку, країну
Словацьку, країну Підкарпаторуську. Адміністративним центром Підкарпатської
Русі стало м. Ужгород [87, c. 42]. Сама ж Підкарпатська Русь поділялася на 120
округів, а ті – на 130 нотаріальних районів [633, c. 78].
А тим часом територіальна суперечка між Угорщиною та Чехословаччиною
загострювалась. В результаті було вирішено передати територіальну суперечку на
розгляд Віденського арбітражу. Відповідно до його рішення від 2 листопада 1938 р.
ЧСР передала Угорщині 12400 квадратних кілометри території, на якій, в тому
числі, проживало 30 тис. українців [677, c. 78]. Територія Чехії зменшилася на 33%,
Моравії – 36%, Словаччини ‒ 21%, втрати Закарпаття – 12% [110, c. 111] (було
втрачено Ужгород, Мукачево, Берегово). Столицю довелося перенести до
непристосованого Хуста. Українське населення внаслідок цих подій змушене було
емігрувати з цих давніх українських територій, зайнятих угорцями. Приміром,
кількість населення в Ужгороді із 35 тис. зменшилася на 12 тис. чоловік [690,
c. 141]. Загалом територіальні втрати становили 12,1%, населення – 23,88% [690,
c. 141] (тобто 12 тис. квадратних кілометри із населенням 171 тис. осіб [1065,
c. 151]).
А тим

часом на території Закарпаття, яка

залишилася

в складі

Чехословаччини, відбувалися певні політичні зміни, що спричинили прийняття 22
листопада 1938 р. Національними Зборами ЧСР конституційного Закону про
автономію Закарпаття, яким було змінено і назву краю з «Підкарпатської Русі» на
«Карпатську Україну». Таким чином, Чехословаччина ставала конфедерацією, яка
складалася з трьох незалежних держав: Чехії, Словаччини і Карпатської України
[690, c. 147].
Прийняте 15 жовтня 1922 р. Всеукраїнським центральним виконавчим
комітетом

рішення

територіальної

стало

реформи

в

визначальним
УСРР.

при

Відповідно

проведенні

адміністративно-

до

адміністративно-

нього

територіальний устрій мав складатися з трьох рівнів: сільрада, район, округа. Проте
процес перебудови адміністративно-територіального устрою потребував певного
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часу. Тому губернії як адміністративно-територіальні одиниці

були ліквідовані

лише у 1925 р. Щоправда, в 1932 р. були ліквідовані також і округи, як наслідок ‒
система адміністративно-територіального устрою стала двоступеневою. Однак така
система виявилася неефективною і в 1932 р. був запроваджений обласний поділ. Що
свідчить

про

ефективність

саме

триланкової

системи

адміністративно-

територіального устрою республіки. Створення у 1924 р. Автономної Молдавської
Радянської Соціалістичної Республіки у складі УСРР всупереч позиції Центральної
адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК та без чітко висловленої волі
місцевого населення, нехтуючи при цьому національний принцип, мало на меті
досягнення політичних цілей, які полягали у витворенні плацдарму для приєднання
у майбутньому до СРСР територій, які входили до складу Королівства Румунія. На
українських землях, які опинилися в складі Другої Речі Посполитої, Чехословаччини
та Королівства Румунії, адміністративно-територіальний устрій був реформований
відповідно до законодавства зазначених держав.
2.4. Особливості правового регулювання адміністративно-територіального
устрою українських земель у період Другої світової війни (1939 ‒ 1945 рр.)
1939 р. став початком нової ери не лише для українців, а й для всієї Європи.
Саме в цей час відбуваються події, які призвели до Другої світової війни. 23 серпня
1939 р. був підписаний радянсько-німецький пакт про ненапад, згідно з яким
західноукраїнські землі по р. Сян були включені «у разі територіально-політичних
змін» до «сфери впливу» СРСР [531, c. 16]. Таким чином, СРСР мав разом із
Німеччиною взяти участь у поділі Польщі. І це незважаючи на те, що у договорі,
який СРСР підписав із Польщею 18 березня 1921 р., «на вічні часи» у Ризі обидві
сторони заявили про відмову від будь-яких взаємних територіальних претензій
[1112, c. 73]. Крім того, СРСР порушив підписаний з Польщею 25 липня 1932 р. пакт
про ненапад [1112, c. 73]. 30 серпня в «Правді» повідомлялося, що з огляду на
загострення становища у східних районах Європи і можливості усіляких
несподіванок радянське командування вирішило посилити чисельний склад
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гарнізонів його західних кордонів [1213, c. 151]. А вже10 вересня 1939 р. німецький
посол граф Шуленбург зустрівся з В. Молотовим, який попросив, щоб спочатку
наступали німці, а тоді радянський уряд заявить, що він йде на допомогу українцям і
білорусам, яким загрожує Німеччина. 17 вересня 1939 р. о другій годині ночі
Й. Сталін в присутності К. Ворошилова та В. Молотова склав заяву В. Шуленбургу,
що на світанку Червона армія перейде кордон із Польщею. А годиною пізніше в
наркомат закордонних справ був запрошений польський посол В. Гжібовський,
якому було зачитано текст ноти, складеної за участю радянської та німецької сторін.
У написанні й редагуванні ноти брав участь особисто Й. Сталін, з німецького боку
посол В. Шуленбург [619, c. 15].
В ноті, що її зачитав заступник наркома В. Потьомкін, йшлося про те, що
польсько-німецька війна виявила внутрішню неспроможність польської держави.
Упродовж короткого часу внаслідок воєнних операцій Польща втратила свої
промислові і культурні центри. Варшава, як столиця держави, більше не існує (тут
потрібно зауважити, що захисники Варшави капітулювали лише 28 вересня 1939 р.
[619, c. 73]), польський уряд «розпався і не виявляє ознак життя». Це, на думку
авторів ноти, означає, що польська держава та її уряд припинили існування.
Радянський уряд не може бути байдужим до того, що єдинокровні українці й
білоруси, які проживають на території Польщі, покинуті напризволяще, залишилися
беззахисними. Тому радянський уряд був змушений запропонувати командуванню
Червоної армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя і майно
населення Західної України і Західної Білорусії. У ноті далі йшлося про те, що
“водночас радянський уряд має намір вжити заходів до того, щоб визволити польський
народ із нещасливої війни, куди його було втягнуто нерозумними керівниками, і дати
йому можливість зажити мирним життям”.
Польський посол відмовився прийняти ноту й рішуче опротестував оцінку
стану польської держави і воєнну ситуацію як виправдання вторгнення на територію
Польщі. Він, зокрема, заявив, що жоден з аргументів, наведених радянською
стороною для виправдання перетворення польсько-радянських домовленостей у
порожні папірці, не витримує критики. В. Гжібовський наголосив, що він має
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достовірну інформацію, що глава держави і уряд знаходяться на польській території.
Суверенність держави існує, доки солдати регулярної армії б’ються з ворогом. Те,
що в ноті говориться про становище національних меншин, є безглуздям. Всі
меншини своїми діями доводять повну солідарність з Польщею в боротьбі з
німцями. «Ви, – заявив посол В. Потьомкіну, – багаторазово в наших бесідах
говорили про слов’янську солідарність. В даний момент не тільки українці і
білоруси б’ються поряд із нами проти німців, але і чеські і словацькі легіони. Куди
ж поділась ваша слов’янська солідарність? Він навів приклад із російської історії:
Наполеон увійшов до Москви, але доки існували армії Кутузова, вважалось, що
Росія також існує» [619, с. 16].
Незважаючи на доводи В. Гжібовського, 17 вересня 1939 р. польськорадянський кордон перейшла Червона армія. Майже не зустрічаючи опору, вона 17
вересня 1939 р. ввійшла в Рівне, Дубно, Тернопіль, Коломию, 18 – 19 – в Сарни,
Луцьк, Станіслав, а 20 – 22 вересня у Львів [643, c. 66].
28 вересня 1939 р. в Москві було підписано радянсько-німецький договір про
дружбу і кордон. СРСР дісталася територія Західної України і Західної Білорусії
(200 тис. квадратних кілометрів і 13,2 млн населення, а Німеччині – етнічні польські
землі ‒ 190 тис. квадратних кілометрів і 22,1 млн населення [531, c. 16]). До СРСР
відійшли Волинське, Тернопільське, Станіславське та більша частина Львівського
воєводства [643, c. 69]. Кордон СРСР із Німеччиною склав 1952 кілометри. На 506
кілометрів більше, ніж з Польщею – від села Мариново (південна точка кордону
СРСР із Латвією) до села Казачувка (північна точка на радянсько-румунському
кордоні) [485, c. 54].
Як слушно зауважує В. Кучер, віддавши Німеччині споконвічні українські
землі Надсяння, Перемишльщину, Холмщину, майже 15 тис. кв. км., Й. Сталін
поставив під сумнів твердження, що СРСР вступав у війну проти Польщі з метою
захисту українців і білорусів [619, c. 19]. За словами А. Ліпкана, Й. Сталін віддав ці
території, на яких проживало близько 1,2 млн населення, Німеччині в обмін на
Литву [643, c. 71].
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Українського

фронту

одержало

підготовлену в Кремлі пам'ятку, в якій, в тому числі, йшлося про необхідність
скликання Народних Зборів, які мали вирішити питання про входження українських
областей до складу УРСР. 1 жовтня 1939 р. було прийнято розгорнуте рішення
Політбюро ЦК ВКП(б), в якому викладено детальний сценарій, час, місце і термін
проведення Народних Зборів Західної України [531, c. 48].
У результаті серед 1484 обраних депутатів практично нікого з активістів
колишніх українських, польських і єврейських політичних партій не було обрано до
складу Народних Зборів. Більше того, документи Народних Зборів, що збереглися,
засвідчують, що ніхто з депутатів не писав свого виступу. Микола Бажан,
наприклад, готував виступи Дидюка, Вельчинської, Томашевича, Терпиляки, Кіх,
Шкалубини [531, c. 62]. 27 жовтня 1939 р. Народні Збори, після того як їх відкрив
професор К. Студинський, ухвалили Декларацію про встановлення радянської влади
на західноукраїнських землях [144, c. 31]. В ній проголошувалось: «Виражаючи
одностайну волю звільненого народу Західної України, ідучи за прикладом народів
Радянського Союзу, Українські Народні Збори проголошують встановлення
радянської влади на всій території Західної України». У той же день Народні Збори
Західної України ухвалили Декларацію про возз'єднання Західної України з УРСР:
«Просити Верховну Раду Союзу СРСР прийняти Західну Україну до складу Союзу
Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу
Української Радянської Соціалістичної Республіки і тим злучити український народ
в єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу» [531,
c. 63]. А вже 1 листопада 1939 р. на сесії Верховної Ради СРСР було одноголосно
прийнято закон про включення Західної України до складу Радянського Союзу і
возз'єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою. А 14
листопада 1939 р. позачергова третя сесія Верховної Ради УРСР ухвалила закон про
прийняття Західної України до складу УРСР [531, c. 65].
В результаті постало питання про кордон між УРСР та БРСР на
новоприєднаних землях. Верховна Рада СРСР постановою від 1 листопада 1939 р.
зобов'язала Верховні Ради БРСР та УРСР підготувати проекти розмежування
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західних районів і областей між УРСР та БРСР [1280, c. 309]. Українці першими
надіслали до ЦК ВКП(б) свої пропозиції. За цим документом Брест, Пружани,
Пінськ, Сталін, Кобрин, Лунинець та більша частина Біловезької Пущі мала відійти
до України. 19 листопада 1939 р. це питання розглядалося на засіданні ЦК КП(б)У,
яке прийняло рішення провести кордон по лінії колишніх Мінської і Гродненської
губерній з Волинню [1280, c. 313]. Перед остаточним вирішенням питання про
кордон відбулася зустріч Й. Сталіна з очільниками республік. Між останніми
зав'язалася суперечка, яку вирішив Й. Сталін. Як пригадував П. Пономаренко,
Й. Сталін відзначив, що пропозиції білоруської сторони більш відповідали
дійсності. А після цього він запитав у М. Хрущова, чи він наполягав на своїх
пропозиціях у зв'язку з тим, що в УРСР мало лісу? Хрущов підтвердив це. Тоді
Й. Сталін на карті позначив частину лісу, яку виділив УРСР [840, c. 156]. 4 грудня
1939 р. Політбюро ЦК ВКП(б) затвердило Указ Президії Верховної Ради СРСР про
розмежування областей між УРСР і БРСР [1280, c. 314]. Того ж дня був прийнятий
Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про організацію Волинської, Дрогобичської,
Львівської, Рівненської, Станіславської і Тарнопільської областей у складі
Української РСР». Щоправда, 9 серпня 1944 р. Тарнопільську область було
перейменовано на Тернопільську, а Дрогобичську – в Дрогобицьку, а 9 листопада
1962 р. Станіславську ‒ на Івано-Франківську [1052, c. 79]. Як пояснював секретар
ЦК КП(б)У М. Підгорний, перейменування Станіслава було пов'язане з тим, що це
місто було назване на честь сина Андрія Потоцького, родина якого ввійшла в
історію тим, що експлуатувала народ і придушувала селянські виступи [1403, c. 23].
До Волинської області ввійшло 6 повітів, до Дрогобицької – 10, Львівської –
13, Рівненської – 5, Станіславської – 10, до Тернопільської – 13 повітів [531, c. 87].
Майже відразу була проведена реформа адміністративно-територіального устрою на
новоприєднаних землях [144, c. 32]. Замість повітів у січні 1940 р. було створено
202 сільські райони. У Волинській, Дрогобицькій і Рівненській областях було
створено по 30 районів, Львівській і Станіславській – по 37, Тернопільській – 38
[350, c. 39]. У Львові було створено 4 міські райони: Залізничний, Центральний,
Червоноармійський
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підпорядкування.

Новий

адміністративно-територіальний

поділ,

переконана

С. Кондратюк, сприяв зміцненню тоталітарного режиму шляхом насичення краю
органами влади і репресивним апаратом.
Після приєднання територій колишньої Польської Республіки Німеччина
почала вирішувати питання про визначення їх статусу. 12 жовтня 1939 р. у
центрально-східній частині колишньої польської держави Німеччина створила
Генеральне губернаторство. Воно створювалось як перехідний край між Рейхом та
іншими окупованими землями й швидко почало зливатися з ним у державноправовому плані. Адміністративним центром губернії став Краків. Спочатку вся
територія губернії поділялася на чотири дистрикти: Краків, Радом, Люблін,
Варшава. Як зауважує І. Тарнавський, проводячи територіально-адміністративне
розмежування захоплених земель, німецьке вище керівництво виходило виключно з
інтересів власної політики і зовсім не враховувало етнічного складу населення
окупованих територій. Так, до складу Генерал-губернаторства ввійшли українські
етнографічні території – Холмщина, Підляшшя, Посяння і Лемківщина [1191,
c. 109]. З точки зору Р. Савіцького, це було зроблено з метою загострення польськоукраїнських відносин, що дозволяло німецькому керівництву ефективніше
маніпулювати політичними силами і українців, і поляків [1119, c. 389]. За
підрахунками Н. Антонюк, у початкових кордонах Генеральної губернії українські
етнічні землі становили 15 тис. квадратних кілометрів, на яких проживало майже
850 тис. українців [33, c. 18].
Напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941 р. зробив можливим
проголошення 30 червня 1941 р. Українськими Національними Зборами в
окупованому німецькими військами Львові Акта відновлення Української Держави.
В Акті зазначалося: «На західних землях України твориться Українська влада, яка
підпорядковується Українському Національному Урядові, що створиться в столиці
України – Києві, з волі українського народу… Суверенна Українська влада
запевнить Українському Народові лад і порядок, всесторонній розвиток його сил та
заспокоєння його потреб». Проте, проголошена у Львові держава довго не
проіснувала. 13 липня 1941 р. німці розігнали весь уряд, а «прем'єра» арештували
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[99, c. 85]. Однак не всі були у захваті від прийняття цього документа. Наприклад, Т.
Бульба-Боровець навів цілу низку негативних наслідків, спричинених прийняттям
цього Акта. Зокрема, він зауважував, що ті, хто проголосив цей Акт, автоматично
анулювали Четвертий універсал Української Центральної Ради від 22 січня 1918 р.,
яким була проголошена та затверджена суверенна Українська Народна Республіка;
проголошення цього Акта внесло юридично-державний дуалізм в українську
національну політику; Акт без жодної підстави був коментований у світовій
публіцистиці як Акт держави-сателіта під владою держав осі. По суті, такий факт не
відповідав дійсності, бо Україна ні де-юре, ні де-факто не була сателітом держав осі,
а тільки окупованою територією під німецькою, румунською та мадярською
адміністрацією [99, c. 88].
А вже 17 та 22 липня 1941 р. Гітлер підписав накази про включення
колишніх польських воєводств – Львівського, Тернопільського, Станіславського ‒
до складу Генерал-губернаторства [1191, c. 112]. 1 серпня 1941 р. дистрикт
«Галичина» з центром у м. Лемберг (Львів) був приєднаний до польського Генералгубернаторства (центр – м. Краків) як його 5-й дистрикт (округ). Однак губернатор
Галичини лише 1 листопада 1941 р. у зверненні, опублікованому в місцевих газетах,
повідомив про ліквідацію поліційного та митного кордону між дистриктом
«Галичина» та Генерал-губернаторством [1191, c. 112]. Таким чином, дистрикт
«Галичина» складався з Львівської, Дрогобицької, Станіславської і Тернопільської
областей (за винятком її північних районів) та охоплював територію понад 48 тис.
квадратних кілометрів із населенням близько 5 млн осіб, а його центром стало
м. Лемберг (Львів) [1191, c. 114].
Дистрикт поділявся на окружні староства (крайзгауптманшафти), які, в свою
чергу, ділилися на «бецирки» (округи) та «ландгемайнди» (сільські громади). Всього
на території дистрикту було 17 крайзгауптманшафтів та міст, які прирівнювались до
них за значенням (крайзфрайштадтів).
Відповідно до декрету Гітлера від 20 серпня 1941 р. утворювався
рейхскомісаріат

«Україна».

Він

складався

з

6

генеральних

округів

(генералбецирків): 1. Волинь (центр ‒ м. Рівне). До нього входили: Рівненська,
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Волинська, Кам'янець-Подільська області, а також південні райони Брестської і
Пінської областей БРСР. 2. Житомир (центр – м. Житомир). До нього входили:
Житомирська область, північні райони Вінницької з м. Вінницею, південні райони
БРСР разом з Мозирем. 3. Київ (центр – м. Київ). До нього входили: Київська і
Полтавська області. 4. Миколаїв (центр – м. Миколаїв). До нього входили:
Миколаївська (без західних районів) і Кіровоградська області. 5. Таврія (центр –
м. Мелітополь).

До нього входили: південні райони Херсонської і Запорізької

областей. 6. Дніпропетровськ (центр – м. Дніпропетровськ). До нього входили:
Дніпропетровська область і частина Запорізької. Крим формально входив до округу
Таврія, проте тут активно діяли органи зони військової адміністрації [1056, c. 37].
Генералбецирки поділялися на 114 крайзгебітів (округів), які включали 431
район. Виділялися 5 крайзгебітів «міського типу» (Київ, Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Кривий Ріг і Кам'янське) [1056, c. 37].
Варто відзначити, що кордони рейхскомісаріату «Україна» не були сталими.
Вони постійно змінювалися. Якщо під час створення його площа становила лише 71
тис. квадратних кілометра, то вже 20 жовтня того ж року рейхскомісаріат займав
176 тис. квадратних кілометрів, а 15 листопада – 235 тис. Найбільша ж площа була
станом на 1 січня 1943 р. – 339275 квадратних кілометрів [560, c. 174]. Зміна
території пояснювалась тим, що її віддавали цивільній адміністрації після того, як
військові дії просувалися далі на схід. Таким чином, територія України, яку
контролювала Німеччина, поділялася на: дистрикт «Галичина», рейхскомісаріат
«Україна» та «Військову зону України» [631, c. 115].
Під час німецької окупації на деяких українських землях виникли
проукраїнські державоподібні утворення. Навряд чи, слідом за К. Сміяном, можна
назвати їх державами як з огляду на територію, яку контролювали ці утворення, так
і з огляду на час, упродовж якого вони існували (йдеться про Олевську та
Колківську республіки). Перша з них проіснувала від середини серпня до середини
листопада 1941 р., друга ‒ п'ять місяців, починаючи з травня 1943 р., і займала
територію Колківського, Маневицького, Рожищенського і Ківерцівського районів
[1155, c. 151].
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Розділивши з А. Гітлером Польщу, Й. Сталін зосередив свою увагу на
приєднанні Буковини та Бессарабії.

У травні-червні 1940 р. бессарабсько-

буковинське питання обговорювалося на таємних дипломатичних переговорах між
Німеччиною, Італією та СРСР, у ході яких радянська сторона відкрито заявила, що
якщо Бессарабія не буде “повернута” мирним шляхом, то радянська влада вдасться
до військової сили.
На 26 червня 1940 р. на основних напрямах наступу була забезпечена більш
ніж потрійна перевага у живій силі та засобах радянських військ. За цих умов
екстрено зібрався румунський уряд. Основне питання, яке стояло на порядку
денному: «Чи має можливість Румунія чинити опір СРСР?». Питання вирішилося
після виступу військового міністра Румунії. Він повідомив, що навіть якщо Румунія
витримає перший фронтальний удар, у неї немає ресурсів для довготривалої війни.
А з огляду на поразку Франції та тяжке становище Великобританії було б майже
неможливо очікувати допомоги із Заходу. А оскільки Німеччина в конфлікт теж не
мала наміру втручатися, то, з точки зору військового міністра, поразка Румунії була
математичною аксіомою [153, c. 130]. Виступ посадовця вплинув на рішення
Коронної ради. Якщо на першому засіданні за прийняття ультиматуму висловилося
10 чоловік, проти – 11, за подальші переговори – 5, утримався – 1, то під час
другого засідання: 19 – за прийняття ультиматуму, 6 – проти, утримався – 1 [153, c.
143]. Потрібно враховувати також і те, що у випадку воєнного конфлікту з СРСР
Румунія могла втратити і ряд інших територій, окрім тих, на які претендував СРСР.
Річ у тім, що Болгарія висувала претензії на Добруджу, а Угорщина –
Бессарабію. Очевидно,
червня 1940 р.

на

на прийняття цього рішення вплинув і інший факт. 27

Й. Ріббентроп передав своєму послу в Румунії інструкцію, в якій

румунському уряду рекомендувалося поступитися вимогам СРСР, щоб уникнути
загрози окупації Червоною армією всієї держави. Такі самі «пропозиції» надійшли
румунському уряду від Італії, Болгарії та Угорщини [349, c. 33].
28 червня Г. Давідеску передав Молотову ноту про прийняття ультиматуму.
В ній було сказано, що Румунія поступилася з метою уникнення війни. Однак у ноті
нічого не було сказано про легітимне прийняття радянських претензій на 2
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провінції. Таким чином, вважає С. Гакман, бухарестський уряд дав згоду не на
поступку Бессарабії та північної частини Буковини, як трактувалося у радянській
історіографії, а лише на евакуацію цих територій. Де-юре, вважає дослідник,
Румунія поступилася територією Бессарабії та Північної частини Буковини значно
пізніше – 10 лютого 1947 р., підписавши Паризьку мирну угоду про радянськорумунський кордон, згідно з якою він встановлювався таким, яким був на 1 січня
1941 р. «згідно з радянсько-румунською угодою від 28 червня 1940 р. [153, c. 146].
До кінця червня війська Червоної армії під командуванням Г. Жукова взяли
під контроль Північну Буковину. 2 серпня 1940 р. VII сесія Верховної Ради СРСР
прийняла закони «Про утворення союзної Молдавської Радянської Республіки» та
«Про включення північної частини Буковини, Хотинського, Аккерманського та
Ізмаїльського повітів до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки»
[153, c. 166]. Таким чином, СРСР отримав 50762 квадратних кілометри, більш ніж 3
млн 776 тис. громадян, з яких 53,49 % складали румуни, 10,34% – росіяни, 15,5% –
українці, 7,27% – євреї, 4,9% – болгари, 3,31% – німці [153, c. 166]. Проте не всі
землі Румунії, населені етнічними українцями, були приєднані до УРСР. За даними
українського вченого Т. Рендюка, принаймні автохтонність українського населення
нинішнього Сучавського та частини Ботошанського повітів Румунії не викликає
сумнівів [1058, c. 14]. 7 серпня 1940 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР у
складі УРСР створювалися дві нові області: Чернівецька і Аккерманська (з грудня
1940 р. –Ізмаїльська) [1165, c. 656]. До 12 листопада Чернівецька область поділялась
на повіти. Замість повітів і волостей було створено райони. 12 листопада 1940 р.
було утворено
Садгірський,

14 районів: Кіцманський, Заставнівський, Новоселицький,
Хотинський,

Глибоцький,

Сторожинецький,

Сокирнянський,

Вашковецький, Кельменецький, Вижницький, Герцаївський, Чернівецький та
Путильський [1269, c. 49]. Тоді ж два райони — Бричанський і Липканський.
населені переважно молдаванами, ввійшли до складу Молдавської РСР. Отже, у
Чернівецькій області діяли 1 обласна, 3 міські, 4 районних, 2 селищні та 333 сільські
ради депутатів трудящих [1205, c. 619].
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Однак у зв'язку з початком Другої світової війни адміністративнотериторіальний устрій на землях, на яких проживали українці, знову зазнав змін. В
серпні 1941 р. Гітлер запропонував І. Антонеску зайняти зону між Дністром і Бугом
і підтримувати там «порядок». «Щедрість» А. Гітлера, як вважає І. Фостій,
пояснювалась його прагненням якомога ширше залучити Румунію до участі у війні
проти СРСР [1269, c. 112]. Такої ж думки дотримується і Н. Дейнека [300, c. 38].
Маніфестом про приєднання Північної Буковини до «Королівської Румунії»
від 18 липня 1941 р. створювалось губернаторство «Буковина» [300, c. 38]
(щоправда, губернаторствами Буковина та Бессарабія стали лише у вересні 1941 р., а
до цього були провінціями [630, c. 11]). Центром стало м. Чернівці. Ввійшли
Чернівецький, Хотинський, Сторожинецький райони Чернівецької області та деякі
північні райони МРСР [204, c. 20]. Відповідно до наказу окупаційної влади «Про
тимчасовий адміністративний устрій територій між Дністром та Прутом» від 25
червня 1941 р. було створено губернаторство Бессарабію з центром у м. Кишинів
[300, c. 38]. До його складу ввійшли 6 повітів МРСР та Ізмаїльська область УРСР
[204, c. 20]. Буковина та Бессарабія були включені до Румунії безпосередньо. А от
інша адміністративно-територіальна одиниця, Трансністрія, яку контролювала
Румунія, – ні. Згідно з «Договором про забезпечення безпеки адміністрації та
економічної експлуатації території між Дністром і Бугом та Бугом і Дніпром», який
був підписаний 30 серпня 1941 р., Румунія отримала лише німецький мандат на
тимчасове управління цією територією [300, c. 38]. Центром цієї адміністративнотериторіальної одиниці з 19 серпня до 17 жовтня 1941 р. було м. Тирасполь, а потім
– м. Одеса [204, c. 20]. Входили до її складу лівобережні райони МРСР, Одеська,
південна частина Вінницької і західні райони Миколаївської областей УРСР [1056,
c. 36]. Територія всіх трьох губернаторств поділялась на повіти (жудці) [191, c. 343].
Нижчими територіальними одиницями у складі повітів були волості («пласи») та
сільські громади («кошуки») [1056, c. 36]. У січні 1944 р. Трансністрію було
перейменовано на «територію між Дністром і Бугом», цивільну адміністрацію було
замінено на військову, а територію поділено на Північний регіон (м. Рибниця) та
Південний (м. Одеса) [1057, c. 342].
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У 1943 р. радянські війська перейшли в наступ і звільнили низку українських
територій, включаючи столицю УРСР м. Київ (6 листопада 1943 р.). У цей період
постає питання про визначення кордонів республіки. І на межі 1943 ‒ 1944 рр.
тодішній нарком закордонних справ УРСР О. Корнійчук публічно висунув
домагання приєднати до України історичні українські землі

‒

Підляшшя,

Холмщину, Надсяння.
Прикметно, що у доповіді «Про визволення українських земель від
німецьких загарбників і чергові завдання відбудови народного господарства
Радянської України», яку М. Хрущов виголосив 1 березня 1944 р. на шостій сесії
Верховної Ради УРСР, доповідач заявив: «Український народ добиватиметься
включення до складу Української Радянської держави одвічних українських земель,
якими є Холмщина, Грубешів, Замостя, Томашів, Ярослав» [1404, c. 39].
Українське населення цих регіонів теж прагнуло возз'єднатися з рештою
українського населення. Зокрема, заступник народного комісара державної безпеки
УРСР Дроздецький 23 жовтня 1944 р. писав до ЦК КП(б)У: «13 жовтня 1944 р. в м.
Грубешеві відбулася нарада священиків православної церкви, на якій було прийняте
рішення клопотати перед урядом СРСР про те, щоб не переселяти українців, а всі
Холмські землі приєднати до УРСР» [1386, c. 1]. Однак Й. Сталін вирішив інакше.
У вересні 1944 р. між СРСР і Польщею було досягнуто домовленості про прийняття
лінії Керзона як польсько-українського кордону, отже, про узаконення окупації
поляками українських земель ‒ Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Лемківщини [643,
c. 135]. Через гостру дипломатичну боротьбу і потужне міжнародне лобіювання
територіальних домагань Польщі, сформульованих Р. Дмовським, лінія кордону не
отримала повного втілення в Декларації Антанти (яка дістала на честь британського
міністра закордонних справ лорда Керзона назву «лінія Керзона»). На боці Польщі
залишилися важливі центри української історії і тогочасної дійсності: Більськ,
Підляський, Бєла Подляська, Володава, Холм, Грубешів, Любачів, Перемишль,
Сянок [1035, c. 18] всупереч бажанню місцевого українського населення. Так, 3
серпня 1944 р. секретар Львівського обкому КП(б)У М. Грушецький повідомляв ЦК
КП(б)У,

що

переважна

більшість

українського

населення

Холмщини

і
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Грубешівщини виявляє велике бажання возз'єднатись з Радянською Україною. За
його повідомленням, селяни із сіл Ходованці, Юрві, Завади, Ярчів інформували, що
вони вже самі створили сільради і прийшли за порадами, як треба працювати
відповідно до радянських законів. А селяни Замостинського повіту (А. Войцович з с.
Ходувани, селянин І. Шевчук з с. Завади та І. Мацешин із с. Рокитно) заявили:
«Наші села мають 100% українців, і ми всі хочемо радянської влади. Ми будемо
писати про це до Верховної Ради України. Якщо з цього нічого не вийде, то ми
самовільно перейдемо до Вас, а там нізащо не залишимось» [1385, c.11]. Районий
же уповноважений з переселення українського населення з території Польщі по
Грубешівському району Сирош повідомляв, що, за далеко неповними даними,
українське населення на території району складало мінімум 65%. Про те, що
українців у Холмському повіті понад 60%, повідомляв і Уповноважений по
Холмському району Калиновський [1384, c. 17]. Уповноважений по Томашівському
району повідомляв, що з 18 волостей у його районі 4 волості виключно українські
[1384, c. 5].
Очевидно, що українських селян не стільки вабила радянська влада, як
лякала перспектива залишитися на території польської держави. Про долю, яка
чекала на українських селян у польській державі, можна зрозуміти з листа секретаря
Волинського обкому КП(б)У, якого він 3серпня 1944 р. надіслав до ЦК КП(б)У. У
цьому листі він писав: «2 серпня 1944 р. до нас прибула група селян, яка заявила, що
хоче дізнатися про можливість і умови переходу декількох сотень селянських родин
із сіл Грубешівського повіту до нас. Священик із с. Сагрино Грубешівського повіту
розповів, що їх село нараховувало 280 хат, мало дуже родючі землі і було заможним.
10 березня 1944 р. на село напала «польська банда», повністю спалила село, вбила
724 людини, переважно старих і дітей, майно і худобу забрала з собою. Цього ж дня
було спалено ще 6 сіл повністю і одне частково. У спалених селах у селян
залишились посіви озимини, але поляки не дають збирати врожай, б'ють тих, хто
намагається його збирати. Ті, хто залишився живим, тепер живе біля м. Грубешів
[1385, c. 8].
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Розмежування по «лінії Керзона» було підтверджено і на міжнародному
рівні. На Кримській конференції в лютому 1945 р. було схвалено угоду, в якій
зазначалося: «Голови урядів вважають, що східний кордон Польщі повинен пройти
вздовж «лінії Керзона» з відхиленням від неї у деяких районах від 5 до 8 кілометрів
на користь Польщі. Крім того, Польща мала отримати як компенсацію території на
півночі і заході» [677, c. 57].
Що ж до кордону між Польщею та СРСР В. Макарчук написав:
«Післявоєнний кордон між Союзом РСР та Польщею був де-юре і де-факто
встановлений не у Ялті в лютому 1945 р., як підсумок нібито «змови» союзників, а у
Москві 16 серпня 1945 р. в результаті «Договору про міждержавний кордон»,
укладеного

з

коаліційним

польським

урядом

Національної

єдності.

На

поступливість польської сторони певний вплив мала підтримка її вимог щодо лінії
польсько-німецького кордону Союзом РСР на конференції Великої Трійки в
Потсдамі, а також готовність радянської сторони піти на поступки більші, ніж це
було передбачено у Ялті, у питанні про кордон польсько-радянський» [670, c. 21].
Учений переконаний, що усі розмови про те, що ця лінія була визначена у Тегерані
чи Ялті, не витримують критики. Інакше СРСР не мав би потреби робити додаткові
поступки Польщі (відступ від «лінії Керзона» на 8 ‒ 10 кілометрів на її користь під
час підписання двостороннього радянсько-польського Договору про кордон від 16
серпня 1945 р.) [670, c. 26]. Однак у листі Й. Сталіна до У. Черчиля, датованому 23
березня 1944 р., Сталін нагадав останньому, що в Тегерані вони разом із Рузвельтом
домовились про «лінію Керзона». Більше того, Й. Сталін нагадував У. Черчилю, що
в Тегерані Черчиль заявив: «Представники емігрантського польського уряду будуть
божевільними, якщо вони відмовляться прийняти лінію Керзона» [1404, c. 37].
У Договорі, підписаному 16 серпня 1945 р., встановлювався кордон вздовж
«лінії Керзона» з відхиленням від неї на користь Польщі в деяких районах від 5 до 8
кілометрів. Таким чином, Польща додатково отримала землі:
а) на схід від «лінії Керзона» до річки Західний Буг та річки Солокія, на
південь від міста Крилів з відхиленням на користь Польщі максимально на 30
кілометрів;
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б) в районі Немирів-Ялівка з відхиленням на 17 кілометрів [677, c. 58].
Однак ми не можемо погодитися з такою позицією вченого. Річ у тім, що в
підсумковому комюніке

Кримської конференції 1945 р. йшлося: «Глави трьох

урядів вважають, що східний кордон Польщі повинен проходити вздовж «лінії
Керзона» з відступами від неї в деяких районах від 5 до 8 кілометрів на користь
Польщі» [526, c. 140]. Правда, в результаті остаточного визначення проходження
кордону відхилення від «лінії Керзона» на користь Польщі сягало 30 кілометрів
[526, c. 180]. В результаті демаркації українсько-польського кордону лінія кордону
зазнала незначних змін – 19,5 квадратних кілометри було передано на користь УРСР
та 20,25 квадратних кілометри було передано на користь Республіки Польща, що
означало отримання Польщею 0,75 квадратних кілометри територіальних надбань.
Крім того, було переселено з Дрогобицької області 8677 громадян України та 448 – з
Львівської [526, c. 165].
За підрахунками вчених, в процесі підписання договору 1945 р. Польща
виграла порівняно з лінією радянсько-німецького кордону 22 червня 1941 р. аж 22
тис. квадратних кілометри, з них лише близько двох тисяч квадратних кілометрів
коштом Української РСР. Це насамперед весь Любачівський повіт колишнього
Львівського воєводства, більша частина Ярославського, Перемишльського (з
містом), повіти і невеликі частини повітів Добромильського, Сокальського,
Равського і Яворівського [670, c. 283]. До речі, таке проведення кордону мало
негативні наслідки не лише для населення, але й для адміністративнотериторіального устрою краю. Річ у тім, що райцентр Медикського району (с.
Медики), відійшов до Польщі. З огляду на це у 1947 р. Дрогобицький обком КП(б)У
просив Президію Верховної Ради УРСР та ЦК КП(б)У утворити замість
Медикського району Гусаківський та перенести райцентр із с. Медики до с. Гусаків
[1388, c. 48].
Територіальні поступки СРСР В. Макарчук пояснює тим, що у Москві
розуміли, що урядові Національної єдності потрібна хоч одна маленька перемога,
аби «зберегти обличчя» в очах власного народу. Крім того, це мало свідчити про
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демократичну процедуру переговорів та «добровільність» схвалених обома
сторонами рішень [670, c. 282].
Можна погодитися з думкою В. Макарчука в тому, що програмою
максимумом для польської делегації, яка прибула до Москви для підписання
договору про кордон, було поновлення дискусії навколо державної належності
Львова. Але радянська делегація відмовилася навіть обговорювати польський
варіант. Крім того, польська сторона домагалася Бориславсько-Дрогобицького
нафтового басейну зі Стебником та Трускавцем. Вона також прагнула здобути РавуРуську та залізничний вузол у Хурові. Для того щоб вгамувати польські апетити,
радянська сторона нагадала, що «українські вимоги» сягають аж до річки Сян, а
Українська (радянська) академія наук підтримує приєднання Холмщини до
Радянського Союзу [670, c. 281]. І. Козловський також зауважує, що у найбільш
напружені моменти переговорів із поляками аргумент створення Холмської області
використовувався Й. Сталіним для нейтралізації спроб останніх домогтися змін
«лінії Керзона» на користь Польщі [526, c. 11].
1939 р. став визначальним не лише для українського населення, яке
проживало на українських землях, що входили до складу Польської Республіки, але
й для українців, які проживали на Закарпатті. 6 березня 1939 р. А. Гітлер прийняв
остаточне рішення про поділ Чехословаччини, а 12 березня дав згоду Угорщині на
окупацію Карпатської України [635, c. 124] (хоча спроби Угорщини окупувати край
були і раніше, зокрема 20 листопада 1938 р. і 12 лютого 1939 р. Але тоді Німеччина
була проти цього [336, c. 21]). Німецький посол у Будапешті передав угорській
стороні записку з викладенням умов, яких Угорщина мала дотриматись, вживаючи
активні заходи на території Карпатської України [1047, c. 264].
14 березня 1939 р. увечері, дізнавшись про проголошення самостійності
Словаччиною, що свідчило про остаточний державний розпад ЧСР і про скупчення
угорських військ на кордонах з Карпатською Україною, А. Волошин від імені уряду
по радіо оголосив декларацію, в якій йшлося: «До остаточного рішення Сойму наша
влада вже тепер цю нашу незалежність проголошує» [690, c. 152].
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А 15 березня, коли окремі підрозділи угорських військ вже перейшли
кордони краю, в Хусті розпочала свою роботу перша й остання сесія Сойму
Карпатської України. Як зазначає О. Марценюк, засідання Сойму проходило при
повному кворумі з дотриманням усіх процедурних вимог і парламентського етикету
[690, с. 153]. Сойм прийняв 2 конституційних закони. Ними, зокрема,
підтверджувалося, що Карпатська Україна є незалежною державою-республікою з
президентом на чолі, а також затверджувалися українські державні мова, прапор,
герб і гімн [140, с. 487]. Територія держави складала 11094 квадратних кілометри з
населенням 660 тис. осіб, з яких 525 тис. становили українці [677, 78]. Як відзначає
М. Вегеш, політика Німеччини щодо Карпатської України пройшла певну
еволюцію. Спочатку Німеччина не погоджувалась на нову окупацію Закарпаття
Угорщиною, боячись встановлення спільного польсько-угорського кордону. Лише
переконавшись, що Угорщина має намір вийти з Ліги Націй і вступити до
антикомінтернівського акту, Берлін дав згоду на ліквідацію Карпатської України
[109, с. 163].
15 березня 1939 р. Угорщина розпочала загальний наступ, який 18 березня
1939 р. завершився окупацією всієї території Карпатської України. Цього ж дня уряд
СРСР надіслав ноту, в якій протестував проти грубого вторгнення угорських військ
до Карпатської Русі й порушення елементарних прав її населення [1404].
У результаті угорсько-словацьких переговорів 24 березня 1939 р. був
підписаний договір про новий кордон між Угорщиною і Словаччиною, за яким до
Угорщини відходила територія 1697 квадратних кілометрів із населенням 69639
чоловік, в тому числі 37786 українців [677, с. 78].
На території Карпатської України було встановлено угорський фашистський
режим Хорті. Правовою базою управління краєм стали прийнятий 22 червня 1939 р.
Державними Зборами Угорщини Закон “Про об'єднання Карпатської території з
мадярською державою” та одночасно прийняте розпорядження прем'єр-міністра П.
Телекі №6200/39 “Про теперішнє управління громадськими справами на повернених
землях Підкарпаття”. Таким чином, Закарпаття поділялося на 3 адміністративнотериторіальні одиниці – експозитури (комітати [668, с. 71]), територія яких
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визначалася міністром внутрішніх справ. Ними стали: Ужанська (з центром в
Ужгороді), Березька (з центром у Мукачево), Марамороська (з центром у Хусті)
[790, с. 32]. До Ужанської експозитури входили жупи: Ужгородська, Перечинська,
Великоберезнянська,

Собранецька.

До

Березької:

Мукачівська,

Свалявська,

Іршавська, Нижньоверецька. До Марамороської: Волівська, Рахівська, Тересвянська,
Хустська [790, с. 33]. Адміністративно-політичний поділ Закарпаття хортівці
розробили так, щоб розчинити компактні українські регіони угорцями, зробити їх
економічно і політично залежними від угорської метрополії [87, с. 53].
Під час Другої світової війни мешканці Закарпаття відчули реальну
можливість здійснити свою споконвічну мрію ‒ приєднатися до решти українців, які
на той час проживали на території УРСР. Тому 26 листопада 1944 р. в Мукачеві
відбувся Перший з'їзд Народних комітетів, у якому взяли участь 663 делегати, які
представляли 268 населених пунктів краю. Делегати прийняли Маніфест Першого
з'їзду Народних комітетів Закарпатської України про возз'єднання Закарпатської
України з Радянською Україною. У документі делегати скаржились на те, що
Чехословацький уряд, відкуповуючись від «насідання» гітлерівської Німеччини,
віддав їх у рабство мадярським фашистам. Таким чином, Закарпаття стало
розмінною монетою. Делегати дійшли висновку, що з ними саме так вчинили,
оскільки Закарпаття не було возз'єднане з Україною. Учасники зборів були
переконані,

що

возз'єднання

з

Радянською

Україною

мало

спричинити

«національний розвиток, внутрішній господарський розквіт і зовнішню безпеку»
[1382, c.4].
16 березня 1945 р. був прийнятий Декрет “Про адміністративний поділ
Закарпатської України”. Відповідно до цього документа адміністративний поділ
Закарпатської

України

складали

13

округів,

5

міст,

18

міст

окружної

підпорядкованості та 491 село. Однак Народна Рада прийняла рішення не
публікувати цей декрет. С. Болдижар вважає, що кінцеве вирішення питання щодо
кордонів Закарпаття та його адміністративно-територіальний поділ мав бути
здійснений керівництвом СРСР вже після возз'єднання [87, с. 124].
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У червні 1945 р. до Москви прибула чехословацька урядова делегація для
переговорів з радянським урядом про Закарпатську Україну, а 20 червня був
підписаний договір між Радянським Союзом і Чехословаччиною про Закарпатську
Україну, ратифікований у листопаді того ж року Тимчасовими Національними
Зборами Чехословаччини і Президією Верховної Ради СРСР. Так був завершений
процес об’єднання українських земель.
На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР 22 січня 1946 р. у складі
України була створена Закарпатська область з поділом на 13 округів (округи
Закарпатської області були перетворені 1954 р. у райони), а 24 січня 1946 р. Указом
Президії Верховної Ради України на територію новоствореної області поширилася
чинність законодавства України. Відтак, у лютому 1946 р. тут відбулися перші
вибори до Верховної Ради СРСР, через рік — до Верховної Ради України, а у грудні
1947 р. — до місцевих Рад, і вся державна влада перейшла до них. Народна Рада
Закарпатської

України

припинила

діяльність,

передавши

повноваження

Закарпатській обласній Раді та її виконавчому комітетові [1205, с. 625-626].
29 червня 1945 р. у Москві представник Президії Верховної Ради Союзу РСР
В. Молотов та уповноважений Президентом Чехословацької Республіки З. Фірлінгер
підписали договір про Закарпатську Україну [87, с. 156]. В документі говорилося,
що кордони між Словаччиною та Закарпатською Україною, які існували на 29
вересня 1939 р., стануть кордонами між СРСР та ЧСР (до договору додавалася
карта) [1064, с. 150]. Щоправда, після ратифікації договору Чехословаччина
поступилася СРСР ділянкою, яка займала близько 250 квадратних кілометри і на
якій розташовувалося 11 сіл. Натомість Чехословаччині СРСР передав зі складу
Закарпатської області с. Лєкаровці. На цьому обмін закінчився [792, с. 283]. 23
листопада

1945

р.

Договір

був

ратифікований

Національними

Зборами

Чехословаччини (причому рішення було прийняте одностайно [824, с. 139]), а 27
листопада того ж року і Президією Верховної Ради СРСР.
Історики та правники діаспори (В. Косик, О. Субтельний, А. Жуківський, В.
Савчак, К. Савчук, М. Бойко та ін.) негативно поставились до повоєнних кордонів
України. Заперечувалась насамперед завершеність возз’єднання, оскільки поза
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УРСР залишилися так звані Марамарощина, Пряшівська Русь, Холмщина і
Підляшшя, які історично входили до українських етнічних територій. Згадані вище
вчені вказували, що винна Москва, яка діяла не в інтересах України і українців, а
ставила на меті створення світової системи соціалізму, розплачуючись зі своїми
східноєвропейськими сателітами масивами українських земель [670, с. 10].
У результаті розпочатої Другої світової війни наприкінці 1939 р. до УРСР
були приєднані території, які перебували в складі Польщі. В серпні 1940 р. до
складу УРСР увійшли Північна Буковина та Бессарабія. У зв'язку з нападом на
СРСР Німеччини та її союзників, територія УРСР опинилася під окупацією, більша
частина якої була захоплена Німеччиною. Буковина та Бессарабія були
інкорпоровані до складу Королівства Румунія, а Закарпаття продовжувало
перебувати

у

складі

Угорщини.

Держави-окупанти

змінювали

систему

адміністративно-територіального устрою окупованих територій на власний розсуд
без врахування думки місцевого населення. Унаслідок активних наступальних дій
Збройних сил СРСР були визволені не лише окуповані території, які до війни
входили до складу УРСР, а й до України також було приєднане Закарпаття. Однак
не всі території, заселені українцями, опинилися в складі Радянської України.
Мільйони етнічних українців залишилися в сусідніх з УРСР адміністративнотериторіальних

одиницях

РСФРР.

За

межами

УРСР

також

залишилися

Марамарощина, Пряшівська Русь, Холмщина і Підляшшя, які історично належали
до українських етнічних територій.
2.5. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою УРСР у
повоєнний період (1946 ‒ 1990 рр.)
Навіть після остаточної перемоги над нацистською Німеччиною в травні
1945 р. питання кордонів УРСР остаточно так і не було вирішене [286, c. 64-75].
Насамперед з огляду на національну неоднорідність населення, яке мешкало по
обидва боки радянського кордону. За твердженням А. Ліпкана, лише на території
Закерзоння залишилося близько 150 ‒ 200 тис. українців [643, с. 142]. Поляків не
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влаштовувала така ситуація, тому вже у листопаді 1946 р. почали з'являтися перші
проекти щодо переселення решти українського населення на так звані «одзискані»
землі (на Одері та у Східній Пруссії, що раніше входили до Німеччини). Приводом
до втілення цього плану стало вбивство 28 березня 1947 р. віце-міністра оборони
Польщі генерала К. Свєрчевського. Наступного дня Політбюро ПОРП прийняло
рішення про переселення українців та змішаних сімей на новоприєднані землі (перш
за все до південної Пруссії), не утворюючи компактних груп. 24 квітня за
пропозицією Політбюро ПОРП Президія Ради Міністрів прийняла ухвалу про
переселення за допомогою армійських частин (оперативної групи «Вісла»)
українського населення у рамках акції «Вісла». 28 квітня 1947 р. група розпочала
виселення українців. Населення виселяли з територій, на яких ще з часів Київської
Русі проживали українці, ‒ Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя (19500
квадратних кілометрів). За період, який тривала операція (з 28 квітня 1947 р. до 12
серпня 1947 р.), було депортовано понад 140 тис. українців. В польських селах
українців, як правило, розпорошували по 2 –

3 родини (без права повернення

додому) [643, с. 153]. За період 1944 – 1947 рр. жертвами переселенських акцій
стало щонайменше 22 – 228 тис. холмщаків та підляшан [1123, с. 160]. І ця цифра,
мабуть, не є остаточною, оскільки, за іншими даними, лише з Люблінського
воєводства у 1944 – 1946 рр. на територію СРСР було виселено близько 200 тис.
українців [589, с. 36].
Щоправда, Ю. Макар, М. Горний та В. Макар дійшли висновку, що
фактично акція «Вісла» не припинялася аж до 1950 р., хоча й зауважують, що були
це вже поодинокі транспорти або групи осіб, які повернулися в рідні краї і були
вдруге або втретє переселені чи згідно з наказом командування оперативної групи
«Вісла» генерала Моссоро скеровані до табору в Явожні [669, с. 224]. Причому, як
дослідили вчені, у таємних інструкціях щодо депортації говорилося, що метою акції
була повна асиміляція українців, які залишилися у Польщі [669, с. 225].
В результаті цієї операції за межами України залишились землі Холмщини,
Підляшшя і Лемківщини, загальною площею 19,5 тис. квадратних кілометра.
Провівши операцію «Вісла», зауважує О. Малиновська, поляки позбавили українців
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аргументів для претензій на ці території в майбутньому [677, с. 65]. На етнічний
склад регіону вплинуло і виселення із західних областей України так званих
«куркулів». Станом на 1 січня 1953 р. на спецпоселеннях знаходилось 1445 таких
сімей [732, с. 165].
10 лютого 1947 р. в м. Париж Союз Радянських Соціалістичних Республік,
Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Сполучені Штати
Америки, Австралія, Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, Канада,
Чехословаччина, Індія, Нова Зеландія, Українська Радянська Соціалістична
Республіка, Південно-Африканський Союз і Федеративна Народна Республіка
Югославії, з одного боку, та Угорщина, з іншого боку, підписали Мирний договір,
яким, в тому числі, був затверджений кордон між Угорщиною та УРСР [715].
15 лютого 1951 р. був укладений договір «Про обмін ділянками державної
території між СРСР та Польською Республікою»,

відповідно до якого сторони

провели обмін ділянок загальною площею по 480 квадратних кілометрів. СРСР
передав Польщі ділянку в Дрогобицькій області, а Польща – ділянку в
Люблінському воєводстві [526, с. 171]. На території Дрогобицької області, яку
передавали Польщі, проживало 33642 людини, а на польській території, яку
передавали УРСР, – 14700 осіб [1393, c. 20]. Секретар Волинського обкому КП(б)У
Грушецький просив приєднати ділянку, яку передавала Польща, до Волинської
області. Мотивував він своє прохання тим, що в результаті приєднання цієї ділянки
до Волинської області збільшаться запаси кам'яного вугілля і, таким чином, будуть
створені умови для більш інтенсивного розвитку промисловості Волинської області
[1393, c. 24].

Однак заввідділу важкої промисловості ЦК КП(б)У А. Рудаков

відповів, що на Волині вже видобувається вугілля, тому це бажання не є вагомим
аргументом. На його думку, цей район тяжів до Львівської області [1393, c. 25].
В. Макарчук вважає, що при проведенні вказаного обміну домінували
інтереси економічні, думка місцевого населення до уваги не бралася. Зрозуміло, що
жодні плебісцити не проводилися [670, с. 286]. В результаті цього обміну в 1951 р. з
ділянки, яка відходила до Польщі, було відселено 32066 осіб (переважна більшість
населення була відправлена в південні області УРСР [1392, c. 1]). Передача території
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до Польщі спричинила прийняття ряду нормативно-правових актів, які врегулювали
питання освоєння новоприєднаної території. Так, 6 листопада 1951 р. була прийнята
Постанова Ради Міністрів СРСР «Про заходи з господарського облаштування
території, яка відійшла до СРСР, відповідно до договору з Польщею від 15 лютого
1951 р.» [1399, c. 3] та Постанова Ради Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У від 18 січня
1952 р. «Про заселення Забузького району Львівської області» [1399, c. 3]. Заселення
цього району відбувалося досить інтенсивно. За інформацією секретаря ЦК КП(б)У
Л. Мельникова, станом на 1 червня 1952 р. до Забузького району було переселено
3735 сімей із запланованих 3950 сімей. Переселення йшло цілими колгоспами і
колгоспними бригадами із Станіславської, Львівської і Дрогобицької областей[1399,
c. 108].
В результаті обміну територіями Польща отримала нафтовий район, УРСР –
частину Львівсько-Волинського кам'яно-вугільного басейну [677, с. 64]. Н. Папіш
звертає увагу і на те, що обмін ділянками дозволив Польщі побудувати на річці Сян
одну з найпотужніших у Європі Солінську ГЕС [806, с. 11]. Р. Дрозд та Б. Гальчак
вказують на ще одну причину, яка штовхала Радянський Союз тиснути на Польщу
задля обміну територіями. Вони вважають, що СРСР також прагнув включити до
території Союзу залізницю від Червонограда до Володимира-Волинського [361,
c. 105]
Т. Пронь, детально вивчивши це питання, зазначає, що рішення радянського
уряду про обмін ділянками державних територій у 1951 р. обумовлювалося не
потребами вугілля, на що вказують аматори-дослідники, а зовнішніми викликами.
Причини обміну зумовили 3 головні чинники: початок «холодної війни», політична
криза в Польщі й радянсько-югословські відносини. Необхідний був вдалий
економічний проект, який би закріпив добросусідські зв'язки, забезпечив політичну
підтримку польського уряду. Обмін ділянками територій з економічної точки зору
був вигідний обом сторонам, але політичні переваги тоді були важливішими [1035,
с. 32]. На цьому формування існуючих західних кордонів України було завершене
[734, с. 114].
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Хоча 14 грудня 1954 р. секретар ЦК КП(б)У А. Кириченко звертався до ЦК
КПРС із пропозицією для подальшого розвитку вугільної промисловості розглянути
питання про обмін територіями між СРСР та Польською Народною Республікою на
взаємовигідних умовах. Від Польщі він хотів отримати територію, яка межувала з
Львівською і Волинською областями і в надрах якої мало б бути близько 2 млрд
тонн вугілля. Натомість Польщі А. Кириченко пропонував передати частину
території Дрогобицької області, в надрах якої були газ та нафта. Мова йшла про
обмін ділянками площею 1250 – 1300 квадратних кілометрів [1398, c. 2].
Окрім поляків, питання обміну населення гостро стояло і з чехами. Тому 10
липня 1946 р. у Москві між урядом Чехословацької Республіки й урядом СРСР була
підписана Угода про право оптації та взаємного переселення громадян чеської і
словацької національностей, які проживають в СРСР

на території колишньої

Волинської губернії, і чехословацьких громадян української, російської і
білоруської національностей, які проживають на території Чехословаччини [1457,
с. 57]. 2 лютого 1947 р. із Луцька відправився перший ешелон волинських
реемігрантів до Чехословаччини, а 9 травня 1947 р. – останній. За цей період 10912
родин (33101 особа) волинських чехів повернулися на свою історичну батьківщину,
натомість

на

Волинь

переселилася

2841

родина

(12401

особа)

з

Чехословаччини [1457, с. 59].
Укладенням 4 лютого 1948 р. договору «Про дружбу, співробітництво і
взаємну допомогу» було завершено процес входження українських земель
Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР [5, с. 82].
Цього ж дня між урядами Румунії та СРСР було укладено Протокол про
уточнення проходження радянсько-румунського державного кордону. У Москві В.
Молотов та П. Гроза підписали документ, який набув чинності у день підписання.
Зокрема, було встановлено, що острів Зміїний (Шерпілор), розташований у Чорному
морі на схід від гирла Дунаю, входить до складу СРСР [5, с. 79]. Хоча С. Астахов
стверджує, що острів Зміїний, розміщений на відстані 35 км від берега України і на
36 км від узбережжя Румунії, був включений до складу територій СРСР 23 травня
1948 р. [552, с. 89].
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Є ще й третя позиція. В монографії під редакцією О. Cминтина зазначається,
що з 1944 р. Зміїний займали радянські війська, а формально Зміїний став належати
СРСР в 1949 р. В цій же монографії подається і короткий екскурс “приналежності
острова”. Автори зазначають, що після Кючук-Кайнарджийського (1774 р.) та
Яського мирного договору (1791 р.) північне Причорномор'я (включаючи острів
Зміїний) відходить до Росії. Проте за рішенням Паризького конгресу, який відбувся
після Кримської війни, правобережжя, пониззя Дунаю та Зміїний знову відійшли до
Туреччини. А з 1879 р. острів став територією Румунії [789, с. 84].
В цій же роботі наводяться і позиції сторін з врегулювання суперечки щодо
лінії державного кордону. Радянська позиція полягала в тому, що лінія
розмежування морських просторів між СРСР і Румунією повинна починатись від
точки стику зовнішніх кордонів територіальних вод СРСР і Румунії, а далі
продовжуватись з урахуванням острова Зміїний і географічних особливостей
регіону. Акцент також робився на тому, що довжина берегової межі радянського
узбережжя в цьому районі в 5 разів перевищує довжину румунського берега [552,
с. 91].
Натомість позиція Румунії полягала в тому, що лінія розмежування повинна
пройти насамперед по географічній паралелі, а потім по середній лінії, що
проведена між Кримом і узбережжям Румунії. Відповідно до цієї позиції СРСР
позбавлявся б ділянки шельфу та економічної зони площею майже 7 тис. кв. км.
[552, с. 91].
Те, що Румунія віддала Зміїний острів, І. Адамчук пояснює тим, що у другій
половині сорокових років народногосподарське значення острова площею в 1
квадратний кілометр, до того ж позбавленого джерел прісної води, вважалося
мізерним (поклади нафти і газу на шельфі ще не були відкриті). Він також зауважує,
що утримувати Зміїний острів як військову базу (проти СРСР) у Румунії не було
коштів. Крім того, зазначає учений, наприкінці 40-х рр. Зміїний острів все ще міг
розглядатися як потенційна військово-морська база проти СРСР. То ж віддання
острова могло служити найкращим доказом лояльності нової влади Бухареста [5,
с. 80]. І. Адамчук спростовує тезу про те, що Зміїний увійшов до складу СРСР через
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«диктат сильного». За його словами, у 1946 – 1947 рр., коли більшість регіонів
України були охоплені черговим голодомором, Румунія отримувала з СРСР пільгові
поставки продовольства [6, с. 109]. Крім того, вчений звертає увагу на те, що
радянсько-румунське співробітництво 1944 – 1947 рр. дозволило Бухаресту
виплатити Союзові РСР уп'ятеро менше від суми реально завданого збитку
(вказаний збиток у 1,5 млрд дол. (за румунськими оцінками) зазнала передусім
Українська РСР). Якщо ще врахувати, що звільнення від німецько-угорської
окупації Трансільванії відбулося ціною життів десятків тисяч бійців Другого
Українського фронту, то, як стверджує І. Адамчук, можна говорити про фактичну
купівлю державної території (о. Зміїний), яка розцінюється у сучасному
міжнародному праві як цілком легітимний (хоча й дещо застарілий) спосіб набуття
титулу [6, с. 180].
Необхідно відзначити, що все-таки остаточно врегулювати питання про
кордон між Україною та Румунією так і не вдалося. Як зазначає І. Заєць, переговори
з Румунією СРСР вів з 1967 до 1987 р., однак вони успіху так і не принесли [393,
с. 138]. У 1954 р. до складу УРСР увійшла Кримська область. На цьому формування
території УРСР завершилося.
Після завершення формування державної території радянська влада починає
приділяти більше уваги питанням адміністративно-територіального устрою.

4

вересня 1956 р. була прийнята Постанова Президії Верховної Ради Української РСР
«Про передачу деяких питань адміністративно-територіального поділу на вирішення
виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих» [987]. Відповідно до цього
документа на вирішення виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих
були передані такі питання адміністративно-територіального поділу:
а) зміна адміністративних меж районів у зв'язку з передачею території
окремих населених пунктів сільських і селищних рад до складу інших районів в
межах області;
б) зміна меж міст обласного і районного підпорядкування та селищ міського
типу;
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в) віднесення поселень до категорії міст районного підпорядкування і селищ
міського типу;
г) утворення нових, об'єднання, ліквідація, перейменування сільських і
селищних рад і перенесення їх адміністративних центрів;
д) об'єднання, встановлення найменувань і перейменування населених
пунктів сільської місцевості.
Цей документ залишався чинним до прийняття 30 грудня 1956 р. Указу
Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених пунктів до
категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР» [1242],
яким затверджувалося Положення «Про порядок віднесення населених пунктів до
категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР».
Відповідно до зазначеного вище Указу Президії Верховної Ради УРСР «втрачала
силу» «Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду
міських або сільських осель» від 16 квітня 1924 р.
І лише з прийняттям 28 червня 1965 р. Указу Президії Верховної Ради
Української РСР «Про порядок найменування та перейменування областей, районів,
міст та інших населених пунктів та вирішення деяких питань адміністративнотериторіального поділу в Українській РСР», яким було затверджене Положення
«Про порядок перетворення, обліку, найменування та реєстрації населених пунктів,
а також вирішення деяких інших адміністративно-територіальних питань в
Українській

РСР»

[1235],

питання

адміністративно-територіального

устрою

республіки було відносно комплексно врегульовано на законодавчому рівні. В
Положенні визначалися категорії населених пунктів (однак не окреслювалася, навіть
схематично(!), система адміністративно-територіального устрою УРСР), а також
визначалися повноваження Президії Верховної Ради Української РСР та виконкомів
обласних рад депутатів трудящих у сфері адміністративно-територіального устрою.
Так, відповідно до п. 8 Положення до повноважень
Української

РСР

належало:

віднесення

населених

Президії Верховної Ради
пунктів

до

категорії

республіканського, обласного і районного підпорядкування, зміна їх меж, а також
передача міст районного підпорядкування з одного району до іншого.
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Відповідно до п. 11 Положення, до повноважень виконкомів обласних рад
депутатів трудящих належали питання: зміни кордонів районів; передачі окремих
населених пунктів в межах району; віднесення населених пунктів до категорії селищ
міського типу та зміни їх меж; утворення нових, об'єднання та ліквідації існуючих
сільрад; перенесення центрів та перейменування сільрад; взяття на облік та
реєстрації нових населених пунктів.
На відміну від радянських Конституцій 1919 р., 1929 р., 1937 р., у
Конституції УРСР 1978 р. питанню адміністративно-територіального устрою була
присвячена ціла глава, яка так і називалася ‒ «Адміністративно-територіальний
устрій Української РСР», який містив 2 статті: 76 та 77. В статті 76 зазначалося:
«Віданню Української Радянської Соціалістичної Республіки підлягає визначення
обласного, районного поділу і

вирішення інших питань адміністративно-

територіального устрою республіки», а в статті 77 йшлося про те, що в Українській
Радянській

Соціалістичній

Республіці

є

області:

Вінницька,

Волинська,

Ворошиловградська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Кримська, Львівська,
Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Ровенська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська.
Містами республіканського підпорядкування в Українській РСР є Київ і
Севастополь». Ця глава Конституції УРСР із незначними змінами (відповідно до
Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про внесення змін і
доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР» [440] від 19 червня
1991 р. в ст. 77, окрім областей, називалася ще й Кримська Автономна Радянська
Соціалістична Республіка, а в Законі України «Про внесення змін і доповнень до
Конституції

(Основного Закону)» України [407 ] від 21 вересня 1994 р. слова

«Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка» були замінені словами
«Автономна Республіка Крим»), проіснувала до прийняття Конституції України
1996 р.
І лише через 3 роки після затвердження Конституції УРСР 1978 р. 12 березня
1981 р. Президія Верховної Ради Української РСР прийняла Указ “Про порядок
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вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР”, яким
було затверджене „Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР” [1240].
На відміну від попередніх документів, у цьому питання адміністративнотериторіального устрою республіки були розглянуті більш докладно. У Положенні
визначалися всі адміністративно-територіальні одиниці Української РСР: область,
район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище.
Зазначалося, що населені пункти,

які

є

на

території Української

РСР,

поділяються на міські і сільські. У документі міститься 5 розділів: утворення і
ліквідація областей, районів, районів у містах і сільрад, встановлення і зміна їх меж;
віднесення населених пунктів до категорії міст і селищ міського типу, встановлення,
зміна меж і підпорядкованості населених пунктів; найменування і перейменування
адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, підприємств, установ,
організацій та інших об'єктів, а також присвоєння їм імен державних і громадських
діячів; облік і реєстрація адміністративно-територіальних одиниць і населених
пунктів; перелік документів і матеріалів, які подаються в Президію Верховної Ради
Української РСР для розгляду питань адміністративно-територіального устрою.
Це Положення залишається чинним і дотепер, незважаючи на те, що
суперечить низці норм прийнятої у 1996 р. Конституції України. З 1981 р. і до 2015
р. до нього лише раз були внесені зміни. Це сталося відповідно до Закону України
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», але ці
зміни, як випливає з назви закону, питань адміністративно-територіального устрою
не стосувалися.
Етапним документом періоду, який ми розглядаємо, стала Декларація про
державний суверенітет України [303], прийнята 16 липня 1990 р. Верховною Радою
Української РСР. Парламент проголосив державний суверенітет України як
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її
території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
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В п. 5 Декларації йшлося, що Українська РСР здійснює верховенство на всій
своїй території, а територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і
не може бути змінена та використана без її згоди. Також відзначалося, що
Українська

РСР самостійно визначає адміністративно-територіальний устрій

Республіки та

порядок утворення національно-адміністративних одиниць. Однак

проголошення незалежності відбулося наступного року.
У 1954 р. Кримська область увійшла до складу УРСР, в результаті чого були
сформовані сучасні кордони України. Після завершення формування кордонів
України

актуальним стає питання правового врегулювання адміністративно-

територіального устрою. 4 вересня 1956 р. була прийнята Постанова Президії
Верховної Ради Української РСР «Про передачу деяких питань адміністративнотериторіального поділу на вирішення виконавчих комітетів обласних рад депутатів
трудящих». Незважаючи на назву документа, в ньому переважно йшлося про
населені пункти, а не систему адміністративно-територіального устрою загалом.
Більше уваги саме адміністративно-територіальному устрою було приділено в Указі
Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок найменування та
перейменування областей, районів, міст та інших населених пунктів та вирішення
деяких питань адміністративно-територіального поділу в Українській РСР» від 28
червня 1965 р. Однак лише в Конституції УРСР 1978 р. питанню адміністративнотериторіального устрою була присвячена глава «Адміністративно-територіальний
устрій Української РСР». На розвиток конституційних норм 12 березня 1981 р.
Президія Верховної Ради Української РСР прийняла Указ “Про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою Української РСР”, яким було
затверджене „Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР”. Цей документ залишається чинним і
дотепер, незважаючи на те, що суперечить низці норм прийнятої у 1996 р.
Конституції України. Таким чином, ми бачимо, що незважаючи на бажання
українського

народу

до

реалізації

власної

концепції

адміністративно-

територіального устрою заснованої на національних традиціях, це прагнення так і не
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було реалізоване з огляду на імперативний метод його регулювання в радянський
період.
Правове

2.6.

регулювання

адміністративно-територіального

устрою

в

незалежній Україні
24

серпня

1991

р.

Верховна

Рада

Української

РСР

прийняла

Постанову «Про проголошення незалежності України», згідно з якою Україна
проголошувалась

незалежною демократичною державою. В постанові було

передбачено провести

1 грудня 1991 р. республіканський

референдум

на

підтвердження акта проголошення незалежності [948]. 1 грудня, як і планувалося,
відбувся Всеукраїнський референдум. На запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт
проголошення незалежності України?» ствердно відповіли 28 млн 804 тис українців,
або 90,32% з тих, хто взяв участь у голосуванні [613].
Ще до проголошення незалежності України постало питання про необхідність
проведення реформи адміністративно-територіального устрою. В 1989 р. був
запропонований проект, в якому пропонувалося поділити Україну на 13 регіонів, які
б мали більш широкі повноваження [842, с. 192]. На думку О. Конотопець, одним із
перших наукових систематизованих проектів реформування державного устрою
незалежної України стала пропозиція М. Орзіха, висунута ще в 1992 р. Згідно з нею
територію України пропонувалося поділити на 4 ‒ 5 регіонів (країв), наприклад:
Центрально-Український, Донецький, Причорноморський, Західний. При цьому
передбачалося збереження областей, які повинні були бути об'єднаними в краї [534,
c. 17].
Наступна активність законодавчого врегулювання системи адміністративнотериторіального устрою України розпочалася після прийняття в 1996 р. Конституції
України, в п. 13 ст. 92 якої зазначалося, що виключно законами України
визначається територіальний устрій України [543]. Народними депутатами України
Р. Безсмертним, І. Юхновським, В. Стретовичем був розроблений проект Закону
України „Про адміністративно-територіальний устрій України”. 15 липня 1997 р.
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Верховна Рада України прийняла його за основу [938], а 4 грудня 1997 р. документ
був прийнятий Верховною Радою України 261 голосом [1180]. Однак Президент
України наклав на нього вето і 14 травня 1998 р. повернув його до ВРУ з
пропозиціями Президента від 30 грудня 1997 р. Серед недоліків закону Президент
відзначив відсутність механізму врахування думки місцевих жителів під час
вирішення питань, пов'язаних з адміністративно-територіальним устроєм [614,
с. 260]. Президент також запропонував викласти в новій редакції статтю 21
законопроекту. Якщо в законопроекті сільська
адміністративно-територіальне утворення,

округа визначалась як

яке склалося з кількох сусідніх

сільських населених пунктів і діє під юрисдикцією єдиної територіальної громади
та відповідних органів місцевого самоврядування, то Президент пропонував
створювати сільське об'єднання, тобто адміністративно-територіальне утворення,
яке склалося в результаті об'єднання територіальних громад та територій кількох
сіл з обранням єдиних органів місцевого самоврядування та єдиного сільського
голови [1036]. Незважаючи на те, що прийняття зазначеного вище законопроекту
було віднесено до переліку невідкладних питань [935], однак до цього часу він так і
не був схвалений. Проте необхідність проведення адміністративно-територіальної
реформи державними посадовцями усвідомлювалась. Так, 8 серпня 2000 р.
Президентом України був виданий Указ про створення консультативно-дорадчого
органу при

Президентові

України – Комісії з питань адміністративно-

територіального устрою [1228]. Про серйозність намірів Президента України
свідчило і те, що головою комісії призначався Глава Адміністрації Президента
України В. Литвин. Основними завданнями Комісії були такі:
‒ узагальнення та

аналіз

пропозицій

щодо

внесення

змін

до системи

адміністративно-територіального устрою України;
‒ підготовка пропозицій щодо приведення у відповідність

з Конституцією

України мережі селищ та селищ міського типу, а також системи рад у населених
пунктах;
‒ вивчення можливостей

проведення

укрупнення

громад та внесення відповідних пропозицій;

сільських територіальних
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‒ організація вивчення іноземного досвіду формування системи адміністративнотериторіального устрою та розв'язання проблем у цій сфері;
‒ підготовка та експертиза проектів нормативно-правових актів з питань
адміністративно-територіального устрою.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р.
«Про забезпечення діяльності Комісії з питань адміністративно-територіального
устрою» на Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату
Кабінету Міністрів України було покладено організаційне забезпечення діяльності
Комісії з питань адміністративно-територіального устрою. У зв'язку з цим на три
одиниці була збільшена чисельність

працівників Секретаріату Кабінету Міністрів

України [974].
Крім того, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13
грудня 2002 р. була утворена Міжвідомча

рада з підготовки проекту Закону

України «Про адміністративно-територіальний устрій України» на чолі з Першим
віце-прем'єр-міністром України М. Азаровим [1098].
Однак відповідно до Указу Президента України від 3 травня 2006 р. Комісія
була ліквідована [1227]. Як було сказано в Указі, це було зроблено з метою
оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів
і служб, утворених для сприяння здійсненню
України,

повноважень

Президентом

забезпечення ефективного виконання покладених на них завдань, а

також раціонального використання бюджетних коштів. А 26 липня 2006 р. згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про
формування кадрового резерву для державної служби та визнання такими, що
втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N978 і
від 16 травня 2001 р. N503» [972] втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів
України

від 16 травня 2001 р. «Про забезпечення діяльності Комісії з питань

адміністративно-територіального устрою». Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших
органів, утворених Кабінетом Міністрів України» Міжвідомча рада з підготовки
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проекту Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України»
була ліквідована [981].
В 2005 р. віце-прем'єр-міністром України був призначений Р. Безсмертний. І
хоча в Указі Президента України [1230] (про його призначення) не йшлося, що він
мав керувати проведенням реформи адміністративно-територіального устрою
України, однак він активно приступив саме до цієї роботи (нерідко на офіційних
заходах

він

підписувався

саме

питань адміністративно-територіальної

як

«віце-прем’єр-міністр

реформи»).

Р.

України

Безсмертний

з

відразу

запропонував проект реформи адміністративно-територіального устрою України,
який ми розглянемо нижче.
Проведення реформи АТУ, запропонованої Р. Безсмертним, вимагало
суттєвих змін адміністративно-територіального устрою України. За підрахунками
експертів, станом на 1 вересня 2005 р. з-поміж 2855 українських сіл налічувалось
усього 90 великих, з населенням понад 5 тис. чоловік; з наявних 490 районів
критеріям, заявленим у законопроекті, відповідало лише 74 [123, с. 131].
Далеко не у всіх науковців знайшла підтримку концепція реформи,
запропонована Р. Безсмертним. Якщо О. Фрицький зосередив критику переважно на
недоліках законодавчої техніки [1270, с. 63], то З. Гладун, М. Федоров,
М. Федчишин стверджували, що втілення в життя такої реформи зробило б систему
адміністративно-територіального

устрою

України

більш

складною,

а

не

досконалішою. На їх думку, кардинальна зміна адміністративно-територіального
устрою України є невиправданою у часі, матеріально і фінансово затратною,
політично нестабільною і психологічно неприйнятною для громадян України. З їх
точки зору, така реформа тривалий час негативно впливала б на розвиток
економічних, підприємницьких зв'язків як усередині держави, так і за її межами і на
весь процес соціально-економічного та культурного розвитку [179, с. 251].
Цілком слушним, на наш погляд, є зауваження Ю. Молодожон. Вона вказує,
що передбачене укрупнення сіл, сільрад і створення громад (близько 5 тис. осіб)
може призвести до об'єднання кількох бідних громад в одну велику, але також бідну
[728, с. 276].
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Адміністративно-територіальний устрій України внаслідок втілення реформи,
запропонованої Р. П. Безсмертним, мав би бути таким: 4 тисячі громад, 280 районів,
70 міст-районів та 33 регіони та міста-регіони [16, с. 203] (Містами-регіонами мали
бути: Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Кривий Ріг, Київ, Львів, Харків) [16, с. 203].
Як відомо, для проведення масштабних реформ потрібна підтримка
бюрократичного апарату або хоча б відсутність його спротиву. Натомість, за
словами,

Л. Усаченко, чиновницько-бюрократичний апарат зустрів згадану

реформу тотальним опором [1252, с. 508]. Н. Зелінська також звернула увагу на те,
що при зборі та обробці інформації щодо економічних, соціальних та інших
показників будь-якого рівня йшло її дублювання, певна фальсифікація та
викривлення в той чи інший бік з метою утримати на плаву певні структури
виконавчої влади і місцевого самоврядування також. В центральні органи
виконавчої

влади

(Держкомстат,

Мінекономіки,

Держкомзем,

Міносвіти,

Мінохорони здоров'я тощо) подавали інформацію територіальні підрозділи,
зацікавлені у власному збереженні. Крім того, при вирішенні місцевих проблем (як
на місцях, так і на вищому рівні) продовжувалася практика земляцтва, включалися
корупційні схеми тощо [460, с. 57]. З огляду на це автор вважає доцільним
впровадження в перспективі регіонального аналітичного центру підготовки та
реалізації

упорядкування

АТУ

як

територіального

органу

Міністерства

регіонального розвитку та будівництва на обласному (регіональному) рівні, з
визначеним для кожного регіону штатом. До складу такого центру, на думку вченої,
мали б входити, крім посадових осіб, науковці регіональних вищих навчальних
закладів, представники громадських організацій, бізнесу та інших організацій і
структур, залежно від особливостей регіону [460, с. 174]. Дослідниця пропонує
закріпити за ним такі функції:
‒ забезпечення взаємодії органів публічної влади, громадських організацій щодо
проектів АТУ;
‒ розроблення та подання до Міністерства проектів щодо реформи АТУ;
‒ аналіз показників регіону і причин виникнення проблем підготовки і реалізації
упорядкування АТУ [460, с. 176].
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Вчена також пропонує проекти та моделі реформування одного регіону
направляти для аналізу і внесення пропозицій в сусідні, що, на думку Н. Зелінської,
дозволить визначити помилки і звести до мінімуму завдання збитків одному регіону
за рахунок іншого [460, с. 176].
З нашої точки зору, гальмування проведення реформи адміністративнотериторіального устрою в тому числі пояснюється і відсутністю належного
інституційного механізму, який би міг концентрувати інформацію, необхідну для її
проведення, а також стати координаційним центром імплементації прийнятих
рішень. З огляду на брак інституційної спроможності проведення реформи в
сучасній Україні цілком слушною була рецепція досвіду створення Центральної
адміністративно-територіальної комісії.
Сам же Р. Безсмертний зауважив, що ні уряду Ю. Тимошенко, ні уряду
В. Януковича не вистачило мужності провести адміністративно-територіальну
реформу: «Адже вона є дуже болючою для номенклатури, яка урядує на всіх
рівнях».
Однак це не означає, що питання проведення реформи адміністративнотериторіального устрою відійшло на другий план. У Розпорядженні Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 р. «Про затвердження плану заходів на 2008
рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року» зазначалося, що протягом року Міністерство юстиції мало розробити основні
засади проведення адміністративно-територіальної реформи і протягом цього часу
Мінрегіонбуд, Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої
влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації мали підготувати Закон України «Про
адміністративно-територіальний устрій України» [1096].
10 грудня 2008 р. делегація польських урядовців та експертів у галузі
адміністративно-територіального реформування зустрілась в Міністерстві юстиції
України з міністром юстиції М. Оніщуком.

На цій зустрічі польські експерти

акцентували на важливості здійснення адміністративно-територіальної реформи як
вагомої складової євроінтеграції України [477]. Таким чином, з огляду на
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задекларовану політику євроінтерації питання проведення реформи АТУ, очевидно,
є лише питанням часу. Не зайвим буде згадати, що була навіть ідея створити
міністерство з проведення адміністративно-територіальної реформи, проте її не
втілили в життя [15, с. 342]. Натомість в структурі Міністерства регіонального
розвитку та будівництва було створено окремий підрозділ, відповідальний за
підготовку та проведення реформи адміністративно-територіального устрою [11,
с. 235]. 10 листопада 2010 р. було прийняте Розпорядження Кабінету Міністрів
України

«Про затвердження плану заходів щодо встановлення та зміни меж

адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до
певних категорій» [1088]. Відповідно до цього розпорядження був затверджений
план заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних
одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій. Згідно з цим
планом передбачалося розроблення і проектів двох нормативно-правових актів:
Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» (до грудня
2010 р.) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про єдиний Державний реєстр
адміністративно-територіальних одиниць України» (до лютого 2011 р.). Однак це
розпорядження так і не було виконане.
6 лютого 2013 р. було прийняте нове Розпорядження Кабінету Міністрів
України

«Деякі

встановлення

питання

та зміни

меж

нормативного

забезпечення

вирішення

адміністративно-територіальних

питань

одиниць, назв

населених пунктів і віднесення їх до певних категорій» [1087] відповідно до якого
втрачало чинність Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
плану заходів щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних
одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій». Відповідно до
цього акта Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства разом з Міністерством юстиції, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Державним агентством
земельних ресурсів доручалося розробити та внести у грудні 2013 р. на розгляд
Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про порядок встановлення та
зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і
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віднесення їх до певних категорій», а також

разом з Державним комітетом

статистики у тримісячний строк після набрання чинності Законом України «Про
порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв
населених пунктів і віднесення їх до певних категорій» розробити та подати
Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
порядок ведення Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць”.
Водночас 21 березня 2013 р. Президент України на засіданні Ради регіонів
запропонував
Концепції

розпочати на всіх рівнях широку дискусію навколо проекту

реформи

місцевого

самоврядування

та

забезпечити

врахування

пропозицій, що будуть висловлені громадянами [136; c 1100 ], а вже 8 квітня 2013 р.
Кабінетом Міністрів України була схвалена «Концепція реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні». У Концепції
зазначалося, що через велику подрібненість територіальних громад, відсутність
власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік економічно
активної його частини у великі міста чи за межі України, поліпшити якість надання
членам територіальних громад, насамперед сільських та селищних, гарантованих
державою якісних соціальних та адміністративних послуг, відповідальність за які
несуть

органи

місцевого

самоврядування,

на

нинішній

територіальній

та

законодавчій основі немає можливості. Крім того, в Концепції зазначалось, що
необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних територіальних громад
з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через районні
бюджети, стримує розвиток малих міст та великих селищ – потенційних точок
економічного зростання. Зазначалися й інші причини необхідності проведення
реформи. Однак схвалення Концепції урядом стало лише проміжним етапом,
оскільки дану Концепцію передбачалося затвердити Указом Президента України, і
22 жовтня 2013 р. Прем’єр-міністром України було надіслано Главі держави
відповідний проект Указу Президента [389].
Реалізацію Концепції пропонувалося здійснювати у два етапи: перший,
підготовчий, мав тривати упродовж 2012 р., другий – 2013 ‒ 2015 рр. Для
досягнення мети передбачалося створення правових умов добровільного об’єднання
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територіальних

громад,

самоврядування,

в

яких

спроможні

утворюються

виконувати

дієздатні

законодавчо

органи

місцевого

визначені

власні

повноваження, а також делеговані державою повноваження. Прикметно, що на
другому етапі передбачалося проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної
роботи. Очевидно, були враховані причини попередніх невдач проведення
адміністративно-територіальної реформи, які, в тому числі, були пов'язані і з
недостатньою просвітницькою кампанією. На наш погляд, принциповим є
положення Концепції про створення правових умов добровільного об’єднання
територіальних громад [547], оскільки лише таким шляхом можна очікувати на
суспільну підтримку реформи.
21 червня 2013 р. Конституційна Асамблея, яка була утворена Президентом
України з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України, на
основі узагальнення практики реалізації Основного Закону України, з урахуванням
досягнень

та

тенденцій

розвитку

сучасного

конституціоналізму

[1229],

запропонувала Концепцію внесення змін до Конституції України. Розділ IX, який
називався

«Територіальний устрій України», складався із трьох пунктів: 1.

Проблеми,

які

зумовлюють

необхідність

удосконалення

конституційного

регулювання у сфері територіального устрою України; 2. Мета і завдання
конституційної реформи у сфері територіального устрою України; 3. Шляхи і
способи розв'язання проблеми. У першому пункті наголошувалося на недоліках
адміністративно-територіального устрою України на регіональному рівні. Зокрема,
на збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, який мав би
здійснюватися

з

урахуванням

їх

історичних,

економічних,

екологічних,

географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, а
також на зростанні регіональних диспропорцій. Правда, не зовсім зрозуміло, чому
до проблем територіального устрою на регіональному рівні були віднесені такі, як:
незадовільний

стан

соціально-виробничої

інвестиційної

привабливості

та

інфраструктури;

інноваційної

активності

низький
регіонів;

рівень
різка

диференційованість рівня життя населення; критичний стан основних фондів
житлово-комунального господарства тощо [546]. Метою реформи визначався захист
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прав, свобод і законних інтересів особи, удосконалення системи органів публічної
влади,

ефективність

їх

роботи,

створення

передумов

сталого

соціально-

економічного і культурного розвитку територій та вирівнювання їх розвитку,
підвищення добробуту населення. На наш погляд, така мета занадто широка для
реформи територіального устрою держави. Що ж до шляхів і способів розв'язання
проблеми, то серед них можна виокремити такі: створення нової адміністративнотериторіальної одиниці – громади, яка мала б утворюватися в порядку, визначеному
законом, з урахуванням історично сформованої спільності соціально-економічної
інфраструктури, наявності умов і можливостей для надання населенню публічних
послуг у відповідності до встановлених стандартів і забезпечення належного
функціонування місцевого самоврядування; запровадження такого рівня, як
«регіон», до якого б мали бути віднесені Автономна Республіка Крим, області, міста
Київ та Севастополь. Важливою новелою можна назвати і надання можливості
формування, у разі необхідності, в порядку, визначеному законом України, в
районах, регіонах спеціальних округів – спеціалізованих територіальних утворень, в
межах яких здійснюватиметься управління певною функціональною або галузевою
сферою діяльності (медичних, соціальних, освітніх, статистичних та інших округів).
Однак, на наш погляд, кроком назад у порівнянні з Концепцією реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади був пункт 6. Якщо в
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади передбачалося створення правових умов добровільного (!) об’єднання
територіальних громад, то в Концепції внесення змін до Конституції України
передбачалося лише встановлення вимоги щодо урахування думки територіальної
громади, щодо об'єднання територіальних громад, утворення, реорганізації або
ліквідації населеного пункту тощо. Врахування ж не означає, що думка
територіальної громади в цих питаннях буде визначальною. А це може негативно
вплинути на підтримку проведення реформи населенням, без якої проведення
реформи навряд чи взагалі можливе.
Проте реформа адміністративно-територіального устрою так суттєво і не
зрушила з місця. Саме тому 18 червня 2014 р. Кабінет Міністрів України прийняв
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Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні» [1097]. Відповідно до цього документа до листопада 2014 р. Мінрегіон,
Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, Держземагентство, інші заінтересовані
центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування мали розробити концептуальні пропозиції на
засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого
самоврядування щодо

законодавчого врегулювання порядку вирішення питань

адміністративно-територіального устрою України.
Однак 8 квітня 2015 р. було прийняте Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні» [1090], відповідно до якого з розпорядження виключався строк
законодавчого

врегулювання

порядку

вирішення

питань

адміністративно-

територіального устрою України.
Важливим етапом на шляху проведення адміністративно-територіальної
реформи стало прийняття Верховною Радою України 5 лютого 2015 р. Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [445] (однак його ми
розглянемо більш детально нижче).
1 липня 2015 р. Президент України зареєстрував у Верховній Раді України
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)» [1022]. В ньому, зокрема, передбачалося викладення в новій
редакції ст. 132 та ст. 133 Конституції України, в яких розглядається питання
адміністративно територіального устрою України. В ст. 132 замість поняття
«територіальний устрій України» було запропоновано визначення «адміністративнотериторіальний устрій України». Замість «поєднання централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади» була запропонована така редакція: «децентралізація
влади, повсюдність та спроможність місцевого самоврядування». Також у новій
редакції був зроблений акцент на сталому розвитку адміністративно-територіальних
одиниць. Більш кардинальні зміни були передбачені у ст. 133. Якщо в Конституції
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було записано, що систему адміністративно-територіального устрою України
складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах,
селища і села, то було запропоновано викласти її в такій редакції: «систему
адміністративно-територіального устрою України складають адміністративнотериторіальні одиниці: громади, райони, регіони». В проекті було зазначено, що
громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою
України, а Автономна Республіка Крим та області є регіонами України. Натомість
перелік областей був виключений, що, з нашої точки зору, є доцільним, оскільки у
такому разі зміни на обласному рівні не потребували б внесення змін до Конституції
України. 15 липня 2015 р. Президент вніс до парламенту доопрацьований проект
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади) [1022]. Однак ст. 132 та ст. 133 залишилися без змін [225, с. 149 ‒ 154]
16 липня 2015 р. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про включення
до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади) і про його направлення до Конституційного Суду України» [892]. Відповідно
до п. 2 цієї Постанови законопроект «Про внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади направлявся до Конституційного Суду України для
одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції
України».
Конституційний Суд України розглянув законопроект, і 30 липня 2015 р. ним
був оприлюднений висновок, в заключній частині якого йшлося, що згаданий вище
законопроект відповідає вимогам статей 157 та 158 Конституції України [127].
Однак не всі судді погодилися з таким висновком. Частина з них висловила окремі
думки щодо законопроекту (в тому числі і щодо питань адміністративнотериторіального устрою). Так, суддя С. Сас в окремій думці зазначив, що із змісту
законопроекту неможливо з'ясувати, як співвідносяться між собою громади (на які
поділена територія України) й області; як співвідносяться райони й області, зокрема,
чи може один район входити до складу кількох областей; чи може громада
об'єднувати поселення на території різних районів [127]. Свою думку з цього
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приводу висловив і суддя М. Мельник. Він зазначив: «З такими повноваженнями та
принципами відносин з центральною владою, як це передбачено Комплексом
заходів з виконання Мінських домовленостей та Законом України «Про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей», окремі райони Донецької та Луганської областей набувають ознак
федеративних утворень, що є загрозою для унітарності України» [769].
З точки зору судді І. Сліденка, КСУ формально підійшов до перевірки на
відповідність законопроекту ст. 157 Конституції України і не врахував реальний
стан справ. Як зауважує вчений: «Як і у Висновку від 16 червня 2015 р. №1-в/2015,
Конституційний Суд України уникнув аналізу ситуації, пов'язаної з анексією
Автономної Республіки Крим та військовими діями в Донецькій та Луганській
областях, та правових актів, що її унормовують, проігнорувавши той факт, що на
сьогодні діють: Декларація «Про боротьбу за звільнення України» від 20 березня
2014 р., 30 законів України, 25 постанов Верховної Ради України (тут варто
особливо наголосити на Постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної
Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її
наслідків» [894], в п. 1 якої зазначалося, що збройна агресія Російської Федерації
проти України розпочалася 20 лютого 2014 р., а 27 лютого 2014 р. збройні
підрозділи спеціального призначення Головного розвідувального управління
Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації захопили будівлі Ради
Міністрів та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. – Авт.), 24 укази
Президента України, щорічне послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році», 46 постанов
Кабінету Міністрів України, 21 розпорядження Кабінету Міністрів України,
постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, 6 наказів міністерств, З листи та розпорядження вищих
судових органів.[894] Крім цього прийнято: резолюцію Генеральної Асамблеї ООН,
Резолюцію Ради Безпеки ООН, Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Резолюцію Європейського парламенту. Окремо виділяються так звані Мінські
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угоди. Таким чином, в правовій системі України склалась ситуація, коли функціонує
комплексне

нормативне

забезпечення

у

зв'язку

з

умовами

воєнного

чи

надзвичайного стану, однак формально він не запроваджений. Очевидно, що
питання про запровадження останнього лежить у площині політичної доцільності,
однак ніяк не стосується фактичних обставин, які склалися у зв'язку із загрозою
суверенітету та територіальній цілісності України. При цьому неможливість
внесення змін до Конституції України за умов воєнного чи надзвичайного стану
пов'язана не стільки з його формальним запровадженням, скільки з тими змінами,
які відбуваються в національній правовій системі у зв'язку з необхідністю
забезпечувати функціонування держави в екстраординарних умовах (обмеження
прав і свобод, обмеження функціонування вищих органів державної влади тощо).
Проігнорувавши

аналіз

нормативно-правових

актів,

ухвалених

з

метою

забезпечення функціонування України в умовах збройної агресії, Конституційний
Суд України припустився серйозних методологічних та концептуальних помилок,
оскільки у цьому випадку питання стоїть щодо принципової можливості змінювати
Конституцію України за таких умов» [769]. І з цією позицією важко не погодитись.
31 серпня 2015 р. Верховна Рада України в першому читанні підтримала
проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)». Однак це рішення спричинило значну суспільну напругу, в
результаті якої під час сутичок під парламентом постраждало більше 100 осіб та 3
людини загинули [748]. Однак у 2015 р. зміни до Конституції України внесені так і
не були.
Етапним документом для цього періоду стало прийняття 24 серпня 1991 р.
Верховною Радою Української РСР Постанови «Про проголошення незалежності
України», згідно з якою Україна визнавалася

незалежною демократичною

державою. Однак до прийняття Конституції 1996 р. жодних нормативно-правових
актів, які б регулювали адміністративно-територіальний устрій, ухвалено не було.
Прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України закріпила наявну систему
адміністративно-територіального устрою, в якій населені пункти одночасно були й
адміністративно-територіальними

одиницями

(окрім

селищ

міського

типу,
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існування яких не передбачалось у ст. 133 Конституції України, але які де-факто
продовжували мати цей статус і далі). Незважаючи на закріплену в п. 13 ст. 92
Конституції України вимогу врегулювання територіального устрою України
законом, до 2005 р. цьому питанню належної уваги не державному рівні не
приділялося. Проте і підготовлений в цей період законопроект «Про територіальний
устрій України» як з огляду на його недосконалість, так і з огляду на політичну
складову так і не був прийнятий. Лише прийняття парламентом 5 лютого 2015 р.
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ознаменувало
початок реформи адміністративно-територіального устрою України. Однак вона не
знайшла подальшого розвитку, оскільки зміни до Конституції України, які
передбачали існування трьох видів адміністративно-територіальних одиниць
(громад, районів та регіонів) в 2015 р. так і не були прийняті. Однією з причин, яка
також гальмує ефективне проведення реформи адміністративно-територіального
устрою є відсутність спеціального органу на який були б покладені функції з її
проведення.
Висновки до розділу 2
Повноцінна система адміністративно-територіального устрою на українських
землях була утворена лише в період Київської Русі. Основною адміністративнотериторіальною одиницею була земля, яка поділялася на удільні князівства, або
волості. Волості ж складалися з кількох вервей. Однак у першій половині ХІІІ ст. ця
система була зруйнована монголо-татарами. Після перемоги над татаро-монголами
українські землі опиняються у складі Московського царства (переважно північносхідні території), Великого князівства Литовського та Польщі (дві останні держави у
середині XVІ ст. були об'єднані в одну –

Річ Посполиту). Адміністративно-

територіальний устрій цих земель поступово був уніфікований до устрою тих
держав, до яких ці землі були приєднані. Внаслідок антипольського повстання 1648
р. була утворена козацька держава. Однак через несприятливу зовнішньополітичну
та внутрішньополітичну ситуацію її землі були поділені між Російською імперією та
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Річчю Посполитою. В результаті поділів останньої західноукраїнські землі
опинилися у складі Австро-Угорської та Російської імперій.
Перша світова війна призвела до краху обох імперій, у складі яких перебували
українські землі, ‒ Російської та Австро-Угорської. Однак з огляду на тривалу
політику асиміляції та боротьбу з національними рухами, яку проводили окупанти,
українська політична еліта виявилася неспроможною до розбудови національної
держави. Саме цим, зокрема, і пояснюється відтермінування питань, пов'язаних із
межами держави та її адміністративно-територіальним устроєм. А концепція поділу
території УНР на землі, волості та громади, яка була закріплена в Законі «Про
адміністративно-територіальний поділ України» від 6 березня 1918 р., так і не була
втілена в життя. Поразка національно-визвольних змагань українського народу
призвела до входження земель, заселених українцями, до складу інших держав. У
складі Другої Речі Посполитої опинилися Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя,
Західна Волинь і Західне Полісся. До складу Румунії відійшла Північна Буковина та
Бессарабія, а Закарпаття ‒ до Чехословаччини. Адміністративно-територіальний
устрій цих територій був уніфікований до устрою зазначених вище держав.
Однак переважна більшість земель, заселених українцями, опинилася у складі
УСРР. З огляду насамперед на економічні міркування 15 жовтня 1922 р. ВУЦВК
ухвалив рішення про перехід до триступеневої системи адміністративнотериторіального устрою (сільрада, район, округа). Однак цей процес був дещо
відтермінований у часі. Губернії були ліквідовані лише у 1925 р. Щоправда, в 1930
р. були ліквідовані також і округи, як наслідок ‒ система адміністративнотериторіального устрою стала двоступеневою. Однак така система себе не
виправдала, і в 1932 р. був запроваджений обласний поділ. Таким чином емпірично
було

доведено

про

доцільність

функціонування

триланкової

системи-

адміністративно-територіального устрою України;
В той же час необхідно підкреслити, що попри декларований економічний
підхід до реформи адміністративно-територіального устрою, його зміни в УСРР в
20-ті роки визначалися боротьбою з селянсько-повстанським рухом, який
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потребував наближення адміністративних центрів до осередків протистояння і який
особливого розмаху набув на початку 1920-х років.
Унаслідок розпочатої Другої світової війни наприкінці 1939 р. до УРСР були
приєднані території, які перебували в складі Польщі (в результаті чого були
утворені

Волинська,

Дрогобицька,

Львівська,

Рівненська,

Станіславська

і

Тернопільська області), а в серпні 1940 р. до складу УРСР увійшли Північна
Буковина та Бессарабія (в результаті чого були утворені дві області ‒ Чернівецька
та Аккерманська). У зв'язку з нападом на СРСР територія УРСР опинилася під
окупацією. Більша частина була окупована Німеччиною. Буковина та Бессарабія
були інкорпоровані до складу Королівства Румунія. Закарпаття залишалося під
владою Угорщини.
Унаслідок активних наступальних дій Збройних сил СРСР наприкінці війни
до УРСР було приєднане Закарпаття. Проте за межами УРСР все ж залишалася
низка українських етнічних територій. Із входженням у 1954 р. до складу УРСР
Кримської області завершилося формування території УРСР. Відтоді влада починає
зосереджувати увагу на питаннях адміністративно-територіального устрою. 4
вересня 1956 р. була прийнята Постанова Президії Верховної Ради Української РСР
«Про передачу деяких питань адміністративно-територіального поділу на вирішення
виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих». Незважаючи на назву
документа, в ньому переважно йшлося про населені пункти, а не систему
адміністративно-територіального устрою загалом. Більше уваги цьому питанню
було приділено лише в

Указі Президії Верховної Ради Української РСР «Про

порядок найменування та перейменування областей, районів, міст та інших
населених пунктів та вирішення деяких питань адміністративно-територіального
поділу в Українській РСР» від 28 червня 1965 р.
Однак лише з прийняттям 12 березня 1981 р. Указу Президії Верховної Ради
Української РСР “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою Української РСР” система адміністративно-територіального устрою була
належним чином унормована. Це Положення залишається чинним і дотепер, попри
те, що суперечить низці норм прийнятої у 1996 р. Конституції України. Незважаючи
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на

потребу

прийняття

Закону

України,

який

би

врегульовував

систему

адміністративно-територіального устрою (на чому наголошував, зокрема, і
Конституційний Суд України у рішенні від 13 липня 2001 р.), до кінця 2015 р. цей
закон так і не був ратифікований. Проте з прийняттям Верховною Радою України 5
лютого 2015 р. Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» реформа адміністративно-територіального устрою України розпочалася.
Однак через невнесення змін до Конституції України, які передбачають існування
трьох видів адміністративно-територіальних одиниць (громад, районів та регіонів)
ця реформа була загальмована. Ще однією причиною, яка гальмує ефективне
проведення реформи, є відсутність відповідного інституційного механізму, який би
координував проведення реформи адміністративно-територіального устрою України
на нинішньому етапі.
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РОЗДІЛ 3
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ,
ОБЛАСТІ,

РАЙОНУ

ТА

СІЛЬРАДИ

ЯК

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

3.1.

Еволюція

правового

статусу

Автономної

Республіки

Крим

як

адміністративно-територіальної одиниці
Ми не будемо зупинятися на аналізі понять «регіон» та «субрегіон», оскільки
це питання вже достатньо детально нами було розглянуто [255, с. 64 – 69].
Натомість більш ґрунтовно зупинимося на утворенні та адміністративнотериторіальному поділі Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської
Республіки, адже її існування передувало утворенню Кримської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки (згодом Автономної Республіки Крим) в
складі УРСР.
Ідея створення Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки виникла у
середовищі політичних емігрантів – румун та молдаван, які проживали у Москві. З
їх точки зору, республіка мала включати територію лівобережного Придністров'я та
Бессарабію. Почався переговорний процес із Румунією про передачу території
Бессарабії до складу Радянського Союзу. Однак він завершився безрезультатно. Тоді
політичне керівництво СРСР взяло курс на створення в межах УСРР автономії
молдавського народу, а приєднання Бессарабії тимчасово було відкладено [76, с. 38].
Створення автономії мало на меті організацію плацдарму для революційного
прориву на Балкани. В одній радянській доповідній записці зазначалося, що
«Молдавська республіка може відіграти ту ж роль політико-пропагандистського
фактору, що й Білоруська республіка щодо Польщі, і Карельська – щодо Фінляндії.
Вона слугувала б об’єктом привернення уваги та симпатій бессарабського населення
й дала б ще більший привід претендувати на возз’єднання з нею Задністров’я».
М. Фрунзе у доповідній записці з цього приводу писав: «Створення хоча б невеликої
території Молдавської республіки чи області стане в наших руках могутньою
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зброєю для впливу на настрої робітничо-селянських мас Бессарабії з приводу
закріплення надій на звільнення від румунського гніту» [ 41, с. 81]. Прикметно, що у
Постанові ВУЦВК «Про утворення Автономної Молдавської ССР» від 12 жовтня
1924 р. зазначалося: «Молдавський народ після імперіалістичної війни в переважній
більшості опинився під насильницькою владою румунської буржуазії, яка захопила і
окупувала Бессарабію» [994, с. 34 – 36].
7 березня 1924 р. на Політбюро ЦК КП(б)У цю ідею висунув і Г. Котовський.
Тоді ж було відхилено пропозицію М. Скрипника про створення Молдавської
автономії в складі РСФСР і визнано доцільним виділення молдавської автономної
області в складі УСРР [1188, с. 46]. Заступник голови ЦАТК (Центральна
адміністративно-територіальна комісія) при ВУЦВК вказував, що відсутні умови
для створення такої адміністративно-територіальної одиниці, оскільки ця територія
зовсім позбавлена промисловості, розтягнута більш як на 250 верст, до того ж,
гористий рельєф місцевості і погані дороги не дають можливості нормально
організувати управління з єдиного адміністративного центру. Натомість він
запропонував створити окремі райони

і сільради з більшістю молдавського

населення [677, с.88]. Проте ідея вже «пішла в маси». 29 вересня 1924 р. молдавські
селяни на четвертій сесії Одеського губвиконкому порушили питання про утворення
Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки. Сесія ухвалила
підтримати перед ВУЦВК

прохання молдаван про організацію Молдавської

Соціалістичної Радянської Республіки. А 11 жовтня 1924 р. Рада Народних
Комісарів підтримала прохання молдавського населення [1253, с. 22].
Проте у виступі на третій сесії ВУЦВК в жовтні 1924 р. Голова РНК України
зазначив, що, вирішуючи питання, чи потрібно в цю адміністративно-територіальну
одиницю включати території з переважно українським і російським населенням,
переконував, що потрібно для того, щоб ці кордони змогли забезпечити нормальний
економічний і культурний розвиток населенню і щоб всі райони, економічно
пов'язані між собою, були цілком включені до меж цієї автономної республіки [167,
с. 17]. На цьому ж засіданні, що відбулося 11 жовтня 1924 р., були також приблизно
намічені кордони нової республіки.
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12 жовтня 1924 р. третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого
Комітету восьмого скликання, беручи до уваги “твердо виражену волю робітників та
селян Радянської Молдавії й виходячи з непохитних основ Конституції Союзу РСР
постановила утворити в складі Української Соціалістичної Республіки Автономну
Молдавську Соціалістичну Радянську Республіку [45, с. 168]. На основі Постанови
ВУЦВК «Про утворення Автономної Молдавської СРР» до неї увійшли: частини
Велико-Косницького і Кам'янського районів Тульчинсьої округи Подільської
губернії;

Рибницький,

Бірзульський,

Олексіївський,

Ананьївський

і

Ставропольський райони повністю і частини Балтського (згодом ВЦВК та РНК
УСРР затвердили Постанову «Про ліквідацію Балтської округи Одеської губернії» у
зв'язку з тим, що більша частина її районів увійшла до складу АМСРР [1305, c. 4]),
Круп'янського і Валегоцулівського

районів Балтської округи, Дубосарський,

Григоріопольський, Тираспольський та Слободзейський райони Одеської округи
Одеської губернії. Загалом площа цих територій склала 5654 квадратні версти.
Таким чином, до складу МАСРР увійшло 582 населені пункти, де проживало 419238
чоловік, з них молдаван – 48,79%, українців – 34,2%, росіян – 7,9%, євреїв – 5,1%,
німців – 2,1%, болгар – 1 %, інші національності менше 1%. Крім того, юридично до
складу МАСРР було включено всю територію Бессарабії, яка залишалася під
Румунією [677, с. 89].
Як стверджує К. Мануїлова, МАРСР було створено за рахунок української
більшості, а отже, для проголошення автономії не існувало жодних переконливих
підстав [687, с. 42]. Власне, це визнавало і українське керівництво. Виступаючи на
третій сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету восьмого
скликання 12 жовтня 1924 р., Голова Раднаркому УСРР В. Чубар відзначив, що під
час підготовки утворення Молдавської АРСР партійні та радянські органи України,
враховуючи тимчасову окупацію Бессарабії, вирішили включити до складу
Автономної Республіки населені пункти та адміністративні райони, в яких
молдавське населення не складає більшості [76, с. 41]. Більше того, цей процес
тривав і після утворення Автономії. 17 квітня 1925 р. секція районування

в

Держплані УСРР вирішила, що для вирівнювання кордонів АМСРР залишити в її
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межах Французьку, Будейську, Сербську і Кодимську ради, а також приєднати до
АМСРР радгосп «Коцюбинщину» і населені пункти Гросуловського району
Одеської округи – Степанівку, Павлівку, Олександрівку та Івано-Грузинівку, а
також Держфонди №97, №254 і №74.
А вже 30 квітня 1925 р. ВЦВК та РНК УСРР прийняли Постанову «Про
передачу радгоспу «Коцюбинщина» в господарське використання АМСРР».
Відповідно до цього документа до АМСРР передавався не лише радгосп
«Коцюбинщина», але й села Павлівка, Степанівка, Івано-Бузинівка та хутір
Олександрівка Гросулівського району Одеської округи

з тим, «щоб не було

черезполосиці» [1307, c. 20]. І це незважаючи на різкий протест проти цього
заступника губернської Комісії у справах нацменшин при одеському Губвиконкомі
Хейфеца. Він переконував, що зазначені вище населені пункти не належали до
Гросулівського району (як це було сказано в постанові ВЦВК), а належать до
утвореного відповідно до постанови ВЦВК та РНК від 4 жовтня 1924 р. німецького
району. Заступник губернської комісії у справах нацменшин посилався також і на
те, що згадана вище частина району має значне економічне значення і без неї
подальше існування німецького району як адміністративно-територіальної одиниці є
сумнівним. Хейфець звертав увагу і на те, що мешканці цих населених пунктів
переважно німці, і вони тісно пов'язані з рештою населення Фрідріх-Енгельського
району. А Молдавська Республіка не зможе нормально задовольнити ні «культурногосподарські», ні політичні потреби німецького населення. Не вплинув на передачу
цих населених пунктів до складу АМСРР і аргумент Хейфеца про те, що і населення
цих населених пунктів невдоволене передачею їх до АМСРР [1307, c. 20].
Отже, можна констатувати, що як при утворенні АМСРР так і в подальшому,
при уточнені її кордонів, національний підхід нехтувався.
Однак потрібно зазначити, що керівництво УСРР було проти утворення
молдавської автономії. Що й не дивно, адже, як зазначає Л. Рябошапко, МАРСР
було створено не за бажанням трудящих молдавської національності, а для
комуністичної пропаганди в Бессарабії та Румунії [1117, с. 87]. 18 квітня 1924 р.
Політбюро ЦКП (б)У проголосувало проти такої пропозиції. «За» проголосував
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лише В. Затонський. Незважаючи на це, Кремль таки наполіг на створенні автономії.
А до України не приєднали навіть ті території, де українці складали майже 90%
населення [745, с. 359].
10 травня 1925 р. IX Всеукраїнський з’їзд рад затвердив Конституцію
Молдавської АСРР [41, с. 86]. Однак поспішність у створенні МАСРР спричинила
недоліки адміністративно-територіального устрою. Тому вже 13 березня 1925 р.
ВЦВК та РНК УСРР прийняли Постанову «Про скасування Ставрівського району в
Автономній Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці». Відповідно до
цього документа, щоб уточнити кордони окремих районів, Ставрівський район в
Автономній Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці ліквідовувався,
територія Ставрівської волості приєднувалась до Олексіївського району, а колишня
Кіндратівська волость – до Ананівського [1336, c. 2].
29 вересня 1926 р. ВУЦВК та РНК УСРР прийняли Постанову «Про
врегулювання кордонів Автономної Молдавської

Радянської Соціалістичної

Республіки». До складу МАСРР увійшли 11 районів лівобережжя Дністра:
Ананівський,

Балтський,

Дубосарський,

Кам'янський,

Бірзульський
Крутянський

(Котовський),

Григоріопольський,

(Кодимський),

Красноокнянський,

Рибницький, Слободзейський, Тираспольський [677, с.91]. В результаті територія
збільшилася до 8288 квадратних кілометрів, а кількість населення зросла до 572339
чол. За національним складом населення розподілилося таким чином: молдавани –
30,6%, 47% – українці, 9,7% – росіяни, 8,4% – євреї, 1,8% – німці, 1% – болгари,
інші – менше 1% [677, с. 91]. Тимчасовою столицею МАСРР було спочатку м. Балта,
з 1929 р. – Тирасполь. Однак, як згодом зазначили секретар Молдавського обкому
КП(б)У Сидерський та Голова Раднаркому Молдавської АССР Старий в листі від 15
серпня 1936 р. до ЦК КП(б)У та Раднаркому УРСР, кордони Молдавської АССР в
момент її організації були визначені на основі неточних даних про населення
колишніх Одеського, Тульчинського і Балтського округів. За їх словами, перепис
населення 1926 р. показав, що багато сіл з переважною більшістю молдавського
населення, які межували з Молдавською Республікою, залишились за її межами. З
огляду на це вони просили приєднати сільради Любашівського району, Біляєвського
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і повністю передати весь Фрунзенський і Гросуловський райони, а також ряд
залізничних станцій. У своєму листі вони навели курйозний випадок, який свідчив
про неналежне ставлення до питання проведення адміністративно-територіального
устрою в процесі створення автономної республіки. Два села (Голма-1 і Голма-2)
були відокремлені одне від одного річкою Кодимою. Проте Голма-1, з переважно
українським населенням, ввійшла до Молдавської Республіки, а Голма-2, в якому
переважало молдавське населення, – до Української [1373, c. 3]. Однак, як свідчать
архівні джерела, ще у вересні 1926 р. відповідно до Постанови ВЦВК і РНК УСРР
«Про врегулювання державного кордону Автономної Молдавської Соціалістичної
Радянської Республіки» від 29 вересня 1926 р. 8 сіл з Тульчинської округи і 5 з
Одеської було приєднано до АМСРР [1344, c. 2].
Радянська влада все-таки не полишала надії на приєднання решти
молдавських земель (які входили до Румунії) до автономної республіки. Так, на
адміністративній карті, яку секретар Центрального Виконавчого Комітету УСРР Ю.
Войцеховський подав до ЦК КП(б)У 28 лютого 1936 р. на затвердження, Бессарабія
разом з Кишиневом належала до СРСР, а кордон СРСР з Румунією проходив по
річці Прут [1369, c. 2].
Врешті-решт у 1940 р. до Молдавської Автономної Республіки було
приєднано 6 районів Бессарабії і утворено Союзну Республіку – Молдавську РСР.
Юридичною підставою цього акта став прийнятий 2 серпня 1940 р. Верховною
Радою СРСР Закон «Про утворення Молдавської РСР» [1418, с. 54]. В той же час до
України поверталися колишні райони МАРСР, де переважало українське населення:
Ананівський,

Балтський,

Волегоцумівський,

Кодинський,

Красноокнянський,

Піщанський, Черпенський райони. Остаточно з детальним описом проходження на
місцевості кордон між УРСР та МРСР був визначений Указом Верховної Ради
Союзу РСР від 4 листопада 1940 р. «Про встановлення кордону між Українською
Радянською

Соціалістичною

Республікою

і

Молдавською

Радянською

Соціалістичною Республікою» [1418, с. 57]. Указом Президії ВР СРСР від 7 серпня
1940 р. в складі УРСР було створено Чернівецьку й Аккерманську області, яку в
грудні 1940 р. було перейменовано в Ізмаїльську [677, с. 95]. 4 листопада 1940 р.
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Президія ВР СРСР прийняла Указ «Про встановлення кордону між УРСР та МРСР».
До складу МРСР було передано з Аккерманської області УРСР Волонтирівський
район, значну частину Олонештського та Вулканештського районів, а з Чернівецької
області – Єдинецький, Бричанський, Липканський і частину Окницького районів
[677, с. 95]. За підрахунками А. Ганджі та Н. Пундика, в результаті утворення
Молдавської РСР втрати України склали 4168 квадратних кілометрів чи 0,7%
території [166, с. 84].
Таким чином, загальна чисельність населення МРСР на 1січня 1941 р.
становила 2356, тис. осіб, з яких молдавани складали – 68,8%, українці – 11,1%,
росіяни – 6,7%, інші – 13, 4% [1250, с. 31]. Однак після Другої світової війни
українське населення зазнало русифікації. В результаті, за даними перепису 1989 р.,
загальна чисельність українців у Молдавії складала 600,4 тис. осіб, тобто лише
13,8%. Асиміляція українців продовжилась і після отримання Молдовою
незалежності. За переписом 2004 р. в республіці (без лівобережних районів)
мешкало 282198 українців, що складає 8,4%. Згідно з даними Міністерства
економіки невизнаної ПМР, чисельність населення Придністров'я, за переписом від
11 листопада 2004 р., складала 555, 5% тис. осіб, із них українців – 28,8%, тобто
159984 осіб [1250, с. 31]. Треба зазначити, що у роки Великої Вітчизняної війни
В. Молотов запропонував ідею автономії Галичини. Однак мова йшла про
автономію західноукраїнських земель у складі Союзу РСР [672, с. 163].
В 1991 р. йшлося про автономію Закарпаття. 1 грудня 1991 р. був проведений
загальнообласний референдум, на який було винесено питання: «Чи бажаєте Ви,
щоб Закарпаття отримало статус спеціальної самоврядної території як суб'єкта в
складі незалежної України і не входило до будь-яких інших адміністративнотериторіальних утворень» [1278, с. 77]? Однак лише 31 травня 1993 р. рішенням ХІІ
сесії ХХІ скликання Закарпатської обласної ради було

затверджено результати

загальнообласного референдуму 1 грудня 1991 р., на якому 78% виборців
проголосували за те, щоб Закарпаття отримало із закріпленням у Конституції
України статус спеціальної самоврядної адміністративної території як суб'єкта у
складі незалежної України і не входило в будь-які інші адміністративно-
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територіальні утворення [965]. Проте на цьому вирішення питання було
загальмоване. Однак місцеві мешканці не забули про цей факт. 2009 р. Закарпатське
Народне Об'єднання СубКарпатія в особі голови виконкому М. Бурака звернулося
до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до
Закарпатської обласної ради Закарпатської ОДА, в якій просило визнати
бездіяльність відповідачів із приводу невиконання загальнообласного референдуму
1 грудня 1991 р. протиправною та зобов'язати відповідачів упродовж 3 місяців з
набрання рішенням суду законної сили на черговій сесії Закарпатської обласної ради
виконати вимоги результатів голосування на загальному референдумі 1 грудня 1991
р., а саме: волю 546 450 виборців Закарпатської області, або 78,6% голосів «за», та
винести рішення, яким проголосити Закарпатську область України спеціальною
самоврядною територією як суб'єкта в складі незалежної України. Проте
Закарпатський окружний адміністративний суд у задоволенні позову Закарпатського
Народного Об'єднання –СубКарпатія до Закарпатської обласної ради, Закарпатської
обласної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною та
зобов'язання вчинити певні дії відмовив повністю. Суд послався на ч.1 ст.100 КАС
України, в якій сказано, що пропущення строку звернення до адміністративного
суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови,
якщо на цьому наполягає одна із сторін [965]. Народне Об'єднання СубКарпатія
оскаржило цю постанову до Львівського апеляційного адміністративного суду. 24
жовтня 2013 р. Львівський апеляційний адміністративний суд прийняв ухвалу, в
якій зазначалося: «Апеляційну скаргу Закарпатського Народного Об'єднання
«СубКарпатія» залишити без задоволення, а постанову Закарпатського окружного
адміністративного суду від 24 грудня 2009 р. в адміністративній справі № 2а4066/09/0770 – без змін» [1257]. Свою ухвалу суд мотивував таким чином: «Як
вбачається з Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. №11рп/2001, положення пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те,
що виключно законами України визначається «територіальний устрій України»,
треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема
визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-
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територіальних

одиниць,

повноваження

органів

щодо

вирішення

питань

адміністративно-територіального устрою України є питаннями загальнодержавного
значення і врегульовуються лише законом. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про
всеукраїнський та місцеві референдуми» № 1286-ХІІ від 3 липня 1991 р., предметом
місцевого референдуму може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань,
віднесених

законодавством

України

до

відання

місцевого

самоврядування

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, прийняття рішень, які
визначають зміст постанов місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих і
розпорядчих органів. Згідно зі ст. 6-1 Закону України «Про всеукраїнський та
місцеві референдуми» № 1286-ХІІ від 3 липня 1991 р., проведення референдумів з
питань, що не відносяться до відання Республіки Крим та органів місцевого і
регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні,
не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають
юридичної сили. Враховуючи вищенаведене, колегія суддів погоджується з
висновками суду першої інстанції про те, що Закарпатська обласна рада,
Закарпатська обласна державна адміністрація не наділені Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
місцевий референдум» повноваженнями приймати рішення щодо проголошення
Закарпаття спеціальною самоврядною територією як суб'єкта права в складі
незалежної

України»

[1257].

Однак

Закарпатське

Народне

Об'єднання

«СубКарпатія» подало касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.
Зазначений вище суд ухвалив: «Касаційну скаргу Закарпатського Народного
Об’єднання

«ЗНО-СубКарпатія»

на

постанову

Закарпатського

окружного

адміністративного суду від 24 грудня 2009 р. та ухвалу Львівського апеляційного
адміністративного суду від 24 жовтня 2013 р. повернути особі, яка звернулась з
касаційною

скаргою»

[1256].

Своє

рішення

суд

мотивував

неналежним

оформленням документів, поданих до суду, в тому числі й тим, що позивач не у
повному обсязі сплатив судовий збір [1256].
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Натомість Кримській області в складі УРСР вдалося отримати автономію. І це
було пов'язано, зокрема, з етнонаціональною специфікою регіону – значним
відсотком кримськотатарського населення [214, с. 34 – 42].
До початку подій 1917 р. Таврійська губернія за своїм адміністративним
устроєм була «досить своєрідною одиницею Російської імперії». Це проявлялося в
тому, що губернія складалася з двох нетотожних частин: Північної Таврії, яка
включала в себе Дніпровський, Мелітопольський і Бердянський повіти, та власне
півострова

Крим

(на

якому

знаходилися

Сімферопольський,

Ялтинський,

Феодосійський, Євпаторійський і Перекопський повіти). Міста Севастополь та КерчЄнікале були базами Чорноморського флоту і мали особливий статус фортечних
міст. Адміністративним центром губернії був Сімферополь [1051, с. 108]. За
переписом населення 1897 р. в Таврійській губернії, «куди входив і Крим», українці
складали – 42,2%, росіяни – 27,9%, татари – 13% всього населення [734, с. 191].
Однак, як зазначає І. Іванова, українське населення становило більшість лише у
трьох материкових повітах: Бердянському (58,8%), Дніпровському (73,6%),
Мелітопольському (54,9%). В інших повітах чисельно переважало або татарське
населення, або російське, однак ці національні групи більшості в повітах не
становили, за винятком Севастопольського повіту, де татарське населення складало
59,9% [471, с. 39].
Революційні події 1917 р. серед інших поставили і кримське питання [251,
с. 18 –

20]. 28 – 30 червня 1917 р. у Києві проходили переговори між

представниками Центральної Ради та делегацією Тимчасового уряду у складі
О. Керенського, М. Терещенка та І. Церетелі. Представники Тимчасового уряду
визнали, що Таврійська губернія є однією з 9, що належить до території України
[471, с. 41]. Однак, відповідно до третього універсалу, який був прийнятий
Центральною Радою 7 листопада 1917 р., до території УНР належали землі, заселені
здебільшого українцями, в тому числі Таврія (без Криму). Тобто Центральна Рада
включала до території УНР лише 3 материкові повіти Таврійської губернії, що
підтверджується і змістом закону про вибори до Установчих зборів УНР,
затвердженого 11 листопада 1917 р. Відповідно до п. 2 цього закону утворювалась,
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зокрема, Таврійська виборча округа, в яку входили Бердянський, Дніпровський та
Мелітопольський повіти Таврійської губернії [471, с. 43].
Відповідно до результатів Брестського договору й угоди України з
Німеччиною, північні повіти – Дніпровський, Мелітопольський, Бердянський були
вилучені з Таврійської губернії [1051, с. 112]. Згідно із Законом «Про поділ України
на землі» Крим також не входив до складу УНР. Мелітопольський та Бердянський
повіти входили до складу землі під назвою «Запоріжжя», а Дніпровський повіт – до
складу землі під назвою «Нове Запоріжжя». Хоча в статті 3 Закону було сказано, що
остаточні кордони можуть бути змінені [471, с. 44]. Як зазначає Р. Пиріг, тільки в
процесі звільнення України від більшовиків навесні 1918 р. уряд УНР усвідомив
важливість володіння півостровом і Чорноморським флотом [827, с. 385].
Незважаючи на це, УНР продовжувала боротися за Крим. Так, у телеграмі міністра
закордонних справ УНР М. Любинського посланникові УНР в Німеччині
О. Севрюку від 22 квітня 1918 р. зазначалося, що базуватися в цій справі на
третьому універсалі, який вийшов за цілком інших політичних обставин, не можна.
На цих днях, очевидно, вийде новий акт державної ваги, який визначить наші
кордони, включаючи цілком Крим [471, с. 45]. Більше того, до Криму вже була
відправлена група П. Болбачана, що взяла Сімферополь і Бахчисарай та готувалася
увійти до Севастополя, однак 27 квітня вона була змушена відступити до
Мелітополя [186, с. 194]. Посол УНР в Туреччині М. Левітський в листі до міністра
закордонних справ України від 29 квітня 1918 р. зазначав: «Я офіційно заявив в
розмові з Великим Візирем, що наш уряд дивиться на Крим як на частину
Української Народної Республіки» [471, с. 45]. 10 травня 1918 р. П. Скоропадський
направив послу Німеччини А. Мумму офіційну ноту, в якій наголошувалося на
необхідності передачі Криму Україні [827, c. 389]. А 30 травня 1918 р. міністр
закордонних справ України Д. Дорошенко надіслав ноту представнику Німеччини в
Українській Державі барону фон Мумму, у якій наголошувалося, що Крим тісно
пов'язаний з Україною економічним, політичним і етнографічним життям, а також,
що Українська Держава не зможе нормально розвиватися без нього [754, c. 98]. Під
час візиту у вересні 1918 р. до Німеччини гетьман фактично отримав принципову
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згоду на включення Криму до складу Української Держави та передачу їй
Чорноморського флоту [827, c. 389].
Бажання місцевого населення самостійно керувати місцевими справами не
могло бути проігнороване радянською владою. Вперше питання про автономну
форму устрою Криму розглядалося 24 листопада 1917 р. на ІІ з'їзді РСДРП (б)
Таврійської губернії, тобто ще до встановлення радянської влади на території
півострова. У резолюції з'їзду зазначалося: «Констатуючи, що населення Криму
складається з різних національностей, із яких татари не є чисельно переважаючим
елементом (лише 18% усього населення), з'їзд вважає, враховуючи місцеві
особливості, єдино вірним вирішенням питання про автономію Криму через
референдум серед усього населення Криму» [452, с. 56]. Однак цей референдум, з
огляду на політичну ситуацію на півострові, так і не був проведений. Незважаючи
на це, 15 березня 1918 р. ЦК РКП (б) прийняв спеціальну постанову про Кримську
Республіку. Ю. Дубко вважає, що Республіка була нелегітимним державним
утворенням, оскільки була проголошена не з'їздом рад Криму [362, с. 157].
Проблеми виникли і з міжнародним визнанням новоствореної держави. Країни
Четверного союзу – Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія – не
визнали цю державу. УНР також не визнала її [362, с. 161].

В таких умовах

Республіка проіснувала недовго. 18 квітня 1918 р. німецькі війська розпочали
окупацію Кримського півострова [452, с. 59].

Незважаючи на те, що це

квазідержавне утворення проіснувало менше, ніж півтора місяця, влада Тавриди
встигла приділити увагу адміністративно-територіальному устрою новоствореної
держави. В Декреті ЦВК від 22 березня 1918 р. зазначалося, що Республіка
складалася

з

кримських

повітів:

Сімферопольського,

Євпаторійського,

Перекопського, Феодосійського і Ялтинського. Три північних повіти (Дніпровський,
Мелітопольський і Бердянський), які раніше входили до складу Таврії, не
включались до новоствореної Республіки, оскільки на них поширювала владу
Центральна Рада і вони були включені до складу УНР [362, с. 100]. Проте вже 11
квітня 1918 р. Раднарком Тавриди прийняв рішення: «Ніякого відділення цих повітів
не визнавати і вважати, що ці 3 повіти є складовою Республіки Тавриди». На місця
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були надіслані телеграми такого змісту: «Хоча згідно з Декретом Дніпровський,
Мелітопольський і Бердянський повіти і не ввійшли до складу Російської Тавриди,
але з огляду на їх бажання і природний зв'язок з рештою території Криму, вони
фактично входять до складу Соціалістичної Республіки Таврида… всі постанови
Центрального Виконавчого Комітету Республіки є обов'язковими для них» [362, с.
101].
12 червня 1918 р. відбувся губернський з'їзд землевласників та хліборобів
Таврії, який підтримав приєднання Криму до України. Незважаючи на це, німецьке
командування передало владу у Криму російському генералові М. Сулькевичу. Як
з'ясував А. Іванець, на заваді гетьманській політиці приєднання Криму до
Української Держави стала позиція частини істеблішменту німецького Рейху, яка
розглядала можливість утримати, а за сприятливих обставин і колонізувати Крим як
плацдарм для експансії в Азію [470, с. 16 ].
Всі ж спільні засідання української і російської комісій у справі кордонів
(протягом червня – липня 1918 р.) потрапляли в мертву точку, як тільки поставало
питання про Крим. Українська комісія на чолі з О. Шульгіним повторювала, що
Росія повністю втратила свої права на Кримський півострів і що права України і
Росії на Крим однакові. Натомість Д. Мануїльський наголошував, що Україна не має
вагомих причин, щоб претендувати на півострів, оскільки питання про Крим не
згадується в жодному міжнародному договорі Української Держави. Члени
російської політичної комісії майже на кожному засіданні нагадували українцям про
третій універсал і про існування Таврійської РСР [754, с. 99].
Однак гетьман не визнав правління М. Сулькевича, а 11 липня 1918 р.
українське МЗС вручило німецькому послу в Україні барону Мумму офіційну ноту
про необхідність приєднання Криму, а також прохання до німецької сторони не
заважати цій справі [91, с. 124]. З огляду на те, що М. Сулькевич не погоджувався на
переговори, гетьман розпочав блокаду Криму. Німці спробували втрутитись в цю
ситуацію і попросили гетьмана розпочати поставку продовольства до Криму, однак
гетьман заявив, що відповідно до договору Україна зобов'язана постачати
продовольство до Німеччини, а не до Криму. В результаті М. Сулькевич змушений
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був капітулювати і погодився розпочати переговори про форму державного
об'єднання з Українською Державою. На початку жовтня 1918 р. делегація з Криму
прибула до Києва, а вже 12 жовтня вона, отримавши пропозиції гетьмана, попросила
місяць на роздуми і відбула до Криму [91, с. 129]. Після капітуляції в світовій війні
Німеччини уряд С. Сулькевича протримався лише 3 дні і був замінений
проантантівським Кабінетом С. Крима, що відразу скасував курс на державну
самостійність півострова.
Далі вирішення цього питання перейшло до Директорії. Остання ж,
наголошуючи на тому, що Крим економічно залежав від України, наполягала, аби
Крим став федеративною, автономною частиною УНР [754, с. 102]. Однак, як
слушно зауважує О. Дубрава,

вирішенню кримського питання перешкодило

висадження на півострові, як і по всьому Північному Причорномор'ї, військ
Антанти. Справа в тому, що уряди Антанти не визнавали самостійності України і
прагнули до відродження «єдиної й неподільної» Росії [363, с. 61].
У квітні 1919 р. англійські і французькі війська залишили Крим, і владу там
захопив Тимчасовий робітничо-селянський уряд Криму на чолі з Я. Дмитрієвим, а
вже на початку червня 1919 р. ЦК РКП(б) видав постанову, за якою всі питання про
Крим повинна була вирішувати Моква. Однак наступ Денікінських військ завадив
Радянській Росії у 1919 р. включити Крим до своїх територій [754, с. 102].
На початку квітня 1921 р. у Криму розпочалася широка дискусія про правовий
статус майбутньої автономії. Голова Севастопольського ревкому С. Крилов
запропонував створити у Криму область у складі РСФРР, а голова Керченського
ревкому М. Гринєв вніс пропозицію створити автономну область, безпосередньо
підпорядковану ВЦВК і Раднаркому РСФРР. А Керченський повітовий комітет
РКП (б) наполягав на включенні Криму до складу УСРР, «враховуючи географічне
положення і економічні зв'язки» [452, с. 75]. У травні 1921 р. обласна конференція
татар-комуністів

ухвалила

рішення

про

доцільність

обрання

для

Криму

республіканської форми правління у складі РСФРР. 7 травня 1921 р. у Кримському
обкомі РКП (б) відбулася розширена нарада з питань про форму державного устрою
і організацію державної влади в Криму. Партробітники з числа українців вважали
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необхідним включити Крим до складу УСРР з урахуванням його географічного
положення і економічних зв'язків. Але більшість учасників пленуму висловилася за
створення самостійної області, безпосередньо підпорядкованої РСФРР. В результаті
було вирішено передати це питання на розгляд ЦК РКП (б). А вже 12 травня 1921 р.
ВЦВК РСФРР схвалив рішення про відокремлення Кримського півострова в
Автономну Кримську Республіку [452, с. 76].
В 1921 р. відбулася реформа адміністративно-територіального устрою
півострова. До січня 1921 р. територія Криму була розділена на 7 повітів, що
включали 38 волостей. 8 січня 1921 р. наказом №206 Кримревкому на території 7
повітів було утворено 21 район.
18 жовтня 1921 р. утворено Кримську Автономну Радянську Соціалістичну
Республіку у складі РСФСР [831]. Нова Автономна Республіка створювалась в
межах Кримського півострова на основі «Джанкойського, Євпаторійського,
Керченського,

Севастопольського,

Сімферопольського,

Феодосійського

і

Ялтинського округів [48, с. 145]. А вже 10 листопада 1921 р. Першим Всекримським
Установчим з'їздом Рад була прийнята перша Конституція Радянської Автономії. В
Конституції зазначалось, що Кримська Радянська Соціалістична Республіка,
утверджуючи рівність і право на вільний розвиток всіх національностей Криму,
скасовує всі національні і національно-релігійні привілеї і обмеження. Як
зауважують О. Балагура та О. Неділько, таким чином, в основу функціонування
Кримської автономії закладався принцип, відповідно до якого Крим був
територіальною автономією для сукупності людей, які мешкали там, незалежно від
національної приналежності, а не для якоїсь обраної нації, пануючого етносу,
визначалась політика збалансованості інтересів всіх народів Криму [48, с. 146].
Т. Бикова так пояснювала створення КРСР: «Декларуючи створення самостійної
республіки,

більшовицьке

керівництво

планувало

таким

чином

погасити

національно-визвольний рух кримських татар, адже їхній національний рух в роки
громадянської війни став могутнім чинником суспільно-політичного життя
Кримського півострова… Оманлива видимість того, що їхні сподівання на існування
власної держави нарешті справджуються, повинна була полегшити процес
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залучення татар до лав прибічників радянської влади. Це, в свою чергу, робило їх
апологетами більшовицького режиму» [67, с. 287].
На підставі резолюції ХІІ з'їзду РКП(б) «Про районування в окремих областях
та республіках», а також спільної постанови Кримського ЦВК і РНК Кримської
АСРР від 16 серпня 1923 р, округи на півострові було скасовано і затверджено
новий поділ на 15 районів: Ак-Мечетський, Алуштинський, Вірменський,
Бахчисарайський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Карасубазарський,
Сарабузький, Севастопольський, Сімферопольський, Старокримський, Судацький,
Феодосійський, Ялтинський. Причому деякі райони були ліквідовані майже відразу
після їх створення, а їх територія була приєднана до інших районів. Постановою
Президії Кримського ЦВК від 19 липня 1924 р. «Про районування в Криму»
скасовувалися Старокримський і Алуштинський райони, їх територія приєднувалася
до Феодосійського і Ялтинського районів. Наступним рішенням Президії
Кримського ЦВК були скасовані як самостійні одиниці Вірменський, Сарабузький і
Ак-Мечетський райони. Перший з них було приєднано до Джанкойського, другий –
до Сімферопольського, третій – до Євпаторійського районів [452, с. 87]. У 1930 р.
було додатково створено ще 6 районів. В тому числі: Фрайдорфський єврейський
національний район (населення району складало 26 тис. осіб. З них 33% – євреї,
росіяни – 25%, кримські татари – 20%, німці – 15% [529, с. 13]), Біюк-Онларський
німецький національний район, Ішунський, Ак-Мечетський, Алуштинський та
Сейтлерський татарські національні райони [452, с. 149].
На початку 1935 р. відповідно до рішення листопадового пленуму ЦК ВКП (б)
було проведене нове районування. В результаті були створені ще 9 нових районів, у
тому числі Тельманівський з німецьким населенням до 50%, Лариндорфський з
єврейським населенням до 60%, Куйбишевський з татарським населенням до 95%.
Як зазначає К. Мануїлова, виділення єврейських районів відбувалося досить
складно. Це пояснюється, вважає дослідниця, незначною кількістю єврейського
населення в сільській місцевості [687, с. 38].
У зв'язку з прийняттям в 1936 р. нової Конституції СРСР 4 липня 1937 р. ІХ
Надзвичайний

з'їзд

Рад

Кримської

Автономної

Радянської

Соціалістичної
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Республіки затвердив нову Конституцію Автономії. О. Балагура та О. Неділько
стверджують, що і за новою Конституцією автономія мала територіальний характер,
який спирався на принцип рівності всіх національностей, які мешкали в Криму.
Вони звертають увагу на те, що, на відміну від інших автономій, назва Кримської
РСР не пов'язана з “титульною” нацією (кримськими татарами), яких, за переписом
1939 р., налічувалося всього 19,4% від загальної кількості населення півострова [48,
с. 149].
В 1937 р. був створений Зуйський район. В результаті в Криму перед Другою
світовою війною функціонувало 25 районів (з них 6 татарських[66, с. 105]) та 441
сільська рада, в тому числі 178 татарських,130 російських, 40 німецьких, 32
єврейських [452, с. 149]. Однак вже наступного року відбулася реформа сільських
рад в результаті ухвалення Президією Верховної Ради Автономії таємної постанови
про ліквідацію 19 національних сільських рад і реорганізацію 11 національних
сільських рад у ради без врахування національного складу населення [452, c. 150].
Поясненням таких дій радянської влади може слугувати інформація, про яку
повідомляв начальник 1-го відділення 3-го відділу УДБ НКВС Кримської РСР
Веліковський: «Захоплення Німеччиною Австрії, Судетської області, встановлення
протекторату Чехії і Моравії, підкорення Угорщини і Словаччини призвели до
пожвавлення контрреволюційних елементів серед німецького населення, які
вихваляють Гітлера, займаються пропагандою господарської, політичної і військової
мці Німеччини. Поширюють наклепницькі чутки про переслідування німців у СРСР.
Обґрунтовують необхідність проведення підривної роботи всередині СРСР в
інтересах Німеччини і підготовки повстанських формувань на випадок воєнного
зіткнення і кадрів диверсантів-терористів. Співробітник радянських спецслужб
також повідомляв, що в деяких областях СРСР, і особливо в Криму, німецькою
контрреволюцією проводиться робота з організації масового руху за переселення
німців до Німеччини» [161, c. 119].
Напад Німеччини на СРСР спричинив зміну адміністративно-територіального
устрою в Криму. Крим разом з південними частинами Запорізької і Миколаївської
областей ввійшов до складу Генерального округу «Таврія» – складову частину
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Рейхскомісаріату «Україна». Центром його стало місто Мелітополь. Станом на 1
вересня 1941 р. територія округу складала 22900 квадратних кілометри та
нараховувала 661981 особу [1443, с. 160]. В 1943 р. округ «Таврія» складався з 4
штадткомісаріатів: Сімферополь, Севастополь, Керч, Мелітополь і 14 районних
областей з центрами в Євпаторії, Джанкоє, Курман-Кемельчі, Сімферополі, Ялті,
Севастополі, Ічнах, Судаку, Керчі, Урюпінську, Каховці, Геніченську, Акимовці і
Мелітополі, які складалися з районного центру і навколишніх населених пунктів.
Щоправда, як зазначає А. Кохан, така адміністративна структура існувала лише на
карті, оскільки Крим до моменту його звільнення знаходився під подвійним
управлінням: номінально – під цивільним, а фактично – під воєнним. Позаяк, з
одного боку, радянські війська обороняли Севастополь, а з іншого – німецькі
боролися з партизанами, а в 1943 р. вже наближалася лінія фронту [575, с. 52].
Проте 30 червня 1945 р. Кримську АРСР було перетворено на Кримську
область у складі РРФСР [831, c. 28]. (Як стверджує Д. Велігодський, це було
зроблено з порушенням конституцій СРСР, РРФСР та Кримської АРСР. А ці
нормативні акти (про ліквідацію автономії. – Авт.) були визнані Верховною Радою
СРСР у 1989 р. «незаконними і репресивними» [111, с. 37 ‒ 48]).
Цій події передувала депортація жителів певних національностей із
Кримського півострова. У зв’язку з цим фактично зникла необхідність існування
автономії, оскільки за етнічним складом населення півострова стало більш
однорідним. За даними науковців, перед початком Другої світової війни кількість
татар у Криму становила 22,3 % [8, c. 21]: греків – 20 652 осіб (1,8 %), болгар – 15
344 (1,4 %), вірмен – 12 953 (1,1 %) [97, c. 158]. Крім того, упродовж 1920 – 1940 рр.
в Криму штучно змінювали демографічну структуру населення. Так було розміщено
понад 120 тис. військових (більшість з яких була росіянами), переселяли на ці
території цивільних росіян, українців, євреїв [452, с. 177].
Натомість національні меншини постійно перебували під пильним наглядом
спеціальних служб і вважалися неблагонадійними: потенційними шпигунами,
зрадниками тощо. Так, в 1930 р. Уповноважений спеціальних служб по
Карасабузарському району Криму Орлов писав, що болгари є найбільш реакційною
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частиною населення в районі: членів партії серед них не більше 10 осіб [159, c. 69].
26 квітня 1932 р. місцевим спеціальним службам поступив наказ: «вжити заходів
для виявлення зв'язків японців з корейськими елементами в Криму» [164, c. 16].
Ситуація ще більше загострилася у 1937 р. Справа в тому, що 28 березня 1937 р.
Начальник третього відділу ГУГБ НКВС СРСР комісар державної безпеки 2 рангу
Миронов надіслав листа всім начальникам відділів третіх відділів НКВС союзних і
автономних республік, країв і областей, у якому зазначалося: «Не викликає сумніву,
що посилення розвідувальної і підривної діяльності румунських розвідувальних
органів і фашистських організацій пов'язана з наближенням початку війни і
бажанням на випадок останньої утворення на наших промислових підприємствах і
залізничному транспорті фашистських диверсійних груп, за допомогою яких румуни
розраховують паралізувати основні важелі нашого народного господарства» [163,
c. 41]. А вже 17 травня 1938 р. народний комісар внутрішніх справ Кримської АРСР
майор державної безпеки Міхельсон під грифом «цілком таємно» писав всім
начальникам міських відділів НКВС Криму: «У справах, розпочатими органами
НКВС, за останній час встановлено, що для підривної діяльності проти СРСР японці
широко використовують корейців» [162, c. 47]. В іншому документі теж під грифом
«цілком таємно» від 24 серпня 1940 р., який був адресований всім начальникам
відділів УДБ НКВС союзних, автономних республік, країв і областей, зазначалося:
«Останні дані свідчать про посилення активності японської розвідки у роботі через
корейців» [162, c. 67].

Ще в одному документі, віднайденому радянськими

спецслужбами в 1940 р., прямо говорилося: «корейці – це японські шпигуни, що
пробралися на оборонні підприємства, на транспорт, до партійних органів і
радянських установ» [169, c. 1]. В 1941 р. спецслужби Криму почали більш
прискіпливо ставитися до болгар. Ось що з цього приводу пояснював 21 серпня 1941
р. начальник секретаріату НКВС Кримської АРСР старший лейтенант державної
безпеки Коритов: «У зв'язку з евакуацією німецького населення з Криму,
антирадянські елементи з болгар, особливо у болгарських колоніях, будуть
безперечно використовуватися німецькою розвідкою як основна база для підривної
діяльності проти нас, тим паче, що в Криму є значна кількість болгар і болгарських
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колоній» [158, c. 6]. 15 вересня 1941 р. начальник НКВС Старокримського району
Яунпетрович повідомляв начальнику НКВС Криму про зростання активності
антирадянських елементів серед болгар як в містах, так і в селах серед колгоспників.
Він повідомляв, що в окремих виступах міститься співчуття фашистській Німеччині
і наявні сподівання безсумнівної поразки Червоної армії. І наводив деякі
висловлювання болгар. Так, мешканець с. Есен-Елі Ф. Мавродієв, 45 років,
болгарин, стверджував: «Якщо зараз мобілізовують тих, кому понад 40 років, то ця
армія вся здасться в полон Німеччині, оскільки у нас тут в Радянському Союзі
власності немає, тому немає за що і воювати». Мешканка с. Коктебель СтароКримського району Станкова серед колгоспниць говорила: «Коли прийдуть німці,
то я поріжу всіх курей і буду пригощати німців» [158, c. 107].

Та й самі болгари

відчули недобре. За агентурними даними спецслужб, члени колгоспу «Червона
долина» Зуйського району АРСР після виселення німців із Криму затурбувались і
21 серпня 1941 р. заявили: «До Червоної Армії нас не беруть. Німців теж не брали,
мабуть, і нас незабаром виселять» [158, c. 83].
Ще більше погіршилася демографічна ситуація на півострові за період Другої
світової війни. Мобілізація до армії, евакуація населення протягом 1941 – 1942 рр.,
примусове виселення людей німецької національності в серпні 1941 р., кримських
татар, вірмен, кримських греків та болгар у травні червні 1944 р., знищення
окупантами та відгін на каторжні роботи до Німеччини багатьох десятків тисяч
кримчан призвели до того, що населення Криму з 1127 тис. осіб станом на 1 січня
1940 р. скоротилося до 379 тис. осіб на літо 1944 р. [1135, с. 54]. Вважаємо за
необхідне детальніше зупинитися на депортації, яку 12 листопада 2015 р. Верховна
Рада України визнала геноцидом кримськотатарського народу [868].
10 травня 1944 р. Л. Берія в доповіді на ім’я Й. Сталіна писав, що з частин
Червоної армії в 1944 р. дезертирувало понад 20 тис. татар, які зрадили
Батьківщину, перейшли на службу до німців і зі зброєю в руках билися проти
Червоної армії. З огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського
народу й, виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на
прикордонній межі Радянського Союзу, НКВС СРСР пропонував проект рішення
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Державного комітету оборони про виселення всіх татар із території Криму [1274,
c. 183]. Позиція радянської влади щодо «зради» кримських татар не була змінена
радянським керівництвом і після «Хрущовської відлиги». 23 жовтня 1973 р. Голова
Комітету Державної Безпеки при Раді Міністрів Української РСР В. Федорчук
надіслав відповідь заступнику Голови Ради Міністрів УРСР П. Троньку у зв'язку з
виданням тому «З історії міст і сіл Кримської області» та з огляду на прохання П.
Тронька «надати йому довідку про зрадницьку діяльність татар у Криму в період
Великої Вітчизняної війни». Серед інших в цій довідці наводилися і такі факти: «На
початку Другої світової війни переважно з татар були сформовані 320-та і 321-ша
загальновійськові дивізії по 10 тис. осіб. А в жовтні 1941 р. вони зрадили

–

розійшлися по хатам» [157, c. 2]. Описувалася й інша зрада татарського народу:
«Зрадники з числа автохтонного татарського населення, які залучалися до
закладання партизанських баз, в перші ж дні окупації видали ворогу секрети про
місцезнаходження партизанських стоянок і баз. В результаті чого з 28
партизанських загонів, які діяли в той період в Криму, 25 загонів залишились
повністю без постачання» [157, c. 76].
Тим часом йшов процес ліквідації Кримської автономії. Як вказує С. Заулочна,
для ліквідації Кримської АРСР і перетворення її в область були прийняті 3
нормативно-правові акти: Указ Президії Верховної Ради РРФСР «Про перетворення
Кримської АРСР у Кримську область» (від 30 червня 1945 р.), Указ Президії
Верховної Ради СРСР «Про перетворення Кримської АРСР у Кримську область у
складі РРФСР» (від 30 червня 1945 р.), Закон РРФСР «Про ліквідацію ЧеченоІнгушської АРСР і про перетворення Кримської АРСР в Кримську область» (від 25
червня 1946 р.) [452, с. 177]. Основними аргументами прийняття останнього із
зазначених законів називалися злочинні дії багатьох чеченців і кримських татар
проти радянської влади в роки Великої Вітчизняної війни: вступ в організовані
німцями добровольчі загони, які разом з німецькими військами вели збройну
боротьбу проти Червоної армії, та диверсійні банди для боротьби з радянською
владою в тилу. Решта ж населення була депортована за підтримку цих зрадників
Батьківщини [452, с. 189].
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Щоб депортовані особи не поверталися на території свого колишнього
проживання, Президія Верховної Ради СРСР видала Указ від 26 листопада 1948 р.
«Про кримінальну відповідальність за втечі з місць обов’язкового й постійного
поселення осіб, виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період
Вітчизняної війни». У цьому указі йшлося про те, що цих людей переселено довічно
без права повернення до колишніх місць проживання. Таким чином, тим, хто
допомагав переселенцям або переховував їх, загрожувало 5 років ув’язнення, а тим
особам, що намагалися повернутися до місць свого колишнього проживання,
загрожувало 20 років каторжних робіт [1274, c. 154].
Відразу після виселення кримських татар постало питання про виселення і
інших національних меншин. 29 травня Л. Берія запропонував Й. Сталіну провести
виселення з Криму всіх болгар, греків і вірмен. У результаті цього звернення
постановою Державного комітету оборони від 2 червня 1944 р. було затверджено
рішення про виселення з території Криму 37 тис. осіб німецьких пособників з-поміж
болгар, греків і вірмен [1274, c. 155].
Після проведення депортації влада запропонувала здійснити також і
«топонімічну реформу». 16 серпня 1944 р. відбулося засідання Кримського обкому
ВКП(б), на якому було обговорено питання «Про перейменування населених
пунктів». Згідно з додатком до протоколу засідання, перейменуванню підлягали 995
населених пунктів. Зокрема, ті, що мали назву татарську – 911; грецьку – 34;
вірменську – 3; болгарську – 1. 14 грудня 1944 р. Указом Президії Верховної Ради
РСФСР з 26 районів Кримської АРСР було перейменовано 11 районів: АкМечетський – в Чорноморський, Ак-Шейхеський – в Роздольненський, БіюкОнларський – в Жовтневий, Ічкінський – в Радянський, Карасубазарський – в
Білогорський, Колойський – в Азовський, Ларіндорфський – в Першотравневий,
Маяк-Салинський

–

в

Приморський,

Сейтлерський

–

в

Нижньогірський,

Тельманський – в Червоногвардійський, Фрайдорфський – в Новосьоловський
[1444, с. 180].
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради РСФСР від 21 серпня 1945 р.
було перейменовано 333 сільради і населені пункти Кримської області [1443, с. 168].
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Більшість нових назв просто вигадували чиновники, які не враховували історичного
минулого і не рахувалися з думкою місцевого населення [452, c. 193], якого
залишалося все менше не лише через депортацію з Криму, але і в зв'язку з тим, що
12 серпня 1944 р. Державний комітет оборони СРСР прийняв спеціальну Постанову
«Про переселення колгоспників у райони Криму» [452, с. 193]. Метою переселення
було якнайшвидше освоєння родючих земель, садів і виноградників. У зв’язку з цим
ще у 1944 р. М. Хрущов запропонував включити півострів до складу УРСР [836].
Але у Москві різко виступили проти цього [515, с. 52 – 54].
Відповідно до зазначеного вище документа до початку 1945 р. до Криму було
переселено 17040 родин і створено 170 переселенських колгоспів. Але оскільки для
переселенців не були створені сприятливі для життя умови, то чимало з них
залишали півострів. Станом на 1 серпня 1949 р. з числа нових переселенців у Криму
залишалося лише 8173. Черговий етап планового переселення селян до Криму з
УРСР та РРФСР розпочався у 1950 р. Станом на 3 липня 1950 р. до Криму із
регіонів РРФСР було переселено близько 2 тис. родин, із областей України – 927
родин [452, с. 195]. Загалом же процес переселення тривав протягом 50-х років. Так,
20 січня 1955 р. була прийнята постанова Ради Міністрів СРСР, якою визначався
план переселення на 1955 р. до Кримської області в кількості 2190 сімей. І вже на 1
січня 1956 р. було прийнято 2250 сімей. Протягом 1956 – 1960 рр. було прийнято ще
28853 родини. І навіть в 1960-х рр. продовжувалося заселення Криму. Так, планом
розвитку народного господарства на 1964 р. передбачалось прийняти 7 тис. сімей
переселенців з 15 областей. Потрібно відзначити, що план майже був виконаний.
Було переселено 6923 сім'ї [1135, с. 55].
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 30 червня 1945 р.
Кримська область складалася з 6 міст обласного підпорядкування (Сімферополь,
Севастополь, Євпаторія, Керч, Феодосія, Ялта), 7 міст районного підпорядкування
(Алупка, Алушта, Балаклава, Бахчисарай, Білогорськ, Джанкой, Старий Крим), 26
сільських районів (Азовський, Алуштинський, Балаклавський, Бахчисарайський,
Білогорський,

Джанкойський,

Красногвардійський,

Євпаторійський,

Красноперекопський,

Зуйський,

Кіровський,

Куйбишевський,

Ленінський,
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Нижньогорський, Новосіловський, Жовтневий, Першотравневий, Приморський,
Роздільненський, Сакський, Сімферопольський, Радянський, Старо-Кримський,
Судацький, Чорноморський, Ялтинський) [1444, с. 181]. Вже у 1945 р. серед назв
409 сільрад Криму не було жодної татарської. Натомість з’явилися: П’ятилєтка,
Пролетарка, Резервне [26, c. 194]. Були випадки, коли назву поселенню давали,
перекладаючи попередню назву російською мовою.
Процес перейменування тривав і далі. Указом Президії Верховної Ради
РРФСР від 18 травня 1948 р. було перейменовано ще 1 062 населених пункти
Кримської області [1274, c. 189]. За підрахунками А. Шевчука, за період 1945 –
1948 рр. в Криму було перейменовано 1406 населених пунктів, що складало близько
90% населених пунктів Криму [1444, с. 181].
В 1954 р. М. Хрущов знову порушив питання про передачу Кримської області
до складу УРСР. Рада Міністрів РРФСР після розгляду питання про передачу Криму
УРСР дійшла висновку про доцільність цього кроку. Президія Верховної Ради
РРФСР мотивувала свої дії спільністю економіки, територіальною близькістю,
тісними господарськими та культурними зв’язками між Кримською областю і УРСР,
а також згодою Президії Верховної Ради УРСР. 13 лютого 1954 р. Президія
Верховної Ради УРСР висловила «сердечну подяку Президії Верховної Ради
Російської

Радянської

Федеративної

Соціалістичної

Республіки

за

цей

великодушний, благородний акт братнього російського народу» [26, c. 195].
Відповідно до Конституції СРСР 19 лютого 1954 р. відбулося засідання Президії
Верховної Ради СРСР, на якому представник Росії – Голова Президії Верховної Ради
РРФСР М. Тарасов, заявив: «Кримська область, як відомо, займає весь Кримський
півострів і територіально прилягає до Української Республіки, будучи немовби
природним продовженням південних степів України. Економіка Кримської області
тісно пов'язана з економікою Української Республіки. З географічних та
економічних міркувань передача Кримської області до складу братської Української
Республіки є доцільною і відповідає загальним інтересам радянської держави». В
кінці промови М. Тарасов попросив Президію Верховної Ради СРСР затвердити
подання Російської Федерації про передачу Кримської області із складу РРФСР до
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складу УРСР [1428, с. 74]. Цього ж дня одноголосно було затверджено Указ
Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області до складу УРСР. А
26 квітня 1954 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про передачу Кримської
області із складу РРФСР до складу УРСР». Як зазначає О. Андрощук, в офіційних
документах жодним чином згадана подія не пов’язувалась із святкуванням 300-річчя
возз’єднання України з Росією [26, c. 69]. В. Чумак стверджує, що передача Криму
до УРСР у зв'язку з ювілеєм – міф. А пояснювалась ця обставина, на його
переконання, складними економічними обставинами в Криму [1428, с. 69]. Цієї ж
точки зору дотримуються С.Кульчицький [612, c. 1137] та В. Сергійчук.
Як пише В. Толстеньова, передача Криму повинна була стати добрим вчинком
для українського народу, що, з одного боку, посилило б пропаганду радянського
братерства, а з іншого – вирішило зростаючі економічні проблеми у Криму. Як
зазначає вчена, це колективне рішення було зумовлене комплексом обставин, що
підтверджується тим, що після відсторонення Хрущова від влади та скасування його
реформістських постанов Крим не було повернено до РРФСР [1210, с. 25].
З передачею Кримської області до складу УРСР реформи адміністративнотериторіального устрою не припинялися. Так, Указами Президії Верховної Ради
УРСР від 24 квітня 1957 р. і 24 вересня 1959 р. були ліквідовані Балаклавський,
Зуйський, Старокримський райони. А відповідно до Указу Президії Верховної Ради
УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів УРСР» було
ліквідовано 11 районів Кримської області: Азовський, Кіровський, Куйбишевський,
Жовтневий,

Першотравневий,

Приморський,

Роздольненський,

Сакський,

Сімферопольський, Радянський, Судакський [1444, с. 182].
У результаті на 1 січня 1963 р. налічувалось 10 сільських районів
(Алуштинський, Бахчисарайський, Білогорський, Джанкойський, Євпаторійський,
Червоногвардійський,

Красноперекопський,

Ленінський,

Нижньогірський,

Чорноморський) [1444, с. 182]. Проте вже 11 лютого 1963 р. Указом Президії
Верховної Ради УРСР був ліквідований Євпаторійський район і відновлений
Сакський, а Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 червня 1964 р. був
ліквідований Алуштинський район [1444, с. 182].
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Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. «Про внесення змін
до адміністративного районування УРСР» було затверджено 12 районів Кримської
області:

Бахчисарайський,

Червоногвардійський,

Білогорський,

Красноперекопський,

Джанкойський,
Ленінський,

Кіровський,

Нижньогірський,

Роздольненський, Сакський, Сімферопольський, Чорноморський [1444, с. 183].
Однак вже 8 грудня 1966 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР
були відновлені Радянський і Першотравневий райони, а Указом

Президії

Верховної Ради УРСР від 7 грудня 1979 р. утворений Судацький район [1444,
с. 183].
Про необхідність відновлення автономії Криму мова зайшла вже у 1989 р. 28
листопада 1989 р. Верховна Рада СРСР прийняла документ, у якому було зазначено,
що «відновлення прав кримськотатарського народу не можна здійснити без
відновлення автономії Криму шляхом утворення Кримської АРСР у складі УРСР».
У документі зазначалося, що це відповідало б інтересам як татар, так і
представникам інших національностей [550, c. 301].
Вже 20 січня 1991 р. у Криму було проведено загальнокримський референдум
про відновлення автономії. У цьому референдумі взяло участь 81,37 % від осіб, які
були занесені до переліку учасників. Із них «за» проголосувало 93,26 % [1, c. 206].
Потрібно зазначити, що більшість кримських татар бойкотувало референдум,
оскільки вони не погоджувались з територіальним принципом відновлення
автономії [48, с. 150]. І навіть сьогодні це питання продовжує залишатись
актуальним. 2 березня 2010 р. до Окружного адміністративного суду Автономної
Республіки Крим був поданий позов до Верховної Ради Автономної Республіки
Крим про визнання дій Кримської обласної ради в частині прийняття рішення від 12
листопада 1990 р. «Про проведення в Криму 20 січня 1991 р. референдуму з питання
реалізації права народів Кримської області на самовизначення, відновлення на
території Кримської області своєї державності – Кримської АРСР» неправомірними
і незаконними, такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної сили,
історичній справедливості і які ущемляють конституційні права позивача та права
репресованого кримськотатарського народу і громадян Криму; скасування рішення
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Кримської обласної ради від 12 листопада 1990 р. як незаконне; визнання
незаконними і анулювання результатів референдуму від 20 січня 1991 р. з питання:
«Ви за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки як
суб'єкта Союзу РСР і учасника Союзного договору?» [843]. Позовні вимоги
обґрунтовувались тим, що 20 січня 1991 р. у референдумі кримськотатарський народ
не брав участі у зв'язку з тим, що 28 листопада1989 р. ВР СРСР відновила
національно-територіальну автономію кримськотатарського народу у складі
Української РСР. Однак, посилаючись на те, що позивач пропустив річний строк
звернення до суду, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у
задоволенні позовних вимог відмовив у повному обсязі [843].
Севастопольський апеляційний адміністративний суд постанову Окружного
адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 21 липня 2010 р. у справі
№2а-3136/10/8/0170 залишив без змін [1258].
Минуло небагато часу, і 28 січня 1991 р. Президія Верховної Ради УРСР
прийняла Постанову «Про звернення Кримської обласної Ради народних депутатів
про поновлення Кримської АРСР». Після цього питання було винесене на розгляд
Верховної Ради УРСР. 12 лютого 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про
відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки» [512,
c. 152]. Того ж дня Верховна Рада УРСР прийняла Постанову «Про введення в дію
Закону Української РСР «Про відновлення Кримської Автономної Радянської
Соціалістичної Республіки» та про поповнення складу Верховної Ради Кримської
АРСР», в якій зазначалося, що Закон про відновлення Кримської Автономної
Радянської Соціалістичної Республіки в складі Української РСР набирав чинності
з дня його опублікування [951].
Враховуючи парад суверенітетів, який охопив СРСР, кримська влада теж
вирішила взяти участь в цьому процесі. 4 вересня 1991 р. Верховна Рада Кримської
АССР прийняла Декларацію про державний суверенітет Криму [301], яку можна
охарактеризувати як неоднозначний документ. З одного боку, в преамбулі
Декларації була висловлена повага до державного суверенітету України, а з
іншого – в п. 4 сказано, що народ Криму має виключне право власності на землю, її
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надра, повітряний простір, водні і інші природні ресурси, що знаходяться в межах
території і континентального шельфу Криму. Крім того, в кінці документа
зазначалося: «Дана Декларація діє з моменту прийняття і є основою для розробки
Конституції Республіки, участі в підготовці і укладенні Союзного договору,
договорів з іншими республіками і державами». Тобто йшлося про статус, який
дозволяв бути автономії суб'єктом міжнародного права.
Проте В. Кичун переконаний, що відновлення у 1991 р. автономії було
зумовлено виключно політичними процесами: «Фактично – це лише данина історії
та свого роду спокута за провину влади перед кримськотатарським населенням, яке
після Другої світової війни було депортоване за межі Кримського півострова. Інших
передумов для створення автономії на території Криму не було» [512,
c. 99].О. Іщенко теж упевнений, що створення автономії у складі України не було
наслідком політичного самовизначення народу автономії [481, с. 111].
Із метою визначення правового статусу автономії 29 квітня 1992 р. був
прийнятий Закон України «Про статус Автономної Республіки Крим» [433].
Причому АРК належали суттєві повноваження. Так, керівник Служби безпеки
України в Республіці Крим призначався Президентом України за погодженням з
Верховною Радою Республіки Крим (ст. 7), Прокурор Республіки Крим призначався
Генеральним прокурором

України

за

погодженням

з Верховною Радою

Республіки Крим (ст. 8). Передбачалися навіть квоти представництва Республіки
Крим в

органах державної влади України (ст. 9). В додатку до цього Закону

містився також

Закон України «Про розмежування повноважень між органами

державної влади України і Республіки Крим» [431]. В ст. 4, зокрема, зазначалося:
«В межах своїх повноважень Республіка Крим самостійно вступає у відносини з
іншими державами та міжнародними організаціями в галузях економіки, охорони
навколишнього середовища, соціально-культурної сфери». В ст. 10 передбачалося,
що уряд Республіки Крим має постійне представництво в столиці України – місті
Києві (17 березня 1995 р. Верховна Рада України у зв'язку з введенням в дію Закону
України «Про Автономну Республіку Крим»

постановила визнати такими, що

втратили чинність: Закон України «Про статус Автономної Республіки Крим» та
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Закон України «Про розмежування повноважень між органами державної влади
України і Республіки Крим» [934]).
Однак навіть такі поступки з боку «Центру» не вдовольнили кримське
керівництво. І 5 травня 1992 р. Верховна Рада Криму прийняла Постанову «Про Акт
про проголошення державної незалежності Республіки Крим» [995]. В ній Верховна
Рада Криму ухвалила: 1. Затвердити Акт про проголошення державної самостійності
Республіки Крим. 2. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України з
пропозицією про укладення двостороннього Договору між Республікою Крим і
Україною. Посилаючись в тому числі на волевиявлення кримчан на референдумах
1991 р. та на Декларацію про державний суверенітет Криму [301], що була прийнята
Верховною Радою Кримської АССР 4 вересня 1991 р., Верховна Рада Криму
проголосила створення суверенної держави – Республіка Крим.
А вже наступного дня Конституцію Автономної Республіки Крим прийняв
представницький орган автономії. Однак певні політичні діячі АРК не були
задоволені обсягом повноважень, які надавалися органам влади АРК, тому вони
проголосили про намір провести референдум. У травні 1992 р. Верховна Рада АРК
навіть прийняла постанову про призначення загальнокримського референдуму на 2
серпня 1992 р. На референдумі мало вирішитися питання про федеративні зв’язки
між Україною і АРК, але внаслідок переговорів між Україною і Верховною Радою
АРК, Верховна Рада АРК наклала мораторій на проведення референдуму.
(Незважаючи на те, що ще в квітні 1992 р. на території АРК було зібрано 247 тис.
підписів за проведення референдуму щодо незалежності Криму (хоча закон вимагав
лише 180 тисяч) [675, c. 379].
Як стверджує Г. Абасов, саме тому 30 червня 1992 р. Верховна Рада України
прийняла Закон України «Про розмежування повноважень між органами державної
влади України і Республіки Крим». У цьому Законі у п. 1 ст. 3 існувало таке поняття,
як «закони Республіки Крим». Таким чином, вважає Г. Абасов, Республіка Крим
легально отримала статусні характеристики, які містять деякі ознаки внутрішнього і
зовнішнього суверенітету [1, c. 72].
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17 березня 1995 р. Верховна Рада України скасувала Конституцію Криму,
посилаючись на те, що АРК не привела Конституцію, закони та інші правові акти
АРК у відповідність до законодавства України. Проте у Конституції України від 28
червня 1996 р. Автономній Республіці Крим була присвячена ціла Х глава. Лише 10
лютого 1998 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим» [403], а 21 жовтня 1998 р. Верховна Рада АРК
прийняла Конституцію АРК, яка набула чинності 12 січня 1999 р. [418].
Якщо порівняти статус області, який передбачений в Законі України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та статус АРК в Конституції АРК, то ми
побачимо ряд суттєвих відмінностей. Так, в п. 2 ст. 22 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» йдеться про те, що обласними радами може бути
затверджена символіка області [11], а у п. 1 ст. 8 Конституції АРК визначається, що
Автономна Республіка Крим має свої символи: Герб, Прапор і Гімн.
Відсутнє в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» таке
положення, яке міститься в п. 2 ст. 10 Конституції АРК: «В Автономній Республіці
Крим

російська

мова

як

мова

більшості

населення

і

прийнятна

для

міжнаціонального спілкування використовується в усіх сферах суспільного життя».
Специфіка АРК відображена і в ст. 11 Конституції АРК: «Відповідно до
законодавства України в Автономній Республіці Крим офіційні документи, які
посвідчують статус громадянина, – паспорт, трудова книжка, документи про освіту,
свідоцтво про народження, про шлюб та інші, – виконуються українською та
російською мовами, а за клопотанням громадянина – і кримськотатарською мовою, і
в ст. 12: «Відповідно до чинного законодавства України в Автономній Республіці
Крим як мова судочинства, нотаріального провадження, провадження у справах про
адміністративні правопорушення, юридичної допомоги використовується українська
або, за клопотанням учасника відповідного провадження, російська мова як мова
більшості населення Автономної Республіки Крим», і в ст. 13: «1. В Автономній
Республіці Крим поштова і телеграфна кореспонденція від громадян, державних,
республіканських, громадських та інших органів, підприємств, установ та
організацій приймається для пересилки українською або російською мовами. 2. В
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усіх сферах обслуговування громадян (комунальне обслуговування, громадський
транспорт, охорона здоров’я та інші) і підприємствах, установах та організаціях, які
до них належать, використовуються українська чи російська мова або інша мова,
прийнятна для сторін». Відрізняє АРК від області і те, що відповідно до ст. 20
Конституції АРК Автономна Республіка Крим має Постійне представництво в
столиці України місті Києві.
2 березня 2000 р. Президентом був підписаний
Представництво Президента України

Закон України «Про

в Автономній Республіці Крим» [24]. Як

сказано в ст. 1 Закону, Представництво

Президента

України

в

Автономній

Республіці Крим є державним органом, утвореним відповідно до Конституції
України з метою сприяння

виконанню

в

Автономній

Республіці

Крим

повноважень, покладених на Президента України. Згодом відповідно до зазначеного
вище

Закону України

був

виданий

Указ

Президента

України

«Питання

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим» [1226], в
якому розглядалися організаційні питання діяльності Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим.
Тому категорично не можна погодитися з думкою депутата ВР АРК Л.
Пілунського, що вже сьогодні «автономія Криму нічим не відрізняється від області.
Єдина різниця в тому, що автономія лише породжує корупцію в набагато більших
розмірах, ніж область» [1170].
І хоча повноваження і статус АРК суттєво відрізняється від статусу області,
проте Україна все ж таки не є федерацією, а залишається унітарною республікою.
На цьому наголошує в тому числі і Г. Абасов, який стверджує, що АРК не має своїх
спеціальних представників в органах загальнодержавної влади, як це властиво усім
федераціям [1, c. 24]. Проте необхідно зазначити, що, крім постійного
представництва в столиці України місті Києві, про яке йшлося вище, у 2000 р. при
Президентові України був створений дорадчий орган – Рада представників
кримськотатарського народу [15, c. 95]. Можливо, саме цей факт, а також той, що
на території АРК проживає близько 13% кримських татар, а також ряд інших
національних меншин, дозволив Н. Корольовій-Борсоді зробити висновок, що АРК є
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не лише адміністративно-територіальною автономією, як визначено у законі, а має
також деякі ознаки національної автономії [22, c. 9].
Зі свого боку Ю. Вовк переконаний, що, зважаючи на те, що титульна і
державотворча нація практично на всій території України складає більшість, ідея
федералізму, насамперед за національною ознакою, не може бути реалізована [146,
c. 298].
Що ж до ідеї проголошення суверенітету АРК у складі України, то, з точки
зору В. Кичун, ця ідея є науково необґрунтованою з трьох причин: по-перше, АРК
не має своєї єдиної кримської нації, оскільки на її території проживають
представники достатньо великої кількості різних націй та народностей. По-друге,
вважати населення АРК народом також не можна. По-третє, АРК є невід’ємною
складовою частиною України, як і інші адміністративно-територіальні одиниці, від
яких вона відрізняється лише дещо особливим правовим статусом [15, c. 51].
О. Іщенко вважає, що з огляду на те, що у АРК як адміністративно-територіальної
одиниці України відсутній власний суверенітет, громадянство та інші ознаки
держави, не зовсім коректно йменувати Кримську автономію «республікою». З його
точки зору, сутнісно така автономія наближена до автономної області, а вживання
терміна «республіка» у назві АРК свідчить більше про політичні обставини її
утворення та інерційність пострадянської державно-правової традиції, ніж про її
правову природу [481, c. 111].
Отже, цілком можна погодитися [259, c. 50 ‒ 53] з українськими вченими
Б. Бабіним, В. Короленком, О. Іваницьким, що природа кримської автономії і досі
залишається невизначеною, а більшість досліджень у цій сфері носили описовий або
політико-правовий характер [1006, c. 43]. Що ж до надання автономій певним
територіям у складі України, то, як цілком слушно заявив М. Ходаківський, на
даному етапі історичного розвитку Української держави говорити про надання
автономій її певним територіям немає підстав [1278, c. 131]. А Я. Верменич взагалі
вважає, що адміністративно-територіальна автономія з доволі невизначеним
статусом теж була однією з причин втрати Криму [124, c. 621].
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Операція з анексії АРК розпочалася російськими підрозділами, як встановила
Верховна Рада України, 20 лютого 2014 р. [405, c. 417]. Легітимізувати анексію
Кримського

півострова

Російська

Федерація

вирішила

через

проведення

«референдуму». З цього приводу Л. О. Тимченко заявила, що навіть якщо
припустити, що Конституція України дозволяла б проведення плебісциту з
територіальних питань на підставі права народів на самовизначення, факт
присутності на території Автономної Республіки Крим іноземних військ позбавляє
таке голосування свободи волевиявлення [1203, c. 528]. Фактично про це ж говорить
і Л. Д. Тимченко [1203, c. 327].
Ми не будемо детально зупинятися на протиправності проведення такого
референдуму за законодавством України, оскільки це питання детально буде
розглянуто у розділі, присвяченому правовому статусу Севастополя, а також тому,
що це питання достатньо детально було розглянуте нами у ряді публікацій [215,
c. 28 ‒ 31].
Натомість ми зупинимося на порушенні стандартів проведення референдумів
при

проведенні

«референдуму»

щодо

статусу

АРК.

Період

становлення

референдуму у Криму зайняв замість мінімального одного місяця (або бажаних 3
місяців) всього 18 днів [1203, c. 529]. В результаті ретельного наукового
дослідження Л. О. Тимченко дійшла висновку, що проведення референдуму в АРК
16 березня 2014 р. не відповідало ні нормам національного права України, ні нормам
міжнародного права [1203, c. 530]. Крім того, Л. Д. Тимченко переконує, що підстав
для анулювання Договору між Україною та Росією від 19 листопада 1990 р.,
відповідно до якого сторони визнають і поважають територіальну цілісність одна
одної, у Росії не було [1203, c. 314]. Російська Федерація, здійснивши анексію
Кримського півострова, порушила не лише принципи і норми міжнародного права
[277, c. 118 – 135], але й власне законодавство.
Російський професор О. Лук'янова називає сім порушень, яких припустився
Конституційний Суд, перевіряючи «Договір між Російською Федерацією і
Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і
утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів» на відповідність
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Конституції Російської Федерації. Однак ми б хотіли наголосити лише на деяких з
них. Насамперед автор звертає увагу на те, що Конституційний Суд порушив
процедуру розгляду справи і сам в цьому зізнався, оскільки констатував, що у цьому
випадку він не вдавався до процедури попереднього вивчення звернення суддею
Конституційного Суду і проведення слухань по справі. І це незважаючи на те,
зазначає автор, що Федеральний Конституційний Закон «Про Конституційний Суд
Російської

Федерації»

не

дозволяє

розглядати

справу

без

попереднього

прискіпливого вивчення питання [766]. Дослідниця як на порушення, вчинене
Конституційним Судом РФ, вказує і на те, що Конституційний Суд, вивчаючи
повноваження сторін, які підписали Договір (що він мав зробити відповідно до
закону), обмежився лише вивченням повноважень Президента Російської Федерації.
Однак вчена абсолютно справедливо звертає увагу на те, що обрання головою уряду
Криму С. Аксьонова навряд чи можна назвати бездоганним. Ще більш сумнівною є
легітимність «мера» Севастополя. В результаті автор ставить риторичне запитання:
«Якщо повноваження двох із трьох підписантів настільки сумнівні, чи може
Конституційний Суд визнати Договір таким, який відповідає Конституції по
порядку підписання?». Інакше, за її словами, виходить, що перевірка по формі
підписання стосувалася не питань права, а звелася до проблеми правильності
чорнила, яким був підписаний Договір [766].
Дослідниця наголошує, що відповідно до ч. 2 ст. 91 Федерального
Конституційного Закону «Про порядок прийняття до Російської Федерації і
утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації» [764] міжнародний
договір не може бути ратифікований, затверджений і не може набрати чинності для
Російської Федерації, якщо Конституційний Суд встановив невідповідність його
Конституції [766]. Цікаво, що для обґрунтування «правомірності» анексії Криму,
юристи-міжнародники Російської Федерації «перевернули» власну доктрину. Якщо
раніше ці вчені наполягали на тому, що принцип територіальної цілісності превалює
над правом на самовизначення, то тепер їх думка змінилася на діаметрально
протилежну. І цю тенденцію блискуче продемонстрував професор О. Мережко
[1480]. Достатньо цікаві версії обґрунтування правомірності анексії Кримського
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півострова російськими дослідниками (від захисту своїх громадян і співвітчизників
і до того, що Крим історично російський, а Україна з 1991 р. здійснювала мирну
анексію Кримського півострова, яку РФ визнавала при дотриманні певних умов)
наводить і О. Задорожній [391, c. 149].
З нашої точки зору, достатньо серйозним аргументом у дискусії щодо
правомірності анексії Кримського півострова є позиція Генеральної Асамблеї ООН,
яка 27 березня 2014 р. прийняла резолюцію №68/262 («за» – 100, «проти» – 11.
Серед останніх – Вірменія, Білорусія, Венесуела, Зімбабве, КНДР, Куба, Нікарагуа,
Росія, Сирія, Судан, які важко назвати країнами з розвиненою демократією та
міцними традиціями дотримання принципів та норм міжнародного права.), в якій
вона підкреслила, що референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та
місті Севастополі 16 березня 2014 р., не маючи законної сили, не може бути
основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста
Севастополя (п. 5), та закликала всі держави, міжнародні організації та
спеціалізовані установи не визнавати будь-якої зміни статусу Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя на основі вищезгаданого референдуму і
утримуватися від будь-яких дій або кроків, які можна було б витлумачити як
визнання будь-якого такого зміненого статусу (п. 8) [1054].
Заступник генсека ООН з прав людини І. Шимонович, який побував у Криму
21 і 22 березня 2014 р., відзначив, що референдум і його результати викликають
багато запитань. Присутність збройних формувань і так званих груп самооборони
без знаків розрізнення не сприяло вільному волевиявленню. Крім того, ООН
отримала багато свідчень про маніпулювання голосами: «Джерела стверджують, що
в референдумі брали участь люди, що не мають українського громадянства, а багато
хто міг проголосувати неодноразово. Деякі люди позбавлялися документів при
обшуку невстановленими «ополченцями». 6 березня в Криму було відключено
аналогове мовлення українських телеканалів, частоти, що звільнилися, зайняли
російські телеканали» [781].
Венеціанська

комісія

також

не

визнала

легітимність

кримського

«референдуму». Причому відповідне рішення комісія прийняла одноголосно. Вона
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дійшла висновку, що «референдум» порушив Конституцію України і базові
міжнародні

принципи

територіальної

цілісності

і

суверенітету

суб'єктів

міжнародного права [112]. Дії Російської Федерації засудила і Парламентська
Асамблея Ради Європи. ПАРЄ відмовилася визнати легітимність кримського
референдуму, що відбувся 16 березня. На думку Асамблеї, «прагнення до
відокремлення / Криму / і приєднання його до Російської Федерації ініційовано і
спровоковано владою Росії під загрозою військового втручання». Всього за
резолюцію, яка засудила анексію Криму Російською Федерацією, проголосували
154 депутати ПАРЄ. 26 депутатів проголосували проти і 14 утрималося [810].
15 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» [413]. Відповідно до ст. 3 цього Закону тимчасово окупованою
територією визначалися:
1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
внутрішні води України цих територій;
2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського
півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж
узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального
шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України
відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;
3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2.
Однак в цьому Законі не було встановлено дати початку окупації. Цей недолік
був виправлений лише після прийняття 12 серпня 2014 р. Закону України «Про
створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення
економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» [435]. В п. 1 ст.
12 зазначалося, що початком тимчасової окупації території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя вважається дата набрання чинності Резолюцією №68/262
Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 27 березня 2014 р. про
підтримку територіальної цілісності України. Однак 15 вересня 2015 р. Верховна
Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів
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України щодо визначення дати початку тимчасової окупації». Відповідно до п. 1 ст.
1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення
дати початку тимчасової окупації» доповнювалася ч. 2 ст. 1 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України», в якій зазначалося, що датою початку тимчасової окупації є 20
лютого 2014 р. [444], а п. 1 ст. 12 Закону України «Про створення вільної
економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України» був виключений.
Автономна Республіка Крим була не першим автономним утворенням у складі
України. У період з 1924 р. і до 1940 р. (до утворення Молдавської РСР) у складі
Радянської України існувала Автономна Молдавська ССР. Непослідовна політика
Центральної Ради щодо кримського питання, а також військова інтервенція Антанти
та Червоної армії призвели до того, що кримський півострів опинився у складі
РСФРР і перебував у складі цієї Республіки до 1954 р., коли Кримська область
відповідно до союзного законодавства та законодавства республік увійшла до
складу УРСР. Однак 20 лютого 2014 р. російські підрозділи розпочали операцію з
анексії Автономної Республіки Крим, незважаючи на те, що у процесі приєднання
АРК до РФ були порушені не лише принципи та норми міжнародного й
українського права, а й норми російського законодавства.
3.2. Еволюція правового статусу району як адміністративно-територіальної
одиниці
Етимологічно термін «область» походить від старослов'янського «облада» –
володіння [17]. І хоча централізовано обласний поділ був запроваджений у 1932 р.,
проте адміністративно-територіальні одиниці з такою назвою існували і раніше.
П. Чижевський відзначає, що «область» –древнє українське слово, і ним здавна
називалась західна частина України – Галичина [18, c. 408 – 414]. В Російській
імперії областю називали окремі адміністративні одиниці, які за своїми розмірами
прирівнювались до губерній, проте географічно розміщувались на околицях
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держави. Часто «областю» називали новоприєднану територію. Територіальні
одиниці з такою назвою зустрічались в Сибіру та в Туркестані. У Європейській
частині була утворена лише «Бессарабська область» [13, c. 515].
І хоча обласний устрій був запроваджений понад 70 років тому, однак у
жодному нормативно-правовому акті визначення області не наводиться. Однією із
задач, які ставила радянська влада при створенні областей, було скорочення
видатків на державний апарат. І справді, після утворення областей він був
скорочений на 27%, а фонд заробітної плати – на 25,7%. Більше того, планувалося,
що апарат згодом мав бути знову зменшений. Однак зовсім скоро центральний
апарат знову почав наближатися до тієї кількості, яка була до формування областей
[1363, c. 1]. Та й загалом процес утворення областей відбувався не найкращим
чином. Наприклад, із Чернігова доповідали в ЦК КП(б)У, що військові організації
не звільняють приміщення для області [1363, c. 35]. А більш, ніж через рік після
утворення областей секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвич
(проти

якого СБУ згодом порушила кримінальну справу

за фактом вчинення

геноциду в Україні в 1932-1933 рр. ) та голова облвиконкому І. Гаврилов писали до
ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, РНК СРСР, РНК УСРР, що хоча на Україні області
організовані вже майже півтора року, але область як господарсько-економічна
одиниця тут ще не існує. Планування і керівництво найважливішими ділянками
народногосподарського будівництва здійснюється без впливу і участі обласних
організацій [1366, c. 4]. Із запровадженням у лютому 1932 р. обласного поділу в
УСРР було утворено п’ять областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Київську,
Одеську, Харківську [16, c. 187]. Однак вже 25 червня 1932 р. до Політбюро ЦК
ВКП(б) надійшов лист, в якому пропонувалося створити Донецьку область. За
проектом до неї, крім 17 місцевих районів, мало увійти ще 13 районів Харківської
області та 6 районів Дніпропетровської [1364, c. 4]. Виникли складності з
визначенням адміністративного центру. Від моменту її створення центром було
визначено м. Артемівськ, а з 16 липня – Сталіно [497, c. 17]. Однак і на цьому
процес утворення нових областей не завершився.
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20 вересня 1932 р. С. Косіор написав Й. Сталіну: «Практика показала, що не
можна керувати такою великою кількістю районів, як у Київській області (100
районів), до того ж економічно неоднорідних. Більша частина районів Київської
області має буряково-зерновий характер, а райони так званого Чернігівського
Полісся цієї області в основному спеціалізуються на льоні та коноплях» [1364, c.
58]. В цьому листі С. Косіор ставив перед ЦК ВКП(б) питання про виділення
Чернігівської області у складі 36 районів (29 районів з Київської області та 7 з
Харківської) [1364, c. 58].
Т. Демченко вважає, що одним із факторів, який прискорив утворення даної
адміністративної одиниці стало хронічне відставання районів Полісся від темпів
суцільної колективізації. На кінець січня 1931 р. у регіоні не було жодного району
суцільної колективізації. Другим чинником вона називає наявність на Чернігівщині
сил, здатних до масового опору. З її точки зору, служба безпеки не могла чекати,
коли ситуація у лісистому краї, розташованому на кордоні з Росією, із стихійними
традиціями партизанського руху, стане неконтрольованою [308, c. 180].
Наступні зміни адміністративно-територіального устрою УРСР на обласному
рівні відбулися у 1937 р. Того ж року Харківську область поділили на Харківську і
Полтавську, Київську – на Київську і Житомирську (річ у тому, що у 1921 р. після
поділу Волинської губернії Луцьк відійшов до Польщі [674, c. 67]), Вінницьку – на
Вінницьку і Кам'янець-Подільську, Одеську – на Одеську і Миколаївську. Як
зазначає О. Удовіченко, утворення Полтавської області насамперед зумовлювалось
потребами

адаптації

адміністративно-територіального

поділу

до

завдань

управлінської системи і реалій життя [1125, c. 5]. Очевидно, що цей висновок є
справедливим і щодо утворення решти областей.
У

1938

р.

Донецька

область

була

поділена

на

Сталінську

і

Ворошиловградську [8, c. 57]. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня
1939 р. було утворено ще три області: Запорізьку, Кіровоградську, Сумську [1239].
Сумська була утворена з двох районів Полтавської області, 17 – Чернігівської, 12 –
Харківської. Кіровоградська утворилася з 13 районів Миколаївської, 10 – Одеської,
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5 – Київської та 2 –– Полтавської областей. Запорізька була утворена з 27 районів
Дніпропетровської та двох Миколаївської [8, c. 58].
Наступні зміни адміністративно-територіального устрою на обласному рівні
відбувалися, як правило, у зв'язку з територіальними змінами УРСР. Так, після
возз'єднання Західної України з УРСР було утворено Волинську, Дрогобицьку,
Львівську, Ровенську, Станіславську і Тернопільську області [16, c. 58]. З
включенням Північної Буковини, Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського
повітів Бессарабії до складу УРСР у 1940 р. були утворені Чернівецька та
Ізмаїльська області [16, c. 59]. У 1944 р. була утворена Херсонська область.
В. Мамутов так пояснює її виникнення. У 1944 р. Радінформбюро подало
інформацію про визволення від німецько-фашистської окупації м. Херсона,
помилково назвавши його обласним центром. Насправді ж місто було одиницею
обласного підпорядкування і з 1937 р. належало до Миколаївської області. Публічно
визнати помилку державної інформагенції на той час було неможливим. Тому
союзне керівництво прийняло рішення про заснування нової області [11, c. 80].
Таким чином, був продемонстрований волюнтаристський підхід до утворення
адміністративно-територіальної одиниці найвищого рівня – області.
22 січня 1946 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР було затверджено
подання Президії Верховної Ради Української РСР про утворення Закарпатської
області з центром у м. Ужгороді. До складу області ввійшли міста Ужгород,
Мукачево та 13 округів: Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький,
Волівський, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський,
Севлюшський, Тячівський, Ужгородський, Хустський [87, c. 165].
Під час однієї з нарад М. Хрущов (на той час керівник республіканського
уряду) висловив особисту прихильність до ідеї створення двох областей з центром у
м. Ужгород та м. Мукачеві. У випадку прийняття рішення про створення однієї
області розглядалась можливість розташування її центру в Мукачеві, оскільки місто
мало більш вдале в порівнянні з Ужгородом географічне розташування [2, c. 67].
7 січня 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР затвердила подання Президії
Верховної Ради Української РСР про утворення у складі Республіки Черкаської
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області. Вона була створена переважно за рахунок Київської, хоча до її складу
ввійшли окремі райони Полтавської, Кіровоградської та Вінницької областей, які
економічно тяжіли до Черкас. Черкаська область була створена у зв'язку з тим, що
деякі райони були віддалені залізничними шляхами від обласного центру на 200–325
км, тому важко було керувати економікою та побутовим обслуговуванням
населення [2, c. 71]. П. Шелест у своїх щоденниках згадував про ідею
перейменування Черкаської області у Шевченківську, але до цієї ідеї несхвально
поставилось кремлівське керівництво [14, c. 169].
16 січня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради Української РСР
„Про перейменування міста Проскурова в місто Хмельницький, Кам'янецьПодільської області в Хмельницьку область”. Як пояснювалось у документі, це
рішення було ухвалене на ознаменування історичної події – 300-річчя возз'єднання
України з Росією і відзначення заслуги перед українським і російським народами
видатного державного діяча і полководця Б. Хмельницького [1, c. 399].
15 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради Української РСР своїм указом
затвердила подання про ліквідацію Ізмаїльської області і приєднання її території до
складу Одеської області. І хоча вона була однією з найменших у республіці як за
територією – 12, 4 тис. км2,так і за кількістю населення – 493,8 тис. чол., проте О.
Андрощук переконаний, що не ці факти стали безпосередніми причинами її
ліквідації. Він вважає, що вона була ліквідована внаслідок перевірки 1952–1953 рр.,
яка виявила багато недоліків (хоча офіційно про це ніде не йшлося). Офіційне
обґрунтування було іншим. Населенню пояснювали, що відбулося економічне і
культурне зростання в регіоні й тому стало легше керувати [2, c. 86]. Внаслідок
втілення змін у життя Одеська область стала найбільшою в Республіці. Її територія
складала 40,3 тис. км2, а населення – 2051,2 тис. чол. Це значно перевищувало
середньореспубліканські показники. І тому було прийнято рішення про передачу
частини районів Одеської області сусіднім регіонам – Миколаївській та
Кіровоградській областям [2, c. 87].
На початку 50-х рр. ХХ ст. виникла ідея перейменувати на Славоруську,
Прикарпатську та Придніпровську відповідно Ізмаїльську, Станіславську та
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Херсонську області [2, c. 96]. Пропозиції Й. Сталіну щодо перейменування областей
були направлені секретарем ЦК КП(б)У Л. Мельниковим. Свою пропозицію
Л. Мельников пояснював тим, що «на території Радянської України до цього часу
ще збереглися найменування деяких населених пунктів, які нагадують про хижацькі
набіги чужоземних загарбників на нашу землю» [1300, c. 196]. Як пояснював автор
листа, Ізмаїл потрібно було перейменувати, оскільки назва міста походила від
турецького слова «ісмаїт», місто Станіслав було закладене в 1661 р. на честь
польського князя Станіслава Потоцького, Херсон був перейменований на честь
Херсонеса Таврійського, заснованого грецькими переселенцями у IV ст. до н. е.
[1300, c. 193]. Однак ці плани так і не були реалізовані.
Мешканці

м.

Козятина

Вінницької

області

пропонували

створити

Валдаївську область на честь братів Валдаївських, які брали активну участь у
революції та громадянській війні на Козятинщині, з центром у Козятині. Але
виконком Вінницької обласної ради пояснив, що райони, зазначені у листі,
розташовані значно ближче до своїх обласних центрів, ніж до Козятина, а інші
області не потребують розукрупнення [2, c. 96].
У 1958 р. було перейменовано Ворошиловградську область, а в 1961р. –
Сталінську. Зрештою, Президія Верховної Ради Української РСР Указом від 21
травня 1959 р. ліквідувала Дрогобицьку область, передавши її територію до складу
Львівської. Ці дії О. Андрощук пояснює тим, що в середньому на одну область
республіки припадало в 1959 р. 231 тис. км2 площі і 1 563,3 тис. населення. А
Дрогобицька область мала 9,6 тис. км2 площі й 855,7 тис. населення. Крім того, її
бюджет становив 448,6 млн крб, що майже вдвічі менше за середньообласний
бюджет Республіки [2, c. 88].
В результаті цих перетворень територія Львівської області збільшилась
майже в два рази, її територія становила 21,7 тис. км2, а кількість населення – 2111,5
тис. Таким чином, вона приблизно стала прирівнюватися до Черкаської та
Вінницької областей [2, c. 91].
Одним з нереалізованих проектів була ідея створення Холмської області у
складі УРСР, яка обговорювалась у 1944–1945 рр. Але Й. Сталін виступив проти,
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оскільки він вже домовився

про кордон із претендентами на майбутній уряд

Польщі. Центром мало бути м. Холм. Територія області мала становити 12 310 км2, а
населення – 797 тис. чол. Етнічний склад майбутньої області мав бути таким: 45,6 %
– поляки; 39,4 % – українці та росіяни; 11,7 % – євреї [2, c. 96].
Як зазначає Р. Кульчинський, «практика адміністративно-територіальної
реформи в УРСР засвідчила, що найбільше значення мали такі аргументи, як
загальна чисельність населення в межах адміністративно-територіальної одиниці...
наявність чи відсутність приміщень для розміщення партійних і радянських органів.
Під час планування сітки адміністративно-територіальних одиниць передусім брали
до уваги розміщення транспортних шляхів і вузлів, які дозволяли б кожній людині
добратися до обласного центру з будь-якого кінця області за 2–3 год» [10].
Однак належним чином реформувати обласний поділ не вдалося. О. Лазор,
посилаючись на теорію центральних місць, стверджує, що оптимальний радіус
обслуговування території обласними центрами не повинен перевищувати 90 ‒ 100
кілометра [623, c. 120]. Натомість, за підрахунками Я. Жовнірчика, якщо у
Чернівецькій області відстань від обласного центру до найвіддаленішого району
області становить 110 кілометрів, то в Одеській – 220 [379, c. 81]. Якщо Чернівецька
область ‒ це 8,1 тис. квадратних кілометра та 0,9 млн чол., то Одеська – це 33,3 тис.
квадратних кілометра і 2,5 млн чол. [1, c. 43]. Чисельність населення Донецької
області у 5 разів більша, ніж Чернівецької [390, c. 230]! Таким чином, ми бачимо
значну диспропорцію адміністративно-територіальних одиниць на обласному рівні
як за кількістю населення, так і за площею.
Зазначена диспропорція впливає і на управління областями. Так, у Постанові
Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення
втрат бюджету» всі області України поділяються на категорії, залежно від яких
передбачається кількість заступників голів обласних державних адміністрацій: п’ять
одиниць – у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській обласних та Київській
міській державних адміністраціях, включаючи першого заступника та заступника
голови – керівника апарату; чотири одиниці – у Запорізькій, Київській, Луганській,
Львівській, Одеській обласних, Севастопольській міській державних адміністраціях,
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включаючи першого заступника та заступника голови – керівника апарату; три
одиниці – у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, ІваноФранківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській,
Тернопільській,

Херсонській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій

та

Чернігівській обласних державних адміністраціях, включаючи першого заступника
та заступника голови – керівника апарату [973].
Значна проблема полягає і у відстані між сусідніми обласними центрами. В
деяких випадках вона перевищує 400 кілометрів, що відповідно впливає на розвиток
інфраструктури цих територій. Із 24 обласних центрів 17 мають зміщення від
геометричного центру, що позначається на якості надання та отримання послуг [623,
c. 120]. В. Малиновський наголошує, що в Україні є цілі регіони, віддалені від
обласних центрів на відстань понад 100 кілометрів, у яких проживає понад 10 млн
осіб [681, c. 226]. Диспропорція між областями існує і за кількістю районів. Так,
Вінницька область налічує максимальну кількість районів – 27, а Чернівецька –
мінімальну – 11 (за середньої величини по державі 19,5) [681, c.211].
Негативно на обласний рівень адміністративно-територіального устрою
впливає відсутність нормативно-правового регулювання цієї адміністративнотериторіальної одиниці. На сьогодні правовий статус області, окрім Конституції
України, у ст. 133 якої перераховується кількість і назва областей, регулюється
також Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997
р. та Указом Президії Верховної Ради Української РСР “Про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою Української РСР” від 12 березня
1981 р., яким було затверджене „Положення про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР”. Однак необхідно
зазначити, що норми цього „Положення» є чинними у частині, що не суперечать
Конституції України.
В 1991 р. Президія Верховної Ради Української РСР зробила спробу
прийняти новий нормативно-правовий акт замість Указу Президії Верховної Ради
Української РСР “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою Української РСР” від 12 березня 1981 р. У зв'язку з цим Президія Верховної
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Ради Української РСР постановила передати проект «Положення про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» на
попередній розгляд Комісії Верховної Ради Української РСР з питань діяльності Рад
народних депутатів,

розвитку місцевого самоврядування [988]. Однак новий

нормативно-правовий акт так і не був прийнятий.
Відповідно до п. 29 ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної
Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів. Проте жодним чином не йдеться про
можливість утворення і ліквідацію областей, встановлення і зміну їх меж,
найменування і перейменування. В п. 13 ст. 92 Конституції України йдеться про те,
що виключно законами України визначається територіальний устрій України. Однак
Закон України «Про територіальний устрій України» так до цього часу і не був
прийнятий. Тому на сьогодні це питання залишається відкритим.
У п. 3 рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р., у якому
дане офіційне тлумачення п. 13 ст. 92 Конституції України, зазначається, що
положення п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України про те, що виключно законами
України визначається «територіальний устрій України», треба розуміти так, що
питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття,
правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження
органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є
питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом.
Відповідно до п. 1 і п. 2 „Положення про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР”, утворення і ліквідація
областей проводяться Верховною Радою Української РСР, а в період між її
сесіями – Президією Верховної Ради Української РСР з наступним поданням
на затвердження Верховної Ради Української РСР на черговій сесії. Районний
поділ областей при їх утворенні встановлюється
Української РСР. Встановлення

і зміна

меж,

Президією Верховної Ради
встановлення

адміністративних центрів областей проводяться Президією

і

перенесення

Верховної Ради
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Української РСР за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних Рад
народних депутатів.
Проте ці норми не можуть бути реалізованими, оскільки, як вже зазначалося
вище, відповідно до ст. 85 Конституції України у Верховної Ради України немає
таких повноважень. Очевидно, що поставлені вище питання можуть бути
вирішеними лише шляхом внесення змін до Конституції України,

який

передбачений у розділі ХІІІ Основного Закону. Таким чином, щоб утворити,
ліквідувати область (області), найменувати чи перейменувати її (їх), необхідно, щоб
відповідно до ст. 154 Конституції України законопроект про внесення змін до
Конституції України був поданий до Верховної
України або не менш як третиною

Ради

народних

України

депутатів

Президентом
України

від

конституційного складу Верховної Ради України. Цей законопроект, попередньо
схвалений більшістю від

конституційного

складу Верховної Ради України,

вважається прийнятим, якщо на наступній сесії Верховної Ради України за нього
проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної
Ради України. Крім того, законопроект про внесення змін до Конституції України
має розглядатися

Верховною

Радою

України

за наявності висновку

Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам ст. 157
(«Конституція України не може

бути

змінена,

якщо зміни передбачають

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони
спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності
України. Конституція України не може бути змінена в
надзвичайного стану”) та ст. 158 («Законопроект про

умовах

воєнного або

внесення

змін

до

Конституції України, який розглядався Верховною Радою України і закон не був
прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік
з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада України
протягом строку

своїх

повноважень

не може двічі змінювати одні й ті самі

положення Конституції України») Конституції. Тому цілком можна погодитися з Р.
Лозою, що встановлення переліку областей на рівні конституційного закону
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консервує існуючу недосконалу систему обласного поділу, ускладнює юридичну
процедуру утворення нових та ліквідації вже існуючих областей [646, c. 258].
Відповідно до п. 12 „Положення про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР” найменування

і

перейменування областей має проводитися Президією Верховної Ради Української
РСР за поданням виконавчих комітетів

відповідних

обласних Рад народних

депутатів, з урахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних,
історичних, національних, побутових та інших місцевих умов, думки місцевого
населення, завдань комуністичного виховання громадян. І якщо з такими вимогами,
як

врахування

загальнодержавних

інтересів,

географічних,

історичних,

національних, побутових та інших місцевих умов, думки місцевого населення у
світлі Конституції України можна погодитися, то з огляду на ст. 15 Конституції
України, відповідно до якої суспільне життя в Україні ґрунтується на

засадах

політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, жодна ідеологія не може
визнаватися

державою

як

обов'язкова,

доцільність

врахування

завдань

комуністичного виховання громадян є сумнівною. Тим паче з огляду на Закон
України

«Про

засудження

комуністичного

та

націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки»

[1462],

норми

якого,

навпаки,

вимагають

перейменовувати

адміністративно-територіальні одиниці, чи навіть їх частини, які містять у собі
символіку комуністичного тоталітарного режиму. В. п. 8 прикінцевих та перехідних
положень зазначеного вище закону йдеться про перейменування Верховною Радою
України населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного
тоталітарного режиму. Однак мова не йде про області, хоча, з нашої точки зору,
назва Кіровоградської області (на честь відомого більшовицького діяча С. Кірова)
може містити у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму.
Проте врегулювати обласний поділ на законодавчому рівні спроби все ж
були. Після прийняття Конституції України у 1996 р. народні депутати України
Р. Безсмертний, І. Юхновський, В. Стретович запропонували проект Закону України
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„Про адміністративно-територіальний устрій України”, який 15 липня 1997 р. був
прийнятий за основу [938].
Законопроект фактично законсервовував порядок найменування областей.
Адже в п. 2 ст. 25 передбачалося, що назви областей мають бути похідними від
найменування тих населених пунктів, які є їх адміністративними центрами або
географічного чи історичного найменування тієї частини території, на якій
розташовані ці адміністративно-територіальні одиниці. Таким чином, незважаючи
на назву адміністративного центру Луцьк, область і далі могла іменуватися
Волинською, як і Закарпатською областю могла іменуватися адміністративнотериторіальна одиниця, адміністративним центром якої є м. Ужгород.
Запропонований Р. Безсмертним проект Закону „Про територіальний устрій
України” [1251] містив дещо більше новел. Насамперед у ст. 13 містилося
визначення поняття регіону. Відповідно до пропонованого законопроекту регіоном
називалася адміністративно-територіальна одиниця, утворена з метою здійснення
державної політики щодо збалансованого розвитку територій, забезпечення
реалізації спільних інтересів жителів районів та міст-районів, що входять до його
складу,

та

надання

населенню

визначених

законом

спеціалізованих

та

високоспеціалізованих адміністративних, соціальних та культурних послуг, які
об’єктивно не можуть бути надані у районах та містах-районах. У цій статті
зазначалося, що регіонами є такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна
Республіка Крим, області, міста-регіони.
Необхідно зазначити, що в даному законопроекті були відсутні визначення
Автономної Республіки Крим та області. З нашої точки зору, цю прогалину
необхідно було б усунути. Саме у цьому законі було б доцільно дати визначення
автономії і звернути увагу на її характерні ознаки. Та й визначення поняття
„область” полегшило б як визначення її правового статусу, так і визначення їх
кількості у процесі проведення адміністративно-територіальної реформи. Такий
концептуальний підхід міг би зняти необхідність прийняття окремих законів “Про
статус області та регіональне самоврядування” чи “Про статус області” [149, c. 231].
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14 серпня 2014 р. у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України був презентований проект Закону
України «Про адміністративно-територіальний устрій» [402], активну участь в
розробці якого взяв Ю. Ганущак. В документі обласному устрою була присвячена
лише ст. 8. (регіон). Відповідно до цієї статті до регіонів належала лише АРК та
області. Як у законопроекті, запропонованому А. Гриценком, в цьому законопроекті
(п. 3) адміністративний центр регіону міг бути змінений: «Адміністративний центр
регіону визначається з урахуванням наявності інфраструктури, що дозволяє
розмістити місцеві органи виконавчої влади, необхідні установи і служби
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування регіону, доступності адміністративного центру регіону для жителів
районів, які входять до складу цього регіону». Відповідно до ст. 9 законопроекту на
території міст із спеціальним статусом – Києва та Севастополя, реалізовувались
повноваження громади, району та регіону.
Що ж до реформування адміністративно-територіального устрою України на
обласному рівні, то, як правило, науковці менше уваги приділяють цьому питанню.
Очевидно, такий стан справ пояснюється тим, що вчені розуміють про той
суспільний

резонанс,

який

спричинить

реформування

адміністративно-

територіального устрою України на обласному рівні. Це заперечуватиме не лише
місцеве населення, яке вже звикло до існуючого адміністративно-територіального
устрою, а насамперед „обласне керівництво”, яке буде різко виступати проти того,
щоб зменшилась чисельність бюрократичного апарату і під загрозою опинились
роками налагоджені „зв'язки”. І більш ніж очевидно, що ці особи знайдуть лобістів
ідеї „залишити все як є” і на загальноукраїнському рівні.
Імовірно, що І. Заяць мав рацію, коли стверджував, що утворення чи
ліквідація територіальної одиниці обласного рівня створює сильний політичний та
соціально-економічний резонанс [455, с. 205]. Можливо, саме щоб уникнути
небажаних наслідків, дисертант не наважився запропонувати концепцію реформи на
обласному рівні, хоча обрана тема дисертації й неврегульованість питання до цього
спонукали.
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Про суспільний резонанс, який би викликала така реформа, говорять й інші
науковці. Так, авторський колектив під керівництвом В. Смолія та П. Слободянюка
дійшов висновку, що ліквідація, наприклад, Закарпатської області з включенням її
території до Львівського регіону може спричинити негативне політичне збурення
[15, с. 400]. Проте такі проекти все ж наявні, хоча не можна вважати їх ретельно
продуманими й опрацьованими. Вони мають швидше концептуальний характер.
Деякі вчені (наприклад, В. Мамутов) виступають за зменшення кількості
областей. Він пропонує провести реформу згідно з принципом економічного
районування території України. Відповідно до його підрахунків це призвело б до
зменшення кількості областей удвічі. Але в результаті, з його точки зору, кількість
областей відповідала б кількості економічних районів [1027, с. 204].
Необхідно зазначити, що він є неодиноким у своїх міркуваннях.
Так, О. Кучабський

пропонує

сформувати

новий

допоміжний

рівень

адміністративно-територіальної структури на базі 6 макрорегіонів за принципом
соціально-економічного

тяжіння.

Керуючись

економічною

доцільністю,

він

пропонує створити шість таких утворень із центрами у Києві, Харкові,
Дніпропетровську, Одесі, Донецьку та Львові [614, с. 284]. О. Шаблій, теж
керуючись економічним підходом, запропонував виділити 6 таких районів:
Західний, Центральний, Центрально-Східний, Північно-Східний, Південний та
Східний [534, с. 18].
Ф. Заставний звертає увагу на те, що у 1986 р. у щомісячному журналі
Президії АН УРСР була опублікована стаття, у якій обґрунтовано сучасну
дев'ятирайонну мережу економічних районів України (яка, з його точки зору, має
сенс і тепер). Виділялися такі економічні райони: Донецький (Донецька і Луганська
області), Придніпровський (Дніпропетровська і Запорізька області), ЦентральноПоліський (Житомирська, Київська, Чернігівська області), Північно-Східний
(Полтавська, Сумська, Харківська області), Причорноморський (АРК, Миколаївська,
Одеська і Херсонська області), Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська,
Львівська, Чернівецька області), Центральний (Кіровоградська, Черкаська області),
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Північно-Західний (Волинська і Рівненська області) та Подільський (Вінницька,
Тернопільська, Хмельницька) [451, с. 217].
Депутат від Партії регіонів (на той час провладної) С. Гриневецький
запропонував підтримати ідею вчених про поділ України з огляду, в тому числі, і на
економічні показники, на 8 потужних територіально-адміністративних утворень. Був
запропонований

такий

територіальний

поділ держави

Україна:

Автономна

Республіка Крим; Донецький регіон (Донецька, Луганська області); Карпатський
регіон (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області); Київський
регіон (Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська області); Подільський
регіон (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області); Поліський регіон
(Волинська,

Рівненська,

Житомирська

області);

Придніпровський

регіон

(Дніпропетровська, Запорізька області); Причорноморський регіон (Одеська,
Херсонська, Миколаївська області); Слобожанський регіон (Харківська, Сумська,
Полтавська області) [205].
М. Дністрянський вважає, що створення нових адміністративних ступенів на
надобласному рівні чи укрупнення великих регіонів (як на основі групування
суміжних областей, так і так званих історико-географічних областей), є особливо
хибним. Він переконаний, що об'єднання кількох областей призведе до створення
надвеликих адміністративних одиниць, відповідних розмірам середніх європейських
країн, що зовсім не характерно для унітарних держав.
Утім, серед науковців існують і прямо протилежні думки: розукрупнити
області й створити замість них інші адміністративно-територіальні одиниці. Так,
Б. Горинь пропонує утворити 80–90 таких одиниць, які були б подібні до
французьких департаментів [1207, с. 204]. А Дністрянський радить сформувати
двоступеневу систему адміністративно-територіального устрою і замість областей
створити приблизно 80 округів [1207, с. 204]. Професор П. Маслак порекомендував
поділити Україну замість 25 областей на 99 округ чи регіонів [147, с. 78 ‒ 85].
Інститут трансформаційного суспільства теж запропонував замість 25 областей та
490 районів створити 99, але не округ, а паланок [147, c. 78 ‒ 85]. А от Ю. Ганущак у
2014 р. дав пропозицію щодо створення 99 районів. Кількість районів він пояснює
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кількістю госпітальних округів. Посилаючись на зарубіжний досвід, дослідник
стверджує, що госпітальний округ стає рентабельним після охоплення 150 тис.
потенційних пацієнтів [169, с. 322].
Л. Шпильовий запропонував перейти від трирівневої схеми управління
територіями до дворівневої: “центр-район”. З огляду на це порекомендував
розподілити територію України приблизно на 100 районів із населенням по 500 тис.
мешканців у кожному, а міста з населенням більше ніж 400 тис. безпосередньо
підпорядкувати

центральній

владі

на

правах

окремих

адміністративно-

територіальних одиниць [534, c. 21].
Комбінований підхід пропонує Л. Заставецька. З її точки зору, для
оптимізації функціонування районних систем розселення важливо визначити групи
адміністративних районів, які мають подібні умови для соціально-економічного
розвитку, спільні проблеми в управлінні. Для них мають визначатися міжрайонні
центри, що є одночасно центрами міжрайонних систем розселення. На її думку, до
них доцільно перенести деякі функції обласного центру (спеціалізовані медичні
установи, заклади професійної освіти, ринки тощо) [450, с. 14].
Частина

науковців

виступає

за

повернення

до

власне

української

термінології. В. Малиновський пропонує змінити назву „область”, яка є історично
чужою для України, на регіон, край або землю та повернути українським територіям
їхні історичні назви (Галичина, Буковина, Поділля, Слобожанщина, Гетьманщина,
Переяславщина, Сіверщина, Брацлавщина, Січеславщина, Таврія тощо) [147, c. 78 ‒
85].
До думки В. Малиновського пристали учасники науково-практичної
конференції – Віче “Буття українців”, які розробили проект Конституції України і
запропонували поділ України на такі землі:
1. Столичний регіон – Київ;
2. Брацлавсько-Вінницька земля – Вінницька область;
3. Буковинська земля – Чернівецька область;
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4. Волинська земля – Луцька область*;
5. Гетьманська земля – Сумська область;
6. Донецько-Святогорська земля – Донецька область;
7. Древлянська земля – Житомирська область;
8. Дулібська земля – Рівненська область;
9. Закарпатська земля – Закарпатська область;
10.Запорізька земля – Запорізька область;
11.Козацько-Ятранська земля – Кіровоградська область;
12.Луганська земля – Луганська область;
13.Нижньодніпровська земля – Херсонська область;
14.Подільська земля – Хмельницька область;
15.Покуття – Івано-Франківська область;
16.Полтавсько-Оріянська земля – Полтавська область;
17.Полянсько-Київська земля – Київська область;
18.Прибузько-Сурожська земля – Миколаївська область;
19.Прикарпатсько-Тернопільська земля – Тернопільська область;
20.Причорноморська земля – Одеська область;
21.Сіверська земля – Чернігівська область;
22.Січеславська земля – Дніпропетровська область;
23.Сколотсько-Кримська земля – Автономна Республіка Крим;
24.Слобожанська земля – Харківська область;
25.Червона Русь-Галичина – Львівська область;
26.Шевченківсько-Черкаська земля – Черкаська область [1034, с. 45].
В. Медведчук веде мову про такі землі: Галицька земля (Львівська, ІваноФранківська, Тернопільська, Чернівецька області); Волинська земля (Рівненська,
Волинська, Житомирська області); Центральна Україна (Київська, Чернігівська,
Полтавська,

Кіровоградська,

Хмельницька,

Вінницька,

Черкаська

області);

Новоросія (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька
області), Донецька земля (Донецька, Луганська області), Слобідська земля (Сумська,
Очевидно, що це помилка, оскільки в Конституції України Луцької області немає, а є саме Волинська.

*
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Харківська області), а також дві території з особливим статусом у вигляді вільних
економічних зон (Крим та Закарпаття) [699, с. 550].
Є. Голибард розробив проект Конституції України, в якому запропонував свій
підхід до адміністративно-територіального устрою держави. На відміну від
зазначеного вище проекту, він порекомендував поділити територію України не на
землі, а на воєводства. І запропонував створити такі воєводства: Вінницьке,
Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Закарпатське, Запорізьке, Київське,
Кримськотатарське, Луганське, Львівське, Одесько-Миколаївське, Полтавське,
Рівненсько-Волинське,

Тернопільсько-Хмельницьке,

Франківсько-Чернівецьке,

Харківське, Херсонське, Черкасько-Кіровоградське, Чернігівсько-Сумське. Окрім
того, ряд міст, відповідно до проекту, отримувало статус воєводств. До таких міст
належали: Дніпропетровськ, Донецьк, Харків та столичне місто Київ [183, с. 74]. Не
зовсім зрозуміло, чому статус воєводства не отримало місто Одеса, адже кількість
мешканців у ньому навіть перевищує кількість мешканців у місті Донецьку та
Дніпропетровську?
Частина

експертів

уникла

питання

найменування

адміністративно-

територіальних одиниць вищого рівня і вирішила просто залишити назву „регіон”.
Так, експерти Міжнародного інституту порівняльного аналізу ще в 1998 р. як один з
можливих варіантів запропонували запровадити на основі виділення українських
територіально-виборчих комплексів адміністративно-територіальний поділ на
дев’ять регіонів: Київщина (в межах сучасної Київської та Чернігівської областей),
Волинь (Житомирська, Рівненська, Волинська області), Слобожанщина (Полтавська,
Сумська,

Харківська),

Донеччина

(Донецька,

Луганська),

Запоріжжя

(Дніпропетровська, Запорізька), Таврія (Одеська, Миколаївська, Херсонська,
Автономна Республіка Крим, хоча, як варіант, вони радили виділити Крим як
окремий суб'єкт), Черкащина (Кіровоградська, Черкаська), Поділля (Вінницька,
Хмельницька та частково Тернопільська), Карпатська область (Львівська, ІваноФранківська, Чернівецька, Закарпаття) [1196, с. 8 ‒ 11].
І. Магновський

зі свого боку пропонує реформувати адміністративно-

територіальний устрій на засадах етнонаціональних чинників, однак при цьому, з
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його точки зору, не мають бути порушені усталені соціально-господарські зв'язки
[664, c. 92]. В своїй іншій публікації він розкриває суть свого підходу. Так, він
вважає, що в Україні має бути 9 етнічних регіонів: АРК (Сімферополь);
Слобожанщина (Харків); Донбас (Донецьк), Подніпров'я (Дніпропетровськ), Полісся
(Житомир), Волинь (Луцьк), Галичина (Львів), Буковина (Чернівці), Закарпаття
(Ужгород) [658, с. 110]. З точки зору автора, укрупнення адміністративнотериторіальних одиниць за принципом етнічного розселення посилить національну
самобутність територіального устрою та зумовить позитивні соціально-економічні і
культурні наслідки [658, с. 110].
Проте все-таки більшість учених виступає за термін „край”. До речі, саме
такий термін вживався в одному з проектів Конституції України, що був
опублікований 1993 р. І. Богословська запропонувала створити дев’ять країв [147,
c. 78 ‒ 85]. Авторський колектив під керівництвом В. Смолія і П. Слободянюка на
основі

економічних

комплексів

теж

запропонував

виділити

дев’ять

адміністративних одиниць: Карпатський край – Львівська, Івано-Франківська,
Чернівецька,

Закарпатська

області;

Подільський

край

–

Тернопільська,

Хмельницька, Вінницька; Поліський край – Волинська, Рівненська, Житомирська;
Київський край – Київська, Чернігівська, Черкаська; Придніпровський край –
Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська; Причорноморський край – Одеська,
Херсонська, Миколаївська; Донецький край – Донецька, Луганська; Слобожанський
край – Харківська, Сумська, Полтавська, АР Крим [15, c. 400].
Натомість професор М. Карлін, виходячи з досвіду Польщі, вимог
Єврокомісії від 14 лютого 2001 р. (№0046) та загострення екологічної ситуації в
Україні,

пропонує

варіант

поетапного

реформування

адміністративно-

територіального устрою України, який повинен включати створення 9 укрупнених
областей (або регіонів): 1. Західнополіський (Волинська, Рівненська, Житомирська –
з обласним центром у місті Рівне); 2. Західноукраїнський (Львівська, ІваноФранківська, Закарпатська, Чернівецька області – з обласним центром у ІваноФранківську); 3. Подільський (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області – з
обласним центром у місті Хмельницький); 4. Центральний (Київська, Чернігівська,
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Черкаська, Кіровоградська області – з обласним центром у місті Черкаси); 5.
Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області – з обласним
центром у місті Миколаїв); 6. Північно-Східний (Сумська, Харківська, Полтавська
області – з обласним центром у місті Полтава); 7. Донбаський (Донецька, Луганська,
Дніпропетровська області – з обласним центром у місті Дніпропетровськ); 8.
Кримський (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь – з центром у місті
Сімферополь); 9. місто Київ [496, с. 179]. Посилаючись на недостатність фінансових
ресурсів для свого функціонування, у більшості західних областей України
адміністративну реформу вчений пропонує розпочинати з них і прилеглих до них
областей [496, с. 179]. В якості пілотного проекту він радить розглянути питання
про об'єднання в 2012 р. Волинської та Рівненської областей. А для зняття
суперечок про центр нової області запропонував обласну адміністрацію зосередити
у Луцьку, а обласну раду – в Рівному (чи навпаки). Тобто зробити два центри нової
Волинської (чи Західнополіської) області за прикладом деяких нових воєводств
Польщі, які мають не один, а два центри [496, с. 180]. Об'єднання зазначених вище
областей вчений пояснює і економічною доцільністю [495, с. 59 ‒ 61].
І. Белебиха та В. Бакум не вважають, що край має бути найбільшою
адміністративно-територіальною одиницею. Вони пропонують створити 12–15
країв, а останні згрупувати в п’ять регіонів. Щоправда, деталі цього проекту вони не
уточнюють [63, с. 156].
І. Коліушко рекомендує ліквідувати області, але створити замість них 9 – 12
країв (наприклад, Волинь, Галичину, Закарпаття, Буковину, Слобожанщину, Донбас,
Причорномор'я, Крим, Центральну Україну) [534, c. 17].
У відповідь В. Малиновський висловлюється проти об'єднання областей з
огляду на такі загрози:
а) політичну – сепаратизм;
б) соціально-культурного характеру. З його точки зору, відбудеться
концентрація культурного життя у великих регіональних центрах, що призведе до
периферійності решти;
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в) економічного характеру. Економічно потужні області посиляться ще
більше, а в депресивних – ситуація не покращиться. В цьому він вбачає небезпеку,
що посилиться конфронтація між дотаційними регіонами та регіонами-донорами
[681, с. 366]
Проти об'єднання областей виступає і І. Магновський. Він стверджує, що
зменшення кількості областей може призвести до виникнення серйозних перешкод у
контактах громадян з органами державної влади та регіонального самоврядування,
порушити встановлені економічні, культурні, міжособистісні зв'язки й контакти
тощо. При цьому автор посилається на теорію центральних місць, відповідно до якої
максимально допустимий радіус надання адміністративних послуг обласними
органами не повинен перевищувати 90 – 100 кілометрів, в іншому випадку затрати
населення на отримання управлінських послуг і затрати органів влади та управління
на реалізацію управлінських рішень є неадекватними [662, с. 258].
Що ж до критеріїв, якими необхідно керуватися у процесі реформи
обласного рівня, то П. Ткачук пропонує такі: екологічний, географічний (рельєф,
водні ресурси, ліси), демографічний, етнічний і культурологічний, історичний,
територіальний. Він також зауважує, що необхідно враховувати природноресурсний потенціал, економічний розвиток та можливість надання послуг
населенню [1207, с. 204].
В. Музика-Заколотний наголошує на доцільності сумістити адміністративнотериторіальний поділ України з її фізико-географічними та ландшафтними зонами.
Відповідно до цього критерію він пропонує розділити територію України на 35
країв, які поділяються на повіти [534, c. 20].
З точки зору О. Конотопець, особливої уваги заслуговує використання при
розподілі території держави демографічного показника. Оскільки це найменш
динамічний параметр, то узалежнення територіальної організації влади від кількості
населення сприятиме становленню сталої структури [534, c. 157]. Інші науковці
стверджують, що в процесі утворення адміністративно-територіальних одиниць
потрібно враховувати навіть стійкість до політичних, демографічних, економічних
викликів, відсутність внутрішніх чинників власної дезорганізації [11, с. 41]. Нємцев

231

пропонує враховувати, окрім витрат на управлінський апарат, також і керованість
територією [1207, с. 204].
І. Заяць у дисертаційному дослідженні наголошує, що у процесі
адміністративно-територіальної реформи межі майбутніх „регіонів” могли б бути
визначені

завдяки

цілеспрямованій

активності

громадян

України,

членів

регіональних об'єднань громадян України, тобто завдяки політичній активності
„низів”, але замовчує про механізм реалізації цієї ідеї [455, с. 205].
А. Гриценко вважає неприпустимою зміну статусу областей “згори”. Однак
він зауважив, що якщо із самих регіонів надійде ініціатива про об'єднання областей
чи про зміну їх кордонів, то до неї потрібно уважно поставитись [208].
Однак не можна не погодитися з думкою І. Зайця, який стверджує, що будьяке реформування адміністративно-територіального устрою України можливе і дає
найбільший коефіцієнт корисної дії лише в умовах високого рівня політико-правової
стабільності [455, с. 205].
Обласний устрій на українських землях у складі УСРР був запроваджений у
1932 р., щоб скоротити видатки на державний апарат. Однак у 1937 ‒ 1940 р., 1944
р., 1946 р., 1954 р., 1959 р. до нього було внесено ряд змін. Причому зміни у 1939 р.,
1940 р., 1946 р. та 1954 р. були пов'язані з приєднанням до УРСР нових територій: у
1939 р. ‒ територій Західної України, у 1940 р. ‒ Північної Буковини та Бесарабії,
1946 р. – Закарпаття, 1954 р. – Кримського півострова. Нині на обласному рівні
спостерігаються значні диспропорції як щодо кількості населення, так і щодо
території. Причому в деяких випадках за цими критеріями області відрізняються
одна від одної більше ніж у 3 рази! На нашу думку, ця ситуація мала б спонукати до
реформи обласного устрою, однак жоден із зареєстрованих проектів законів не
передбачає такої реформи.
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3.3. Еволюція правового статусу району як адміністративно-територіальної
одиниці
Незважаючи на те, що поняття району як адміністративно-територіальної
одиниці в Україні використовується вже майже століття, все ще залишається
відкритим питання щодо його етимології. Як зазначає Я. Верменич, зазвичай
поняття «район» виводять від французького слова raуon (промінь, радіус). Однак у
тлумачному словнику французької мови серед 8 значень слова «raуon» немає
жодного, близького до поняття «територія». Натомість, наголошує вчена,
територіальний смисл відповідне поняття має в іспанській мові, звідки, як вважає
дослідниця, воно і може походити [121, с. 148]. Дефініція «район» відсутня у
законодавстві України. Тому це поняття розглядається лише на доктринальному
рівні.
Як зазначалося вище, поштовх реформі, в результаті якої і були утворені
райони, дала третя сесія ВУЦВК, яка розпочала роботу 15 жовтня 1922 р. І вже в
1923 р. створюються перші райони з населенням 25 – 40 тис. осіб. Однак у процесі
районування постала необхідність задоволення культурних потреб численних
представників національних меншин, які мешкали на території УСРР. Радянська
влада не могла не реагувати на цей запит. Як зазначав академік Б. Бабій, четверта
сесія ВУЦВК сьомого скликання в листопаді 1923 р. ухвалила Постанову «Про
підсумки і чергові завдання районування України». В ній пропонувалося вжити
заходів «до рівномірного розподілу населених пунктів по сільрадах і сільрад по
районах, прагнучи зберегти в одній адміністративно-територіальній одиниці
однорідне за своїм національним складом населення» [43, с. 384]. Ці висновки було
зроблено після того, як місцеве населення, зокрема німецьке, було вкрай
незадоволене тим, що населені пункти, в яких проживало населення національних
меншин, включали в інші райони, де такі меншини більшості вже не складали.
Декларативні наміри згодом отримали нормативне закріплення. Б. Чирко зазначає,
що законодавчою основою національного районування стала Постанова РНК УСРР
«Про виділення національних районів і рад» від серпня 1924 р., яку затвердила
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четверта сесія ВУЦВК 8 скликання у лютому 1925 р. [1425, с. 51 ‒ 64 ]. В. Мазур
доводить, що фактична організація національних районів розпочалася з 11 липня
1924 р., коли ВУЦВК та РНК УСРР прийняли Постанову «Про виділення районів
Катеринославської губернії з переважаючим німецьким населенням» [666, с. 173]. За
його підрахунками, упродовж лютого – вересня 1925 р. діяло 5 німецьких районів
та 98 сільських рад, що були їм підпорядковані. Хоча в Україні тоді існувало 185
німецьких сільрад, а наприкінці 1926 р. в УСРР налічувалось вже 7 німецьких
районів і 228 німецьких сільрад [666, с. 173].
М. Козирева пояснює створення національних районів саме з німецьких тим,
що для радянської влади небажаним було наростання еміграційного руху, а також
протестами самих мешканців [525, с. 10]. І справді, у доповіді НКВС УСРР від 22
грудня 1923 р. «Про політичне становище в німецьких колоніях Варварівського
району Миколаївської округи» зазначено, що прикріплення цих колоній до сільрад
із переважаючим російським населенням призводило до спалахів міжнаціональної
ворожнечі, які виникали на мовному ґрунті, а також через землеволодіння [1117,
с. 85].
М. Шитюк також переконаний, що створення національних районів саме з
німецьких пояснюється як бажанням радянської влади припинити від'їзд німців, так
і бажанням самих німців гуртуватися [1452, с. 484]. І архівні дані підтверджують це.
Так, завідувач пресбюро Народного комісаріату закордонних справ Трублаєвич
повідомляв: «Значна частина німців-колоністів є меноніти. Серед них розпочався
масовий рух за переселення з СРСР до своїх одновірців, до Канади. З огляду на це
на Україні спостерігається багато випадків, коли колоністи кидають своє майно без
догляду та їдуть до Москви, де не дістають негайно візи на виїзд. В Москві вже
кілька тисяч німців-колоністів» [1359, c. 8]. За даними Уповноваженого Народного
комісаріату закордонних справ при уряді УСРР Александровського, під Москвою
нараховувалось 5 тис. таких німців. З цього приводу він висловлював і власні
міркування: «Ми повинні зупинити масовий рух колоністів-менонітів, в якому за
куркульською верхівкою потягнулися і середняки. І утримати їх на місці». Також
він зазначав, що й інші іноземні колоністи хотіли виїхати з СРСР (наприклад,
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шведи) [1359, c. 10]. Однак є підстави сумніватись у свідченнях Уповноваженого
Народного комісаріату закордонних справ при уряді УССР, оскільки, за
оперативною інформацією спецслужб, виїхати за кордон прагнули не лише куркулі
й середняки, але й бідняки. Залишалися лише хворі, 1 – 3 сім'ї на село [160, c. 16]. І
ця ситуація була характерна не лише для німецьких районів, які знаходилися на
території УСРР, але й для Криму, що в той період перебував у складі РСФРР.
Основні претензії німців до радянської влади виклав начальник КерчРО ГПУ Криму
Галінайтіс: 1. Переслідування релігії. 2. Відсутні висуванці із німців у місцевих
органах влади. 3. Великі податки. 4. Радянська влада не дає розвиватися німецьким
колгоспам[160, c. 88]. А ось фрагмент із підслуханої співробітниками спецслужби
розмови: «Ці бандити (мається на увазі радянська влада. – Авт.) грабують нас
більше, ніж бандити в минулому. В минулому грабіжник грабував і йшов, а тепер
нас грабують щоденно, та ще й, насміхаючись, у нас вивертають душу» [160, c. 239].
А ось як висловився про радянську владу меноніт-червоноармієць Диркс Герман:
«Хоча менонітам і заборонено носити зброю (і він її не носив), але комсомольця
вбити

він

погоджується»

підживлювалися

також

[160,

c.

інформацією,

257].
яка

Емігрантські
циркулювала

настрої

менонітів

на

півострові.

Поширювалися чутки, що в Канаді уряд для російських німців-колоністів виділив 90
тис. гектарів землі і, до того ж, надає матеріальну підтримку для облаштування
господарства [160, c. 83]. Незважаючи на намагання менонітів залишити СРСР,
радянська влада їм цього не дозволила. Однак і повертатись німецькому населенню
не було куди. Намагаючись якнайшвидше залишити «рай для трудящих», вони
переважно за безцінь продавали своє майно і, відповідно, повернувшись, за ті ж
гроші вони не могли його повернути назад. Ситуацію, що склалася, не могло не
помітити і радянське керівництво. З огляду на це 5 березня 1930 р. була прийнята
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про пільги менонітам, що повертаються на своє
колишнє місце осідку». Відповідно до цього документа, якщо меноніт повертався,
то йому ж за ті гроші, за які він продавав нажите, мали повернути будівлі та
сільськогосподарський реманент. Якщо ж меноніт продав своє майно куркулю, то
меноніт мав повертати гроші не йому, а державі. Якщо ж меноніти приєднувалися
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до колективів, то їм не лише повертали майно, але й давали насіння для посіву, а
також кредити. Де не було таких колективів, там меноніти могли отримати пільги,
якщо організовували колективи з менонітів та бідняцько-середняцьких мас [1294,
c. 186].
В процесі створення національних районів цілком логічно поставало питання
про створення не лише національних районів і сільрад, але й національних міст.
Однак радянська влада на цей крок не пішла. В опублікованій 19 квітня 1927 р.
резолюції ЦК КП(б)У про підсумки українізації відзначалося: «Визнаючи, що
найкращим засобом, який найповніше забезпечує інтереси нацменшин там, де вони
складають компактну більшість населення, є виокремлення цих районів в окремі
адміністративно-територіальні одиниці, вважати неприпустимим таке виокремлення
щодо міст, навіть у випадку, коли більшість населення неукраїнська, з огляду на те,
що міста є економічними, культурними центрами усієї округи й виокремлення міст
призвело б до розриву культурного зв'язку робітничого класу та селянства, що є у
переважній своїй більшості українським. Виокремлення міст недоцільно ще й тому,
що динаміка суспільного розвитку веде їх до українізації за прикладом аналогічного
процесу зміни національного характеру міст відповідно до національного складу
більшості населення країни в Чехії, Угорщині, Латвії та інших країнах» [372, с. 80].
Про неприпустимість відокремлення в національно-територіальні адміністративні
одиниці міст та селищ міського типу йшлося і в Положенні «Про забезпечення
рівноправності мов та про сприяння розвитку української культури», що було
затверджене 6 липня 1927 р. ВУЦВК та РНК УСРР [372, с. 80].
За рішенням Президії ВУЦВК 30 травня 1928 р. було утворено 3 грецькі
райони: Сартанський і Мангуський Маріупольської та Янісольський – Сталінської
округи. У складі цих районів діяло 15 грецьких сільрад [666, с. 173]. У процентному
співвідношенні в Мангуському районі було 89% греків, у Сартанському – 52%,
Янісольському – 60% [746, с. 112]. Річ у тому, що масове переселення греків із
Криму в Приазов'я відбулося відповідно до указу Катерини ІІ, де вони заснували 20
грецьких поселень і місто Маріуполь [198, с. 31].
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29 липня 1924 р. була прийнята Постанова ВУЦВК «Про залучення
єврейського населення до землеробства», відповідно до якої передбачалося масове
переселення євреїв до сільської місцевості. В ході переселенської кампанії
планувалося «протягом 8 – 10 років залучити до землеробства до 20% єврейського
населення республіки». В результаті в 1924 – 1926 рр. на Херсонщині і
Миколаївщині виникло 200 єврейських сільських поселень [116, с. 87].
Тому цілком логічно, що у 1927–1929 рр. на базі єврейських колоній
Криворіжжя і Херсонщини було створено 3 єврейські національні райони:
Калініндорфський, Новозлатопільський та Сталіндорфський [1430, с. 108].
Відповідно до постанови Малої президії ВУЦВК
населених

пунктів

Новоград-Волинського,

від 21 липня 1925 р. з

Баранівського,

Пулинського,

Чуднівського й Миронівського районів Житомирської округи був створений
Мархлевський польський національний район [194, с. 119]. У квітні 1926 р.
Довбишанський польський район було перейменовано на честь комуніста Юліана
Мархлевського (поляка, який першим запропонував створити на цій території
польський національний район) [666, с. 173]. За даними П. Григорчука, в цьому
районі проживали не лише поляки, яких нараховувалося 41 тис. осіб (73%), але й
інші національні меншини: німці (8%, які проживали в двох німецьких сільрадах ‒
Нейгемській та Тартачівській) та євреї (2%) [203, с. 418].
За підрахунками В. Шабельникова, у 1930 р. в республіці нараховувалося 25
національних районів: 8 – російських, 7 – німецьких, 1 – польський, 3 – єврейські,
3 – грецькі, 3 – болгарські [1429, с. 108], хоча В. Мазур наполягає на 9 російських
національних районах [666, с. 173]. Однак архівні джерела все ж наводять цифру 8
[1345, c. 45]. Мабуть, не в останню чергу в різниці кількості російських
національних районів відіграв роль і той факт, що деякі російські національні
райони так і не були створені. Як пояснює В. Єфіменко, основними чинниками
відмов у вирішенні питання про створення нових районів були географічна та
економічна недоцільність зміни наявних районних меж, відсутність населеного
пункту, який міг би виконувати функції районного центру, а також межі округ: на
зміну кордонів округ влада так і не пішла до часу їх ліквідації [372, с. 92]. Вчений
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резюмує, що кількість російських національних районів неодноразово змінювалась
[372, с. 94].
Відповідно до кількості національних районів, які існували на території
України, можна було б зробити висновок про значну кількість представників
національних меншин, які проживали на території України. Однак це не зовсім так.
Як указував В. Шабельников, річ у тому, що у Постанові Раднаркому УСРР «Про
виділення національних районів та сільрад» від 29 серпня 1924 р. зазначалося, що
для створення звичайних районів було необхідно 25 тис. осіб, а для створення
національного району було достатньо і 10 тисяч [1429, c. 108].
Проте необхідно враховувати і той факт, що для організації національних
районів не була обов’язковою однонаціональність їх населення. До складу таких
районів входили й інонаціональні села. Наприклад, Коларівський болгарський
національний район Мелітопольської округи об’єднував 30 сільрад, з яких 24 були
болгарські, 4 українські, 1 російська і 1 німецька, а із 38 сільрад Мархелевського
польського району на Волині 34 були польські, 2 українські і 2 німецькі [1429,
с. 108]. В єврейському Калініндорфському районі було 7 сільрад, у тому числі 1
українська [666, с. 173].
Як правило, як свідчать архівні джерела, національні райони «конструювали»
з декількох суміжних. Так, щоб створити Люксембурзький район з переважно
німецьким населенням, відповідно до Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про зміни
в адміністративно-територіальному поділі Донеччини» від 30 квітня 1925 р.
довелося змінити межі 4-х(!) районів [1318, c. 2]. Відповідно до Постанови ВУЦВК
та РНК УСРР «Про утворення на території Одеської округи Грос-Лібентальського
району з переважною німецькою людністю» від 28 квітня 1926 р. з частини
Овідіопольського та Біляївського районів Одеської округи був створений ГросЛібентальський район [1338, c. 10]. Відповідно до Постанови ВУЦВК і РНК УСРР
від 31 березня 1926 р. із складу Апостолівського району Криворізької округи та
Великоолександрівського

району

Херсонської

округи

був

створений

Високопільський район з переважаючим німецьким населенням [1341, c. 9]. Ця
практика продовжувалася й далі. Так, відповідно до Постанови ВУЦВК і РНК УСРР
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«Про утворення на території Запорізької округи Хортицького району з переважною
німецькою людністю» від 18 вересня 1929 р. на теренах Запорізької округи був
утворений Хортицький район з «переважною німецькою людністю». Решту
сільських рад Хортицького району передали до Запорізького та Томаківського
району Запорізької округи і 1 сільраду до Солонянського району Дніпропетровської
округи [1292, c. 80].
Велико-Буялицький район (болгарський район Одеської округи) відповідно до
Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про утворення на території Одеської округи
Велико-Буялицького району з переважно болгарською людністю та інші зміни
адміністративно-територіального поділу тої самої округи» від 28 квітня 1926 р. був
створений із Северинівського району Одеської округи. Решту населених пунктів
цього району було передано до Яновського району тієї ж округи [1339, c. 9].
Відповідно до Положення «Про забезпечення рівноправності мов і про
сприяння розвиткові української культури» від 6 липня 1927 р. в таких одиницях
державні органи мали вживати переважно для офіційних відносин мову місцевої
національної більшості, а службовці цих органів обов’язково повинні були володіти,
крім української, також мовою місцевої національної більшості. У 1929 р. була
прийнята Інструкція «Про впровадження рівноправності мов на території УСРР».
Відповідно до цього документа діловодство та проведення зборів рад мало
відбуватися мовою національної меншини, яка складала більшість [666, с. 173].
Л. В. Гуцало доволі скептично поставилася до створення в СРСР національних
районів. Вона, зокрема, зазначила: «Створення національних сільрад і районів не
було продиктоване потребами самих національних меншин, а мало штучний
характер і замасковані політично-ідеологічні та пропагандистські цілі. На прикладі
національних адміністративних одиниць радянська влада намагалася довести, що
національне питання в СРСР вирішено «справедливо», показати його переваги
порівняно із західними державами; створити позитивний імідж за кордоном» [294,
с. 17]. Позицію Л. Гуцало підтримує і В. Єфіменко. Він зауважує, що головною
ознакою національних районів було запровадження діловодства рідною для більшої
частини населення мовою. Врахуванням мовних особливостей усі наміри влади
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обмежувалися,

оскільки

сприяти

розвитку органічних

для

тієї

чи

іншої

національності форм організації соціально-економічного та культурного життя в її
плани не входило [372, с. 95].
Утім, відомий також

інший погляд на це питання. В. Шабельніков

переконаний, що створення національних адміністративно-територіальних одиниць
було історично прогресивним кроком з боку радянського уряду і в перші роки свого
існування сприяло відродженню національних меншин, підвищенню їх соціальнополітичної, господарської і культурної активності. Проте, вважає вчений,
насадження наприкінці 1920-х рр. з боку радянського уряду жорсткої моделі їх
існування негативно позначилося на діяльності національних районів і сільрад
[1432, с. 185].
На початку 30-х рр. ХХ ст. партійно-радянське керівництво відійшло від
політики коренізації, яка з самого початку розглядалась як тактичний і тимчасовий
маневр для утвердження тоталітарного режиму. Національні адміністративнотериторіальні одиниці реорганізовувались чи ліквідовувались як такі, що начебто не
виправдали себе.
5 березня 1939 р. була прийнята Постанова ЦК КП(б)У «Про ліквідацію і
реорганізацію національних районів і сільських рад». Того ж року «штучні» райони
були ліквідовані, а їх сільради були розподілені між іншими районами [716, с. 52].
М. Козирева пояснює ліквідацію національних німецьких районів згортанням
непу і курсом на суцільну колективізацію. На її думку, влада втратила інтерес до
досвіду

німецьких

поселенців

з

налагодження

високопродуктивного

індивідуального селянського господарства [524, с. 10]. В. Сергійчук пояснює такі дії
радянської влади тим, що німці вважалися ненадійними елементами, тому було
небезпечно залишати національні німецькі осередки [1138, с. 43 ‒ 66]. І справді, 20
серпня 1935 р. до ЦК ВКП(б) був направлений лист, в якомумістилося прохання
затвердити рішення ЦК КП(б)У про розформування двох адміністративних районів:
польського Мархлевського та німецького Пулинського і створення там нового
адміністративного району – Червоноармійського. У листі зазначалося: «Наше
рішення викликано тим, що ці райони, як такі, які розташовані близько біля кордону
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і як національні, крім економічної слабкості і неможливості укріплення їх через брак
достатньо міцних і перевірених польських і німецьких кадрів, по суті, є центром
тяжіння різного роду націоналістичних елементів» [1372, c. 52]. (І це, з точки зору
радянської влади, було систематичним явищем. Про антирадянську агітацію
ворожими елементами серед польського населення Волинський окружний комітет
КП(б)У повідомляв ЦК КП(б)У ще 10 січня 1930 р. [1362, c. 43]). В прийнятій 26
вересня 1935 р. Постанові Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР «Про
Мархлевський і Пулинський райони Київської області» йшлося про те, що Президія
Центрального Виконавчого Комітету УСРР ухвалила розформувати Мархлевський і
Пулинський райони

та утворити з частини сільрад теперішнього Пулинського,

Новоград-Волинського і Мархлевського районів новий адміністративний район із
центром у теперішньому Пулині; Пулин перейменувати в Червоноармійське і новий
район назвати Червноармійським. І хоча офіційно прийняття цієї постанови
пояснювалось економічною слабкістю Мархлевського і Пулинського районів,
незручністю

обслуговування

МТС

колгоспів,

а

також

адміністративною

черезсмужністю, все ж на документі було зазначено: «В пресі не публікувати».
Очевидно, щоб не викликати суспільного резонансу у зв'язку з ліквідацією
національних районів, а також щоб не наражатися на критику із-за кордону [1372,
c. 56].
В. Кузьменко також вважає, що німецькі національні райони були ліквідовані
з огляду на питання обороноздатності. Він наводить інформацію ГПУ, відповідно до
якої 60% німецького населення у Пулинському (німецькому) районі було охоплено
так званою «гітлерівською допомогою» [602, с. 310].

Однак була і ще одна

проблема: отримання «гітлерівської допомоги» підривало трудову дисципліну. Так,
начальник політвідділу Розовського МТС Дніпропетровської області повідомляв, що
ті, хто отримував німецькі марки, як правило, по декілька днів не виходили на
роботу. Аналогічні повідомлення надійшли і від начальника політвідділу
Молочанської МТС Дніпропетровської області та

начальника політвідділу

Глікстольської МТС із Молдавської автономії [1371, c. 8]. З огляду на це українське
керівництво пропонувало Й. Сталіну, щоб Наркомат іноземних справ заборонив
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виїзди представників німецького консульства в Києві для роздачі допомоги і
проведення провокаційної роботи. А тих, хто виїхав після попередження, українське
керівництво пропонувало арештовувати за контрреволюційну роботу [1371, c. 8].
Мабуть, ліквідація німецьких національних районів полегшувалась також і
загибеллю багатьох німців у процесі репресій [819, с. 96].
Влада УРСР вдалася до політики інтернаціоналізації та примусової асиміляції.
При реорганізації національних районів їх територія змінювалася таким чином, щоб
національні меншини опинялися в меншості щодо загальної чисельності мешканців
нових районів. Як вказує В. Кузьменко, офіційно рішення про ліквідацію, скажімо,
Мархлевського та Жулинського національних районів пояснювалось їхньою
економічною слабкістю, незручністю обслуговування МТС колгоспів, а також
“адміністративною черезполосицею” [601, с. 329].
Після проведення районування стала очевидною низка його недоліків. В
результаті прийнятої 27 березня 1925 р. Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про
зміни в адміністративно-територіальному поділі Київщини і Поділля» було
розформовано 11 районів [1322, c. 4]. Причому при зміні адміністративнотериторіального устрою на районному рівні один район міг бути просто включений
до складу іншого. Наприклад, Калюкський район Кам'янецької округи був
включений до складу Ново-Ушицького району тієї ж округи; а міг бути і розділений
між трьома районами, як це сталося з Озаринецьким районом Могилівської округи
[1323, c. 3].
Унаслідок утворення районів виявилось, що їх центри не завжди були
раціонально розташовані. З огляду на це на порядок денний виносилися питання про
перенесення їх центрів. Так, відповідно до Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про
зміни в адміністративно-територіальному поділі Житомирської і Коростенської
округ» від 23 вересня 1925 р. районний центр Миропільського району
Житомирської округи був перенесений з містечка Миропілля до міста Романова, а
Миропільський район був перейменований на Романівський [1319, c. 8]. Відповідно
до Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про ліквідацію Олександрійської округи та
інші зміни адміністративно-територіального поділу Катеринославської губернії» від
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3 червня 1925 р. центр Косовського району із с. Косовки був перенесений до м.
Олександрії, а Косовський район перейменований на Олександрійський» [1320, c. 4].
Однак районні центри не завжди переносилися до населеного пункту із
«вищим» статусом. Доволі часто траплялися випадки, коли районний центр з одного
села переносили до іншого. Наприклад, відповідно до Постанови ВУЦВК та РНК
УСРР «Про зміни в адміністративно-територіальному поділі Полтавщини» від 13
березня 1925 р. районний центр Пісчанського району переносився із с. Пісчане до с.
Балясне; районний центр Устивіцького району Лубенської округи переносився із с.
Устивці до с. Велика Багачка; районний центр Бобринського району переносився із
с. Бобрик до с. Перекопівки (після перенесення районного центру відповідно
змінювалася і назва району) [1324, c. 4]. Проте були й випадки, коли районний центр
переносили з міста до села. Так, відповідно до вже згадуваної постанови районний
центр Роменського району Роменської округи переносився з м. Ромни до с. Засулля
з перейменуванням Роменського району на Засульський» [1324, c. 4], а відповідно
до Постанови ВУЦВК та РНК УСРР «Про зміну адміністративно-територіального
поділу Первомайської округи» від 30 січня 1926 р. центр Кантакузинського району
Первомайської округи переносився з м. Кантакузинки до с. Доманівки, а
Кантакузинський район перейменовувався на Доманівський» [1321, c. 3].
Зміни районного поділу відбулися і в 1930 р. Вони переважно були спричинені
ліквідацією округ. У результаті райони були укрупнені, а їх кількість зменшилась на
15 % – до 484 одиниць [1207, с. 204]. Однак з часом

виявилось, що це не

раціональний крок. Так, 19 жовтня 1933 р. секретар Чернігівського облоргбюро
КП(б)У П. Маркитан писав до ЦК КП(б)У: «Досвід роботи протягом року довів, що
в сучасний адміністративно-територіальний поділ області потрібно внести зміни, а
саме: провести розукрупнення частини районів та передати окремі сільради від
одного району до іншого». В цьому листі містилися конкретні пропозиції. Так,
П. Маркитан звертав увагу на те, що чернігівська приміська смуга мала 60 сільрад з
населенням 114,6 тис. та міську раду з населенням 48,9 тис. осіб. Всіх населених
пунктів у приміській зоні налічувалось 213. При цьому віддаленість ряду сільрад від
райцентру становила 50 – 60 кілометрів. З огляду на це автор пропонував утворити в
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західній, найбільш віддаленій частині району, новий район із центром у Кархівці,
яка мала населення 3 тис. осіб і була на 4 кілометри віддалена від залізничної
станції. Таким чином, в Чернігівській приміській смузі залишилось би 39 сільрад
(замість 60), 118 населених пунктів (замість 213) і 115 тис. осіб замість 163. Крім
того, П. Маркитан зазначав, що Олишівський район було утворено з колишніх 3
адміністративних районів: Куликівського, Олишівського та Чемерського. В
результаті район тягнувся вузькою смугою вздовж лівого берега Десни з півночі на
південь на 80 кілометрів. З огляду на це очільник області пропонував на території
Олишівського району відновити Куликівський район з центром у колишньому
райцентрі – Куликівці. Також П. Маркитан зауважував, що Носівський район був
утворений з Носівського, Лосинівського та Мринського. В результаті чого
господарство в районі стало неоднорідним: північна частина району (колишній
Мринський район) розташувалася в Поліссі й спеціалізувалася на прядивних
культурах та молочарстві, а південна – в лісостепу і спеціалізувалася на
вирощуванні зерна та буряків. Крім того, автор листа звертав увагу і на те, що у
районі велика кількість хуторів, яка надзвичайно ускладнювала справу районного
керівництва. З огляду на це посадовець запропонував відновити Лосинівський
район. Також у листі зазначалося, що Недригайлівський район був утворений з
колишніх Смелянського, Вільшанського та Недригайлівського. Окрім відсутності
задовільних шляхів сполучення та розтягнутості в районі налічувалося 414
населених пунктів. З цих міркувань П. Маркитан просив відновити Смілянський
район з райцентром у м. Сміла. Що ж до Шосткенського району, то П. Маркитан
нагадав, що він був утворений з 3 колишніх: Ямпільського, Шосткенського та
Хільчанського. В результаті новоутворений Шосткенський район простягнувся зі
сходу на захід на понад 100 кілометрів. Крім того, у 44 сільрадах нараховувалося
308 населених пунктів. З огляду на це адресант пропонував поділити район на 2:
Шосткенський і Ямпільський. Таким чином, максимальна віддаленість сільрад від
райцентру в Шосткенському районі мала бути 27 кілометрів (проти 50), а у
Ямпільському – 26 кілометрів. Новоутворений Глухівський район складався з
колишнього Есманського, Ярославецького та Глухівського. П. Маркитан просив
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знову відновити Есманський район. Потрібно зазначити, що не завжди у районах,
які

пропонувалося

утворити,

райцентри

знаходилися

близько

до

центру

адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, Есмань чи Лосинівка). І якщо у
випадку з Есманським районом не було альтернативного населеного пункту, який би
знаходився недалеко від центру території, на якій планували створити район, то на
території, на якій П. Маркитан пропонував створити Лосинівський район, ближче до
центру була не Лосинівка, а населений пункт Сальне. Щоправда, на відміну від
Лосинівки (яка на карті позначалася як населений пункт, в якому нараховувалося від
5 до 10 тис. осіб), в Сальному нараховувалось від 2 до 3 тис. осіб [1366, c. 15].
Приблизно в цей же час

до керівництва Республіки з питанням про

відновлення колишніх районів звертаються і очільники Донеччини. В доповідній
записці вони пропонували відновити 4 райони, які існували до 1931 р.: НижнєДуванський, Білокуракінський, Лозно-Олександрівський та Ново-Астраханський
[1366, c. 19]. ВУЦВК підтримав ідею відновлення 3 районів, але відмовив у
відновленні Ново-Астраханського району з огляду на те, що в ньому мало бути
лише 11 сільрад і 20 тис. населення. Крім того, з точки зору республіканського
керівництва, він був ще й економічно не міцним [1366, c. 20]. 15 липня 1934 р. до
ЦК КП(б)У надійшов лист Вінницького секретаря обкому В. Чернявського. У ньому
керівник області зазначав: «Старо-Ушицький район укрупнено у 1931 р. шляхом
невдалого злиття Старо-Ушицького та Китайгородського районів. Унаслідок цього
близько 50% сільрад знаходиться на відстані 35 – 60 кілометрів від райцентру. Села
колишнього Китайгородського району ніякого економічного чи культурного
«тяжіння» до Старої Ушиці не мають, оскільки їм значно ближче до Кам'янецьПодільська, де є залізнична станція і ряд міжрайонних організацій. До того ж,
природні умови (яри і відсутність доріг) зовсім припиняють зв'язок Старої Ушиці з
цією групою сіл двічі на рік. Все це значно ускладнює живе, оперативне керівництво
селами в Старо-Ушицькому районі, в результаті чого цей район гальмує у своєму
господарському та культурному розвитку в порівнянні із сусідніми прикордонними
районами». З огляду на це Бюро обкому просило затвердити розукрупнення СтароУшицького району шляхом приєднання 19 сіл до Кам'янець-Подільського району
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[1367, c. 20]. 3 грудня 1934 р. надійшов лист із Дніпропетровської області. У ньому
секретар обкому КП(б)У П. Матвєєв, голова облвиконкому І. Гаврилов зверталися
до керівництва Києва та Москви з листом, в якому пропонували розукрупнити в
Дніпропетровській області 21 найбільший район і створити на їх базі 14 нових
районів. При цьому вони пропонували розмістити райцентри новоутворених районів
переважно там, де вони існували до ліквідації округ і укрупнення районів [1367,
c. 32]. Таким чином, можна говорити про повний провал практики укрупнення
районів, якщо буквально через декілька років з усіх областей почали масово
надходити листи з проханням змінити адміністративний поділ на районному рівні.
Фактично

це

підтвердив

і

секретар

Дніпропетровського

обкому

КП(б)У

М. Хатаєвич: «Адміністративні кордони районів не відповідають ні господарським,
ні адміністративним завданням» [1366, c. 29]. Але чому так сталося? На це питання
він відповів: «Район створювався з цілих волостей без будь-яких коригувань їх
кордонів. Точно так і при укрупненні кордонів райони по 2, а інколи і по 3
об'єднувались в 1 без будь-яких змін кордонів» [1366, c. 29]. Як наслідок, вів далі
М. Хатаєвич: «У нас є випадки, коли село знаходиться за 4 – 5 кілометрів від чужого
райцентру, а від свого – на відстані десятків кілометрів» [1366, c. 30].
Проте ці зміни виявилися малоефективними, тому в 1932 р. було прийнято
рішення про недоцільність укрупнення районів і був уведений обласний поділ.
Проте вже 2 січня 1935 р. Президія Всеукраїнського Виконавчого Комітету
прийняла рішення про розукрупнення районів[1372, c. 17].
Але як відбувався цей процес? Наскільки вдало він проходив? На це запитання
знаходимо відповідь у листі секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У до ЦК
ВКП(б) та ЦК КП(б)У М. Хатаєвича: «Районні заклади в цих нових районах не
забезпечені друкарськими машинками, не мають засобів пересування, не мають й
іншого інвентаря, без якого неможливо розгорнути роботу. Грошей їм теж для цього
всього не спущено ні копійки. Половина з новоутворених районів ще не має
телефонного зв'язку, а 14 із 20 районів не мають прямого телефонного зв'язку з
областю. Дуже складні побутові умови для тих, хто посланий у ці райони. В
більшості створених районів немає лікарень, в деяких відсутня повна середня
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школа, відсутні кінотеатри, але особливо кепські справи з житлом і харчуванням»
[1372, c. 20]. В результаті він дійшов висновку, що необхідно, щоб центральні
установи якнайшвидше покінчили зі своєю повільністю і надто спокійним
ставленням до справи організації нових районів. Адже побудувати новий районний
центр радянської влади – це справа більш складна і більш значна за обсягом, ніж
створення політвідділів МТС. А матеріальна база, увага і допомога політвідділам
були з самого початку значно більшими, ніж та увага і поміч, які приділяються
облаштуванню нових районів [1372, c. 21]. Окрім річних видатків на утримання
штатів районних установ, що передбачено в бюджеті, М. Хатаєвич пропонував
одноразово також виділити на організаційні заходи для кожного з новоутворених
районів мінімум по 150 – 200 тис. рублів [1372, c. 21].
Невдовзі М. Хатаєвич знову звернувся до республіканського та союзного
керівництва з листом, в якому повідомляв: «Великим недоліком у справі
закріплення працівників у новоутворених районах є складні побутові умови, в яких
вони опинилися. Квартирами співробітники районних апаратів нових районів не
забезпечені, постачання не налагоджене, тому більшість співробітників мешкає без
сімей, що призводить до значних додаткових витрат. Ставки для нових районів, як
правило, нижчі, ніж у старих районах» [1372, c. 40]. З огляду на це М. Хатаєвич
просив: «Зберегти працівникам в нових районах ставки, які вони отримували до
переїзду в нові райони, а також підвищити ставки в нових районах для всього
апарату на 10 – 15% порівняно із сусідніми старими районами, де співробітники
мають кращі матеріально-побутові умови» [1372, c. 40]. Через місяць адресант знову
звернувся до керівництва з подібним проханням [1372, c. 42].
Дніпропетровська область не стала винятком. Проблеми зі створенням нових
районів були і в інших областях. Так, до ЦК КП(б)У звертався секретар Одеського
обкому КП(б)У Вегер. У листі він писав: «Становище у новоорганізованих районах
вкрай скрутне. Не виділені кошти на організаційні заходи, на найпростіше
обладнання, не створені мінімальні умови для життя і роботи активу. Для нових
районів чомусь затверджений скорочений бюджет – 150 тис. на район, відповідно
нові райони опиняються у гіршому становищі, ніж старі» [1372, c. 38]. З огляду на
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це Вегер просив терміново асигнувати кошти на організаційні витрати, а також
затвердження повного бюджету нових районів [1372, c. 38]. Однак відповідь
П. Постишева на ці прохання була короткою: «Нічого більше до виділених коштів
додати не можемо» [1372, c. 39]. Очевидно, що радянське керівництво не
задовольнило прохання українського про виділення 10 млнів на ремонт районних
центрів [1372, c. 27].
Таким чином, можна стверджувати, що на заваді успішного проведення
реформи стояли не лише брак коштів, але й недосатня комунікація між державними
органами, низька забезпеченість кваліфікованими працівниками та незадовільні
умови їх існування.
Однак на початку 1935 р. не всі райони були розукрупнені. Секретар
Чернігівського обкому КП(б)У Маркитан у листі до ЦК КП(б)У писав, що після
розукрупнення адміністративних районів, проведеного в 1935 р., в Чернігівській
області ще залишились райони, якими важко керувати з огляду на їх розмір,
розташування і багатогалузевість. Зважаючи на це, він запропонував розукрупнити 6
районів і створити 5 нових. Причому очільник обкому звертав увагу керівництва на
наявність приміщень, оскільки раніше там були райцентри або волості [1372, c. 71].
Питання про розукрупнення районів порушувалося й пізніше. Але це були радше
спорадичні спроби розукрупнення районів, ніж централізована політика.
На адміністративно-територіальний устрій країни вплинула і повоєнна
розруха. Так, у зв'язку з тим, що м. Тернопіль було повністю знищене німецькими
окупантами, обласний центр за дозволом РНК УРСР та ЦК КП(б)У був розміщений
в м. Чортків. З огляду на брак місця частина обласних організацій була розміщена в
Трамбовлянському і Копиченському районах. Оскільки в Чорткові були ще й
районні організації, то виконком облради і обком КП(б)У прийняли рішення про
переміщення Чортківського району до містечка Ягольниці і перейменування його в
Ягольницький район [1379, c. 14]. І це не був якийсь винятковий випадок. Секретар
Дніпропетровського обкому КП(б)У П. Найдьонов та Голова виконкому облради
депутатів трудящих Г. Дементьєв повідомляли: «Райцентр Софіївського району
було перенесено із с. Софіївка до с. Нова Хортиця, а центр Котовського району із с.

248

Котовка до с. Личково, оскільки зазначені села були сильно зруйновані і там не
можна було розмістити районні організації. Однак після відновлення сіл керівники
області обіцяли райцентри повернути назад [1379, c. 42]. Секретар Сталінського
обкому КП(б)У А. Струєв просив ЦК КП(б)У аж в 1947 р. (!) перенести райцентр
Первомайського району із с. Первомайське до с. Ялта цього ж району, оскільки в
період німецької окупації Первомайське було зруйноване на 75% [1390, c. 4]. Однак
ініціатива «знизу» щодо перенесення райцентрів в той час не дуже віталася. В цьому
нас переконує ситуація з перенесенням райцентру Олексіївського району
Харківської області. Очільники цього району: голова виконкому райради Шульга та
секретар РК КП(б)У Конова 16 років (!) порушували питання перед обласним
керівництвом, щодо перенесення райцентру до залізничної станції Ліхачово. Однак,
за їх словами, щороку це питання «губилося» в обласному апараті, хоча керівники
області вважали питання перенесення актуальним і життєво важливим для розвитку
району. З їх точки зору, облвиконком просто боявся ставити перед М. Хрущовим це
питання. З огляду на це Шульга і Конова з цього питання вирішили звернутися
безпосередньо до М. Хрущова. У листі вони повідомляли, що райцентр Олексіївка
знаходиться за 6 кілометрів від залізничної станції Ліхачово, де проходить державна
шосейна дорога і де б вони хотіли розмістити райцентр. Окрім того, що Олексіївка
була зруйнована після війни і всі районні організації розміщалися в «халупах», так
ще й до неї потрібно було возити воду за 1 кілометр. За словами архітектора,
будівництво в Олексіївці було утруднене ще й з огляду на її пересічну місцевість.
Натомість Ліхачово мало ряд переваг: до нього тяжіли колгоспи, воно знаходилося в
географічному центрі району, тут була розміщена основна промисловість. Ще
одним аргументом на користь Ліхачова, з точки зору Шульги і Конової, було те, що
спеціалісти не хотіли селитися в «глушині» (Олексіївці), а от біля вокзалу ‒ із
задоволенням [1390, c. 7]. (Нам видається, що Шульга і Конова при цьому і самі
були не проти змінити місце розташування робочого місця). В архівних матеріалах
нами був виявлений випадок створення району без визначення районного центру.
Причому, як свідчать документи, ця ситуація тривала з 1939 р. до 1956 р.! І лише 20
лютого 1956 р. Голова Виконкому Ворошилівської райради депутатів трудящих В.
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Перепелиця та секретар Ворошилівського РК КПУ А. Григор'єв звернулися до
центральних органів влади з листом, в якому зазначали, що Ворошилівський район
був утворений в 1939 р. без визначення райцентру, але райцентр дислокувався на
території м. Ворошиловська. Однак у вересні 1954 р. райком КПУ переїхав до нової
будівлі в м. ім. Паризької Комуни. З огляду на це автори листа просили перенести
райцентр до м. ім. Паризької Комуни [1401, c. 27].
Як виявилось, не лише економічна розруха може вплинути на перенесення
районного центру, а й масштабна техногенна аварія. Наприклад, така, яка сталася на
Чорнобильській АЕС. В результаті цієї катастрофи все населення з колишнього
районного центру було відселене. Таким чином, постала необхідність перенесення
районного центру.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України

«Про

перенесення центру Поліського району Київської області в село Радинку» районний
центр від 17 листопада 1993 р. змінив своє місце розташування. При цьому назва
району – Поліський була збережена [865, с. 451]. Однак 10 липня 1996 р. Верховна
Рада України прийняла Постанову «Про перенесення центру Поліського району
Київської області в село Красятичі» [866, с. 204]. (Причому в населеному пункті
нині мешкає всього близько 600 осіб).
Після смерті Й. Сталіна і приходу до влади М. Хрущова, який прагнув
заощадити на державному апараті, почалися зміни і в адміністративнотериторіальному устрої. З 1953 р. до 1955 р. в УРСР було ліквідовано 52 сільських
райони. У другій половині 50-х рр. ХХ ст. відбувалась калейдоскопічна зміна меж
районів. Так, районний поділ Волинської області протягом 1957–1959 рр.
переглядався 5 раз! А районна ланка Кіровоградської області лише за 1959 р.
переглядалась 3 рази [1207, с. 204]. Загалом за 1957–1961 рр. було ліквідовано 184
райони та створено 2.
У 1962 р. відбулась ще більш радикальна реформа. Листопадовий пленум ЦК
КПРС прийняв рішення про поділ території України на промислові і сільські
райони. У результаті таких змін на один сільський район у середньому припадало
понад 130 населених пунктів. Тому сільські мешканці втратили можливість легко
користуватися послугами лікарень, магазинів, установ соціального захисту, що були
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у віддаленому районному центрі. Іноді до нього доводилося добиратися дві доби.
Траплялись і парадоксальні випадки, коли до районного центру потрібно було їхати
через центр області. На Чернігівщині багато колгоспів опинились за 75–80 км від
райцентру. А протяжність Чернігівського району становила понад 100 км. Якщо
раніше кордони районів проходили вздовж річок, то тепер деякі були на
протилежному березі від райцентру, що призводило до того, що значний
календарний період вони не мали сполучення зі своїми адміністративними
центрами.
Проте з переходом влади у державі до Л. Брежнєва ці починання М. Хрущова
були переглянуті, і 4 січня 1965 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР було
ліквідовано промислові райони і створено 394 адміністративних райони. В1966 р.
був створений ще 81 район.
Фактично від цього часу в Україні встановилась стабільна кількість районів.
П. Ткачук підрахував, що з 1990 р. до 1997 р. було створено 11 нових районів
проблеми [1207, c. 146]. Проте у спадок залишилися і проблеми, які існували ще у
радянський період. Так, авторський колектив під керівництвом В. Смолія та
П. Слободянюка звернув увагу на те, що у Кам’янець-Подільському районі
Хмельницької області на території 1,54 тис. кв. км чисельність населення становить
72,8 тис. осіб (43 сільради), а у Віньковецькому районі проживає всього 29,1 тис.
осіб (18 сільрад) на площі 0,65 тис. кв. км [15]. Таким чином, навіть без ретельних
підрахунків видно, що за всіма показниками (територія, кількість сільрад, кількість
населення), різниця між нимистановить приблизно 2,5 раза. Тому не зовсім
зрозуміло, чому не був розукрупнений Кам’янець-Подільський район чи не був
збільшений Віньковецький район.
Кількість сільрад у районі також різниться і залежно від регіону. Так, на один
район Івано-Франківської та Тернопільської областей припадає понад 30 сільських
рад, в той час як цей показник по Луганській або Дніпропетровській областях
складає 11 – 12 [659, c. 110].
Що ж до правового регулювання статусу районів в Україні на сучасному етапі,
то необхідно відзначити, що їх статус регулюється «Положенням про порядок
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вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР»,
затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12
березня 1981 р.
Відповідно до п. 3 цього документа утворення і ліквідація районів,
встановлення

і

перенесення адміністративних центрів районів проводяться

Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчих
відповідних

обласних,

міських

комітетів

(міст республіканського підпорядкування) Рад

народних депутатів. А зміна меж районів проводиться виконавчим комітетом
обласної Ради
відповідних

народних

районних,

депутатів

міських

(міст

за

поданням виконавчих комітетів
обласного

підпорядкування)

Рад

народних депутатів.
У п. 12 зазначається, що найменування і перейменування районів проводиться
Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчих комітетів
відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад
народних депутатів, із врахуванням загальнодержавних інтересів, а також
географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов, думки
місцевого населення, завдань комуністичного виховання громадян.
Проте, як відомо, нормативно-правові акти є чинними лише в тій частині, в
якій вони не суперечать Конституції України. Що ж до регулювання цих питань
чинною Конституцією України, то в п. 29 ст. 85 зазначено, що утворення і ліквідація
районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до
категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів
належить до компетенції Верховної Ради України.
Цілком можна погодитися з думкою В. Вакуленка та М. Орлатого, що райони
як адміністративно-територіальні одиниці потребують визначення і закріплення їх
правового статусу. Це, з точки зору авторів, забезпечувало б організаційно-правові
засади діяльності та додержання інтересів населення у формуванні і розвитку
територій районів [390, c. 225].
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Тому цілком логічно, що у зв’язку з цим з’явилися законопроекти, в яких їх
автори прагнули врегулювати, в тому числі, і питання правового статусу району.
Очевидно, що насамперед необхідно було б розглянути законопроект, поданий
народними депутатами України Р. Безсмертним, І. Юхновським, В. Стретовичем
«Про адміністративно-територіальний устрій України» (8 липня 1997 р.). У п. 3 ст. 3
цього

законопроекту

зазначалося,

що

райони

становлять

середній

рівень

адміністративно-територіального устрою. До речі, у ст. 4 йшлося про те, що район
належить до регіону наряду з областю.
А в Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України
район називається адміністративно-територіальною одиницею субрегіонального
рівня [1061, c. 11].
У законопроекті, поданому народними депутатами України Р. Безсмертним,
І. Юхновським, В. Стретовичем, ст. 20 визначала виключно правовий статус району.
Відповідно до неї район – це частина території області з агропромисловим
характером економіки, транспортною, інформаційною та іншою соціальною
інфраструктурою, спрямованою на забезпечення зв’язків між сільськими та
міськими населеними пунктами, а також сільськими та міськими округами, які
входять до його складу. У цій статті зазначалося, що райони складаються із сіл,
селищ міського типу (необхідно відзначити, що ця норма суперечить Конституції
України), селищ, міст районного значення. У ст. 31 цього законопроекту йшлося про
те, що утворення і ліквідація районів, перенесення

адміністративних центрів

районів, встановлення і зміна меж районів, а також їх найменування та
перейменування належало до компетенції Верховної Ради України. Пропозиції ж
щодо цього мав вносити Кабінет Міністрів України. Проте певні повноваження були
закріплені і за Автономною Республікою Крим. Так, у ст. 33 зазначалося, що до
компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим мало належати: внесення
до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо утворення, ліквідації та
найменування районів. ВР АРК мала право також приймати рішення щодо
перенесення адміністративних центрів районів, встановлення і зміни їх меж;
найменування і перейменування районів.

253

Відповідно до ст. 34 цього законопроекту до повноважень обласної ради
належало внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо утворення,
ліквідації та найменування новоутворених районів. Також обласна рада мала
вносити до Верховної Ради України подання щодо перенесення адміністративних
центрів районів, перейменування районів, встановлення і зміни меж районів.
До повноважень районної ради, відповідно до ст. 36 законопроекту, належало
внесення до ВР АРК та обласної ради пропозицій щодо утворення і ліквідації
районів, встановлення і зміни їх меж. У ст. 36 також визначалися критерії, за якими
мав виділятися район. У цій статті зазначалося, що при утворенні нових районів
мали враховуватися такі показники: кількість, національний склад населення, яке
проживає

на

території,

де

передбачається

утворити

район,

наявність

інфраструктури, розвинутої системи комунікацій для задоволення потреб населення,
а також населеного пункту, що історично склався як економічний, культурний чи
релігійний центр для жителів навколишніх населених пунктів.
Передбачалося, що зміни щодо статусу районів мали проводитись зважаючи
на думку місцевого населення, яка мала бути висловлена на місцевому референдумі
чи під час консультативного опитування.
У ст. 41 передбачалося, що Верховна Рада України за поданням Кабінету
Міністрів України мала приймати рішення щодо утворення та ліквідації районів, а
рішення про встановлення та перенесення їх адміністративних центрів – за
поданням обласних рад. Однак як у першому, так і в другому випадках до подань
мали подаватися обґрунтування доцільності цих пропозицій.
Що ж до встановлення і зміни меж районів, то їх Верховна Рада України мала
приймати за поданням обласних рад. Найменування та перейменування району мало
бути в компетенції Верховної Ради України. Крім обґрунтування доцільності
найменування чи перейменування, мало подаватися обґрунтування назви, яку
пропонується присвоїти району.
Проте, очевидно, більш революційним був законопроект, запропонований
Р. Безсмертним тоді, коли він перебував на посаді Віце-прем’єр-міністра України.
Цей законопроект дістав назву «Про територіальний устрій України» [1251, c. 210].
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Необхідно зазначити, що в цьому законопроекті містилася окрема стаття (12), яка
так і називалася – «район». У п. 1 цієї статті наводилося визначення району.
Одним із головних критеріїв створення району визначається чисельність
населення в ньому. Передбачається, що район створюється за умови, якщо на його
території проживає, як правило, не менше ніж 70000 жителів. Проте, якщо густота
населення в межах регіону без урахування населення міст-районів, які знаходяться в
межах цього регіону, є нижчою у два та більше разів, ніж середня густота населення
без врахування населення міст-регіонів, допускається створення районів із
чисельністю населення від 40 000 жителів, за умови, що площа такого району в
розрахунку на його жителя перевищує у два та більше разів середню в межах
України площу районів у розрахунку на одного жителя.
Однак, крім кількості мешканців, при утворенні районів мала також
враховуватися перспектива соціально-економічного розвитку території, бюджетної
спроможності та наявність інфраструктури для потреб населення, а також
поселення, що склалося як соціально-економічний, культурний чи релігійний центр
для жителів навколишніх поселень. Фактично такий же підхід ми спостерігаємо і в
законопроекті,

запропонованому

в

2012

р.

народним

депутатом

України

А. Гриценком [1021].
Відповідно до ст. 7 проекту Закону України “Про адміністративнотериторіальний устрій України”, що був опублікований у книзі, упорядником якої
виступив О. Врублевський, населення району має становити не менше ніж 150 тис.
жителів. На території з низькою щільністю населення район може мати меншу
кількість жителів, якщо територія такого району перевищує середню по Україні в
1,5 раза. Про 150 тис. осіб ішлося і в проекті Закону України ”Про адміністративнотериторіальний устрій“, який 14 серпня 2014 р. був презентований у Міністерстві
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України [402].
З точки зору П. Ткачука, райони потрібно збільшити принаймні в 2 рази, щоб
територія району складала близько 2,4 тис. квадратних кілометра, а кількість
населення – 90 – 120 тис. осіб [534, c. 23].
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Натомість Я. Жовнірчик вважає, що район повинен нараховувати не менше
ніж 50 тис. осіб [379, c. 139]. В. Заблоцький пропонує й ще збільшити різницю між
мінімальною та максимальною кількістю населення у районі. Він переконаний, що
район має бути створений з кількістю населення від 60 до 150 тис. осіб [386, c. 260].
А. Матвієнко рекомендує ще більше розукрупнити райони. Він переконаний, що в
нових районах має проживати не менше ніж 10 тис. осіб. Однак якщо врахувати, що
автор пропонує створити лише 900 таких районів на території України [694, c. 303],
то, за нашими підрахунками, такий район має налічувати близько 50 тис. осіб.
Що ж до кількості районів у незалежній Україні, то вона суттєво не
змінювалась. Українська влада йшла шляхом збільшення їх кількості, незважаючи
на депопуляцію. Очевидно, це робилося з тим, щоб зробити послуги для населення
більш доступними. Відповідно до даних Державного комітету статистики України у
1990 р. було 479 районів, 1991 – 481, 1992 – 485, 1993 – 486, 1994 – 489, 1995 – 489,
1996 – 490. І така ж кількість районів – 490 проіснувала до 1 січня 2007 р. [326].
Як не парадоксально це звучить, але уточнення кордонів адміністративнотериторіальних одиниць інколи може реально впливати на соціальні гарантії
населення. Так, наприкінці 2014 р. були непоодинокими ситуації, коли частина
району (включно з його адміністративним центром) була окупована представниками
терористичних організацій ЛНР чи ДНР, а решта території району – знаходилась під
контролем української влади. З огляду на неможливість довезення до таких
населених пунктів готівки, соціальні виплати там припинялися. А згодом була
прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення соціальних виплат
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції». Відповідно до постанови, особам, які
знаходились

в

районах,

у

яких

адміністративний

центр

району

був

непідконтрольний українській владі, було припинено виплату пенсій (щомісячного
довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів
соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання
соціальних

послуг

за

рахунок

коштів

державного

бюджету

та

фондів

загальнообов’язкового державного соціального страхування вже не лише фактично,
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але й юридично [980]. Щоб відновити виплати населенню, доводилось «передавати»
такі населені пункти до тих районів, адміністративні центри яких знаходились під
контролем української влади. Так, щодо Луганскої області 7 жовтня 2014 р. були
прийняті Постанова Верховної Ради України «Про зміни в адміністративнотериторіальному

устрої

Луганської

області,

зміну

і

встановлення

меж

Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області» [896] та
Постанова Верховної Ради України «Про зміни в адміністративно-територіальному
устрої

Луганської

області,

зміну

і

встановлення

меж

Перевальського

і

Попаснянського районів Луганської області» [897]. Однак вже 11 лютого 2015 р.
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про зміни в адміністративнотериторіальному

устрої

Луганської

області,

зміну

і

встановлення

меж

Перевальського і Попаснянського районів Луганської області» [898].
Щодо окупованих територій Донецької області також було прийнято ряд
постанов Верховної Ради України. 11 грудня 2014 р. була прийнята Постанова
Верховної Ради України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої
Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької
області» [899] та Постанова Верховної Ради України «Про зміни в адміністративнотериторіальному

устрої

Донецької

області,

зміну

і

встановлення

меж

Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області»
[900]. Однак 20 травня 2015 р. знову була прийнята Постанова Верховної Ради
України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області,
зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Тельманівського
районів Донецької області» [901].
Правовою підставою для утворення району як адміністративно-територіальної
одиниці стало рішення ВУЦВК, ухвалене в жовтні 1922 р. Масова еміграція
представників національних меншин (насамперед німців) та їхнє небажання
підтримувати радянську владу, а також популістична політика радянського
керівництва

спрямована

на

задоволення

національно-культурних

проблем

національних меншин стали причинами утворення національних адміністративнотериторіальних одиниць, ліквідація яких відбулася у зв'язку з розбудовою
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репресивного апарату, на який покладалася відповідальність за запобігання
організованим виступам національних меншин, а також через усвідомлення високої
ймовірності початку Другої світової війни і можливою підтримкою національних
меншин дій ворога. У радянський період кількість районів постійно варіювалася. Це
залежало як від змін системи адміністративно-територіального устрою (ліквідація
округ спричинила укрупнення районів, а створення областей – розукрупнення), так і
від волі політичного керівництва державою. Наприклад, період перебування М.
Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС позначився укрупненням районів,
натомість після зайняття цієї посади Л. Брежнєвим розпочався зворотний процес.
Відхід від нормативно-правового закріплення критеріїв до утворення району, який
розпочався у другій половині 1920-х років

призвів до значних диспропорцій

адміністративно-територіальних одиниць як за площею, так і за чисельністю
населення, що ускладнило управління ними.
3. 4. Еволюція правового статусу сільради як адміністративно-територіальної
одиниці
Після захоплення центральної влади перед більшовиками постало питання
про керівництво селянськими масами, які переважно неприхильно ставилися до
нової влади. У зв'язку з цим виникає питання про утворення нового органу
управління – сільради.
Питання було винесене на третю сесію ВУЦВК, яка розпочала роботу 15
жовтня 1922 р. На ній було прийняте рішення (яке згодом було розвинене

в

документі під назвою «По Центральній адміністративно-територіальній комісії при
ВУЦВК №1») про те, що населені пункти, в яких було менше 1000 осіб,
об'єднувалися для створення спільної сільради як органу управління, а не як
адміністративно-територіальної одиниці [1053, c. 1].
Після проведення в 1924 р. детального вивчення питання функціонування
сільрад, виявилося, що середня сільрада в Україні налічувала 2,7 тис. осіб,
мінімальна – 200, а найбільша сільрада нараховувала 23 тис. осіб. Сільрад із
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населенням менш ніж 1 тис. осіб нараховувалось 7,4%. За кількістю населених
пунктів сільради ділилися таким чином: 1 поселення – 21,2%, від 2 до 8 – 67%,
більш ніж 8 – 11,8%.

Відстань до райцентру у 79,5% сільрад була менш ніж 4

версти, у 18,5% – до 10 верст і у 2% сільрад – понад 10 верст. Постанова четвертої
сесії ВУЦВК 1923 р. дозволила створювати сільради і з меншою кількістю
населення, ніж 1 тис. осіб, але не меншою ніж 500, якщо відстань до найближчого
сільського центру складала більш ніж 5 верст [1353, c. 71].
Питання зміни підпорядкування сільрад здійснювалось у «ручному режимі».
Більше того, сільради могли передаватися не лише від одного району до іншого, від
однієї округи до іншої, а й навіть від однієї губернії до іншої. Так, відповідно до
Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 17 червня 1925 р. «Про адміністративнотериторіальне переконструювання Бердичівської і суміжної з нею округ Київської,
Волинської і Подільської губерній» Слободищенська і Швейківська сільради
Троянівського району Житомирської округи Волинської губернії передавалися до
складу Махновського району Бердичівської округи Київської губернії [1317, c. 2].
З часом постало питання про виділення національних сільрад. Для їх
створення передбачалися певні «пільги». Так, ВУЦВК у 1924 р. затвердив
Положення «Про сільські ради», яким передбачалося з дозволу губвиконкому
формувати національні сільради, в яких кількість жителів була меншою, ніж 1 тис.
осіб [1117, c. 86]. Однак у Постанові Раднаркому УСРР від 29 серпня 1924 р. «Про
виділення національних районів та сільрад» вже зазначалося, що для створення
«звичайних» сільрад було необхідно 1000 чол., а для створення національної
сільради було достатньо і 500 чол. [1430, c. 62]. Вже у 1925 р. було створено дві
національні єврейські сільради – Затишинську (проживало близько 65 % євреїв) і
Зеленопольську (проживало близько 90% євреїв) [1430, c. 69]. До 1928 р. було
утворено 77 єврейських сільрад [666, c. 37]. На кінець 20-х рр. діяла 151 польська
сільрада [666, c. 39]. Цю цифру називає й І. Конончук [532, c. 418]. На 1931 р. в
Україні функціонувало 157 польських сільрад. Найменша чисельність поляків була в
Старогутянській

польській

сільраді

Деражнянського

району

Проскурівської
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округи – 347 осіб. А найбільш чисельною була Буртинська поліська сільрада
Бердичівської округи, яка налічувала 3565 осіб [203, c. 417].
Водночас В. Єфіменко наголошує, що широко розгорнута діяльність із
створення національних адміністративно-територіальних одиниць певний час не
зачіпала російського населення, оскільки державний апарат значною мірою і так
послуговувався російською мовою. Тому станом на 1 квітня не було жодної
російської сільради [372, c. 77]. Проте в 1925 р. з огляду на прийняття ВУЦВК 30
квітня 1925 р. Постанови «Про заходи термінового переведення повної українізації
радянського апарату» ситуація різко змінюється. Річ у тому, що відповідно до цього
документа в усіх державних установах і державних торговельно-промислових
підприємствах, що не перевели діловодства на українську мову, належало це
зробити не пізніше ніж 1 січня 1926 р. [372, c. 78]. Саме це рішення дало поштовх до
створення російських сільрад, які могли не змінювати мову діловодства. В
результаті на 1 березня 1926 р. було 119 російських сільрад, на 1 квітня – 122, на 1
жовтня – 312 сільрад і 17 селищних рад [372, c. 78]. У 1927 р. вже було 388
російських сільрад [666, c. 39].
Причому наявність національних сільрад зовсім не обов’язково пов’язувалась
із наявністю національних районів. Чехи і білоруси не мали власних національних
районів, однак чехи мали 13, а білоруси – 2 сільради. У 1930 р. існувало 12 чеських
сільрад, 4 – білоруські і навіть 3 албанські [1430, c. 71]. Н. Капітоненко говорить і
про 14 молдавських сільрад (поза МАСРР) [492, c. 165]. На кінець 20-х рр.
налічувалося і 45 болгарських національних сільрад [1430, c. 69]. Існувала також
єдина шведська сільрада – Борисковська (з населенням понад 6000 чол.) [666, c. 40].
При створенні національних сільрад враховувалась не лише національність, а
й мова. Наприклад, грецькі національні сільради мали певні особливості. Залежно
від мови, якою користувалися їхні мешканці, вони поділялися на греко-елінські та
греко-татарські. Греко-елінських сільрад було виділено 16, а греко-татарських – 14
[38, c. 91].
Слід зазначити, що національні сільради могли існувати як у складі
українських районів, так і у складі районів інших національних меншин. Наприклад,
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14 грецьких національних сільрад перебували у складі українських районів, а
Новокерменчицька

грецька

сільрада

підпорядковувалась

Люксембурзькому

німецькому району [666, c. 36].
Однак нерідко траплялися проблеми і у процесі функціонування національних
сільрад. Так, В. Мазур зазначає, що часто було так, що у райвиконкомах
відмовлялися отримувати від національних сільрад протоколи, звіти та іншу
письмову інформацію мовами національних меншин. Крім того, в переважній
більшості національних сільрад секретарі незадовільно володіли національною
літературною мовою, що теж ускладнювало практичне використання національних
мов [666, c. 33].
Чи доцільно передбачати існування національних сільських населених пунктів
в Україні – питання доволі дискусійне. До речі, в проекті Конституції України, який
Верховна Рада України винесла на всенародне обговорення 1 липня 1992 р.,
передбачалась можливість утворення національних адміністративно-територіальних
одиниць [534, c. 15].
З одного боку, передбачення у законодавстві таких населених пунктів дасть
змогу задовольнити культурні потреби певним національним меншинам, що
проживають на території України, а з іншого – з часом це може призвести до
поширення сепаратистських настроїв. Очевидно, що це питання має бути окремо
досліджене етнополітологами та етносоціологами. Приміром, О. Оргієць виступає за
впровадження «національних» адміністративно-територіальних одиниць на рівні
сільських, селищних і навіть міських громад. Створювати такі громади вона
пропонує на території компактного проживання національних меншин за умови,
якщо кількість представників національної меншини буде складати не менше ніж
50% загальної чисельності мешканців громади [783, c. 15].
Ліквідація національних сільрад призвела до укрупнення сільрад взагалі.
Однак на цей процес впливала не лише ліквідація національних сільрад, але й
укрупнення колгоспів. Співвідношення, яке існувало між кількістю сільських рад і
колгоспів, з часом увійшло в протиріччя. Створювалася парадоксальна ситуація,
коли на території одного колгоспу існувало декілька сільських рад (наприклад, на
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території колгоспу ім. Й. Сталіна функціонувало 4 сільські ради). Ради втрачали
можливість ефективно впливати на роботу колгоспів, здійснювати свої прямі
функції як орган державної влади на селі. Скорочення

кількості сільських рад

призвело до зменшення адміністративного апарату, ліквідувало дублювання,
створювало міцне підґрунтя для посилення керівництва ними з боку районних рад.
Наприклад, до реорганізації в Берестечківському районі існувало 30 сільрад, після
укрупнення їх залишилося тільки 13 [93, c. 264]. Загалом, за підрахунками В.
Тимцуника, лише за 1953 – 1955 рр. було ліквідовано 406 невеликих сільрад,
натомість утворено лише 43 нові [1201, c. 186].
З приходом до влади М. Хрущова розпочинається активна кампанія за
укрупнення сільрад. Так, 10 серпня 1954 р. був виданий Указ Президії Верховної
Ради УРСР «Про укрупнення сільських рад депутатів трудящих в Київській області»
[14, c. 60]. Відповідно до цього документа укрупнення відбулося в 35 районах
області, причому відбувалося воно нерівномірно. Якщо в Яготинському чи
Згурівському

районах

було

створено

по

дві

об'єднані

сільради,

то

в

Богуславському – 10, а в Розважівському – 9. Як правило, дві сільради об'єднували в
одну, траплялися випадки, коли до об'єднаної сільради входило три. Однак у цьому
Указі передбачалося і створення однієї сільради з чотирьох (Підгайненська,
Заруднянська, Слобідсько-Кухарівська та Кухарівська сільські ради Розважівського
району були об'єднані у Кухарівську сільраду з центром у с. Кухарі) [14, c. 69].
Проте активне об'єднання сільрад з метою економії коштів не завжди давало
позитивні результати, свідченням чого є історія з об'єднанням Коженицької та
Шкарівської сільрад. У 1954 р. вони були об'єднані у Шкарівську, а в 1956 р. знову
були створені Шкарівська та Коженицька сільради [14, c. 72].
Як правило, сільрада отримувала назву одного з населених пунктів, який
об'єднувався. Але могли бути й винятки. Наприклад, Дзержинська, Плоханівська та
Снігурівська сільські ради були об'єднані в одну з присвоєнням їй найменування
«Тетіївська» з центром у с. Снігурівка, яке невдовзі було перейменоване в Тетіїв [14,
c. 71]. У процесі реформи адміністративно-територіального устрою на базовому
рівні сільради могли не лише об'єднуватися, але й передаватися в інші райони. Так,
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відповідно до рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів
трудящих від 24 грудня 1956 р. «Про об'єднання, утворення і передачу деяких
сільських рад Київської області» Засупоївська, Кулябівська і Панфилівська сільради
Переяслав-Хмельницького району були передані до складу Яготинського району
[14, c. 72]. Проте траплялися випадки, коли сільради могли бути передані не лише
до іншого району, але й до іншої області. Наприклад, відповідно до Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 22 травня 1957 р. Клюківська і Стадницька сільради
Оратівського району Вінницької області передавалися до складу Тетіївського
району

Київської,

а

Великогуляківська

сільрада

Корнилівського

району

Житомирської області передавалася до складу Фастівського району Київської
області [14, c. 73]. Процес укрупнення сільрад тривав і далі. Так, якщо у 1959 р.
було 11 118 сільрад, то в 1961 р. – 8 610 [26, c. 119].
У 1956 р. приймається нормативно-правовий документ, який, в тому числі,
порушує питання сільрад – Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок
віднесення населених пунктів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих
селищ Української РСР». Однак у ньому зазначалося, що сільські ради депутатів
трудящих є не адміністративно-територіальними одиницями, а органами влади в
сільських поселеннях (п. 8). В Указі Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок
віднесення населених пунктів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих
селищ Української РСР» 1965 р. питання правової природи сільрад взагалі не
розглядалося. Проте в п. 11 означеного Указу (в якому зазначалося, які матеріали
мають розглядати виконкоми обласних рад депутатів трудящих при вирішенні
питань адміністративно-територіального рівня) поряд з питаннями зміни районів,
віднесення населених пунктів до категорії селищ міського типу порушувалися і
питання утворення, об'єднання, ліквідації сільрад, а також питання перенесення
центрів і перейменування сільрад. З цього можна зробити висновок, що в цей період
сільради вже починають розглядатися як адміністративно-територіальні одиниці.
Тим паче, якщо врахувати, що до облвиконкому мала подаватися довідка з
економічною характеристикою сільради. Навряд чи це питання мало б принципове
значення, якби мова йшла не про адміністративно-територіальну одиницю.
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Хоча у «Положенні про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР» 1981 р. (нині чинному) йдеться про те,
що адміністративно-територіальною одиницею є також і сільрада, однак їй
присвячено лише декілька пунктів. Це п. 4, в якому вказано, що утворення і
ліквідація сільрад, встановлення і перенесення їх адміністративних центрів,
встановлення і зміна меж сільрад проводяться виконавчим комітетом обласної Ради
народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних,
міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів, та п. 13, в якому
зазначається, що найменування і перейменування сільрад проводиться виконавчим
комітетом обласної Ради народних депутатів за поданням виконавчих комітетів
відповідних районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних
депутатів.
Однак у документі не мовиться про критерії, на основі яких мала бути
створена ця одиниця. В результаті це призвело до того, що сільради сьогодні суттєво
відрізняються одна від одної. Так, у Хмельницькому районі (і це в одному районі,
навіть не йдеться про порівняння сільрад різних районів) до Гвардійської сільради
входило 4 села з населенням 3 820 осіб, а до Шпичинецької – одне село з
населенням 450 осіб [15, c. 334]. Навіть у межах одного регіону різниця між
кількістю населення в сільрадах може сягати порядка. Наприклад, найменша
сільрада у Рівненській області має 205 осіб, а найбільша – 6174, тобто різниця
більша ніж у 30 разів [604, c. 322]. Незважаючи на те, що такої одиниці вже немає,
статистика цих одиниць є(!). Якщо подивитися на кількість сільрад в історичній
ретроспективі, то П. Ткачук наводить такі цифри: в 1936 р. в Україні було 11125
сільрад, у 1969 р. – 8 555, 1988 р. – 8 805, 1991 р.– 9 211, 1998 р. – 10 219 [1207,
c. 159].
Кількість населених пунктів, які знаходяться в межах однієї сільради, не є
сталою, а залежить від регіональної специфіки. Наприклад, у Харківській області
одній сільраді підпорядковується 4,4 населених пункта. У Дніпропетровській
області в середньому на одну сільраду припадає 5 сіл [1081, c. 19]. Натомість у
Закарпатській області на 579 сіл – 307 сільських рад [720]. Отже, на одну сільраду
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припадає менше двох сіл. Приблизно таке ж співвідношення між сільрадами та
сільськими населеними пунктами в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
В той же час є Журбівська сільрада Овруцького району Житомирської області, до
складу якої входить 13 сіл! [1207, c. 160]. Кількість населення в одній сільраді теж
залежить від регіонального чинника. На Сході України кількість населення в
сільраді більша, а на Заході – менша [19, c. 700]. Загалом, за підрахунками вчених,
середня кількість населення сільради встановилась в Україні на рівні 2,5 тис. осіб
[759,

c.

14].

Таким

чином,

ми

бачимо

диспропорцію

адміністрвативно-

територіальних одиниць на рівні сільради, яка в тому числі пояснюється і
відсутністю законодовчого визначення критеріїв для даного виду адміністративнотериторіальних одиниць.
Держава відмовилася від такої адміністративно-територіальної одиниці, як
сільрада. Однак, як засвідчує досвід, ця відмова була передчасною. Справа не лише
в значній депопуляції сільських населених пунктів, а отже, і в економічній
недоцільності існування сільради в кожному селі, але й в тому, що на нинішньому
низовому базовому рівні управління – сільському (селищному) в сільраді в
теперішній час виникли функції, хоча і більш складні, які їй не під силу вирішувати,
але для районного рівня управління вони занадто прості й не характерні. Тому
виникає потреба в проміжній ланці. В 1997 р. народні депутати України Р.
Безсмертний, І. Юхновський, В. Стретович у проекті Закону України «Про
адміністративно-територіальний

устрій

України»

запропонували

таке

адміністративно-територіальне утворення, як сільська округа. Вона відповідно до
Конституції України, мала утворюватися на основі добровільного об'єднання
територіальних громад кількох сусідніх сільських населених пунктів в одну
територіальну громаду, в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [1026]. І Белебеха та О. Бакум вважають, що такою
ланкою має стати волость [63, с. 33]. З їх точки зору, волость має включати кілька
сіл і формуватися на базі сільради найбільш розвиненого на цій території поселення.
При утворенні волості вони пропонують враховувати такі фактори: а) рівень
розвитку

виробничо-збутової,

соціально-культурної

та

духовної

сфер;

б)
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територіальне розташування; в) наявність мережі шляхів; г) виробничі та
торговельні зв’язки, кооперація в сферах діяльності; д) кількість населення; е)
історичні зв’язки та традиції; є) площа території; ж) наявність ліній зв’язку тощо.
Автори пропонують, щоб за домовленістю з районними структурами управління до
волості в певні дні та години приїжджали спеціалісти з районних служб і надавали
відповідні послуги мешканцям волості. О. Афоніна також рекомендує відновити
таку адміністративно-територіальну одиницю, як волость. Вона вважає, що волость
має стати найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою, яка
утворюватиметься шляхом укрупнення сільрад. Щоправда, дослідниця не висуває
параметрів до цієї адміністративно-територіальної одиниці [39, c. 165].
Потрібно зазначити, що така адміністративно-територіальна одиниця, як
волость, не є новою для України. Вона була поширена на українських землях, що
перебували під владою Російської імперії у дореволюційний період. Можливо, певні
елементи функціонування волосного устрою, звісно, з урахуванням сучасних реалій,
можна було б запозичити і при проведенні адміністративно-територіальної реформи
в Україні. Так, максимальна відстань сіл волості від волосного центру не повинна
сягати 12 верст. Крім того, в утворенні волості враховувався також поділ на
церковні парафії (одна чи кілька церковних парафій складали волость) [775, с. 66].
Що ж до центру волості, то, ґрунтуючи свої висновки на урядовій статистиці, І.
Терлюк пише, що волосні центри були в містечках, а іноді й у великих селах [1198,
с. 275].
Однак якщо подивитися на параметри волості (територія, кількість населення
тощо), які рекомендують І. Белебеха і В. Бакум, то можна зрозуміти, що йдеться про
громаду, яку Р. Безсмертний запропонував створити у проекті Закону України «Про
територіальний устрій України» [1251]. В п. 1 ст. 8 передбачалося, що громадою є
адміністративно-територіальна одиниця, утворена на основі одного або декількох
поселень, і є територіальною основою для створення та діяльності органів місцевого
самоврядування громади та надання населенню громади визначеного законом рівня
адміністративних, соціальних та

культурних послуг. В. п 2 цієї статті

передбачалося, що громада утворюється за умови, якщо в її межах проживає, як
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правило, не менш як 5000 жителів, з урахуванням доступності адміністративного
центру громади для жителів поселень та поселенських утворень, розташованих у її
межах. В той же час, якщо щільність сільського населення в цілому по району є
нижчою в два або більше разів, ніж середня щільність сільського населення в
Україні, в межах відповідного району могли утворюватись громади з чисельністю
населення від 3500 жителів при умові, що площа такої громади в розрахунку на
одного жителя перевищує більш як удвічі середню по Україні для сільських
громад. У виняткових випадках Верховна Рада України могла утворити громаду з
меншою чисельністю населення, але не менше ніж 1500 жителів. Таким чином,
громада прирівнюється до сільради. Оскільки як у сільраді, так і в громаді
передбачається створення цієї адміністративно-територіальної одиниці з кількох
населених пунктів. Однак необхідно зазначити, що перейменувати сільради на
громади навряд чи вдасться, позаяк лише у 5% всіх сільрад населення складає понад
5 тис. осіб [384, c. 109]. В той же час потрібно наголосити, що саме цифра 5000 тис.
найчастіше фігурує у дослідженнях вчених, які пропонують створити громади.
Наприклад, саме на такій кількості мешканців громади наполягають автори А.
Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак [384, c. 103], Б. Данилишин [710, c. 89] та І.
Магновський [657, c. 59] (хоча в іншій публікації припустимою І. Магновський
називає вже цифру і в 10 ‒ 12 тис. чол. [661, c. 39]), Я. Жовнірчик [379, c. 137],
заступник міністра економіки С. Романюк [1103]. В. Горбач виходячи з економічних
чинників, пропонує 7 тис. населення [192, c. 50]. Цю цифру називають і інші вчені
[1143, c. 328]. М. Пітцик, Ю. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Цимерманн припустимою
вважають і громаду з 10 тис. населення [828, c. 41]. На думку Л. Заставецької,
кількість населення для громади не має бути визначальною. Головне для громади у
тому, щоб вона існувала як кластер – мережа поселень, які тісно пов'язані між собою
різними видами виробничих і соціальних зв'язків. Це, як вважає дослідниця,
необхідно для отримання взаємних переваг та реалізації спільних програм
соціально-економічного розвитку території, що забезпечувало б високий рівень
життя поселення [450, c. 12].
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І якщо народний депутат України А. Гриценко у проекті Закону «Про
територіальний

устрій

України»

[1021]

не

передбачає

проміжної

ланки

адміністративно-територіального устрою України у сільській місцевості, то

у

проекті закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» [439],
активну участь у розробці якого взяв Ю. Ганущак і який був презентований 14
серпня 2014 р. у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України,

передбачалось утворення громади, яка б

складалася з одного або декількох поселень та була б територіальною основою для
діяльності органів місцевого самоврядування з надання жителям визначеного
законом переліку публічних послуг. При цьому передбачалось, що віддаленість
поселень від адміністративного центру громади мала відповідати базовим вимогам
доступності соціальних послуг, установлених Кабінетом Міністрів України. Такий
критерій, як кількість населення, в проекті закону не встановлювався. Натомість
зазначалося, що мінімальна розрахункова кількість постійного населення сільської
громади визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до галузевих норм
мінімальної завантаженості бюджетних установ, що надають публічні послуги. В
той же час учені В. Пилипів [825, c. 286], Л. Заставецька [448, c. 206], З. Тітенко
[1206, c. 7] та ін. вважають, що критерій населення чи площа території не можуть
бути строго визначеними через ряд особливостей, а саме: депопуляцію населення;
неоднорідність розселення: різні показники щільності населення і поселень,
неоднакова відстань між ними; погіршення транспортної доступності між
поселеннями через якість шляхів; недостатній розвиток соціально-економічної бази
сільських поселень. Крім того, варто враховувати також міграційний чинник.
Наприклад, у Старовижівському районі Волинської області за 2000 – 2008 рр.
населення зменшилося на 11,3%, причому 42,6% – це міграція. А в Маневецькому
районі населення на 86,5% зменшилось внаслідок міграційного відтоку [1042,
c. 116].
В законопроекті встановлювалось, що площа сільської громади не може бути
меншою половини від середнього по Україні показника площі сільських громад,
крім важкодоступних та прикордонних територій, де площа громади не повинна
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бути меншою за третину середньої по Україні показника площі сільських громад.
Однак навіть підхід, який нібито передбачає можливість створювати громади із
значною диспропорцією в територіях, навряд чи може бути реалізований на
практиці. Адже у Львівській області на 10 тис. гектарів сільськогосподарських угідь
15 сіл, у Закарпатській – 13, Івано-Франківській – 12, Житомирській – 11,
Херсонській – 3, Запорізькій, Луганській, Одеській – по 4 [1082, c. 30]. На відміну
від уже проаналізованих проектів законів, у цьому зверталась увага на фінансову
спроможність громади: «Обсяг доходів загального фонду бюджету громади без
трансфертів у розрахунку на особу повинен бути не нижчим за половину від
середнього показника для громад відповідного типу». Ця норма має важливе
значення і в контексті п. 1 ст. з Європейської хартії місцевого самоврядування:
«Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого
самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою
часткою публічних справ під власну відповідальність, в інтересах місцевого
населення» [368].
З нашої точки зору, при формуванні громад варто враховувати і критерії, які
були запропоновані О. Оргійцем: 1. Чисельність населення та демографічні
показники. 2. Статево-віковий склад населення, який впливає на рівень динамічності
громади

–

зростаюча,

стабільно-статична,

стагнуюча.

3.

Чітко

виражені

етнокультурні традиції, звичаї. 4. Менталітет громади певного населення та
ставлення до іншої сусідської громади (вороже, толерантне), що склалося історично.
5. Національно-етнічний та релігійний склад населення. 6. Переважна трудова
зайнятість населення залежно від природних ресурсів. 7. Розвиток народних
промислів, збереження давніх народних звичаїв і традицій у певних поселеннях. 8.
Наявність об'єктів соцкультпобуту для задоволення культурних, релігійних,
територіальних та соціально-економічних проблем [782, c. 197].
М. Лациба та В. Бондаренко за основний критерій об'єднання пропонують
брати не чисельність жителів громад, а виконання наданих органам місцевого
самоврядування повноважень [1471, c. 28].
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При об'єднанні територіальних громад необхідно бути надзвичайно уважним
і враховувати найменші деталі, щоб не склалось ситуації, подібної до тієї, яка
виникла на Луганщині. Річ у тому, що селище Єсаулівка мали приєднати до м.
Міусинська, яке знаходилось в занедбаному стані після закриття Штерівської
електростанції та підпорядковувалося м. Красний Луч. Як свідчать місцеві
мешканці, Міусинськ знаходиться поруч з Єсаулівкою тільки якщо судити за
мапами, але насправді з ним відсутній будь-який зв'язок. Місцеві мешканці
невдоволені тим, що коли туди перенесуть центр їхньої громади і виникне потреба в
отриманнні певної довідки, то необхідно буде їхати спочатку в Антрацит, потім у
Красний Луч, а вже потім діставатись Міусинська... Таким чином, транспортний
зв'язок незручний, а щоб налагодити його, треба вкласти великі кошти в
будівництво доріг та інших комунікацій [1276, c. 60].
Доцільно врахувати точку зору фахівців Комісії з питань адміністративнотериторіального устрою, що „створення на базі місцевих систем розселення
територіальних громад має здійснюватися на основі добровільного об'єднання
існуючих за результатами місцевих референдумів” [123, c. 138]. Більше того, вони
переконані, що право на добровільне об'єднання в територіальну громаду має бути
надане не тільки жителям сіл, а й інших населених пунктів [123, c. 109]. Ця їхня ідея
була згодом підтримана законодавцями. Якщо раніше у п. 2 статті 6 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» передбачалося об'єднання в одну
територіальну громаду лише територіальних громад сусідніх сіл [420], то після
внесення змін до ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у
зв'язку з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» 5 лютого 2015 р. ця проблема була знята. Власне, на такому сценарії
Конституційний Суд України наголошував ще у 2002 р. Даючи офіційне тлумачення
положень ч. 1 ст. 140 Конституції України, Конституційний Суд України,
посилаючись на ст. 146 Конституції України, зазначив, що питання організації
місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі
умови та порядок об’єднання або роз’єднання територіальних громад сіл, селищ,
міст, мають визначатися законом [1077].
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О. Кучабський також зауважив, що серед найбільш дієвих демократичних
механізмів

упровадження

змін

в

адміністративно-територіальний

устрій

є

референдум, який у вітчизняних умовах може стати єдиним способом вирішення
суперечностей у системі територіального управління [614, c. 277]. Цієї точки зору
дотримується і В. Карпенко [498, c. 249]. Власне, про такий підхід може йти мова і з
точки зору соціологічної школи права. Вона розглядає безпосереднє здійснення
влади народом не тільки з точки зору їх нормативного наповнення, а й з точки зору
впливу історичних, соціальних, економічних, політичних та інших факторів [1475,
c. 72].
Правда, І. Скуратович переконаний, що референдум не може застосовуватися
як форма врахування думки населення з питань адміністративно-територіального
устрою держави. На його думку, необхідно закріпити у чинному законодавстві
інститут безпосереднього волевиявлення населення з питань АТУ, аналогічного за
процедурою референдуму, але який би мав консультативне (рекомендаційне)
значення [1154, c. 15].
Проаналізувавши вітчизняні наукові дослідження з цього питання, авторський
колектив під керівництвом І. Кресіної, дійшов висновку, що переважна більшість
українських науковців погоджується з доцільністю широкого застосування
інституту

референдуму

для

вирішення

спірних

питань

адміністративно-

територіального характеру [11, c. 196]. На необхідності добровільного об'єднання
територіальних громад наголошує і О. Оргієць [783, c. 16] та Л. Панкулич [803,
c. 16]. А. Матвієнко зазначає, що модель добровільного злиття вимагає значних
часових та фінансових ресурсів, а примусове об'єднання суперечить принципам
місцевого самоврядування. За словами вченого, Фінляндія вибрала перший шлях, а
Латвія

пішла шляхом

муніципалітетів

поєднання

здійснювалося

цих

двох

добровільно

моделей:
за

спершу об'єднання

ініціативою

відповідних

територіальних громад, а на завершальному етапі реформи громади укрупнювалися
згідно з планом, розробленим урядом [693, c. 509]. Вчений зазначає, що громади, що
об'єднуються у Фінляндії, складають спільний договір про злиття, який обов'язково
містить такі пункти: назва нового утворення, форма проведення зміни меж
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територіальної громади і графік її здійснення. Для стимулювання процесу
об'єднання у період з 2008 р. по 2013 р. таким громадам виплачувалися дотації.
Якщо на початок 2007 р. у країні нараховувалося понад 450 муніципалітетів, то на
початок 2013 р. їх залишилося 320 [693, c. 510]. На виділенні додаткових коштів на
ремонт житлово-комунального господарства, доріг, закладів освіти та культури тим
громадам, які погодяться об'єднатися, наголошує професор М. Карлін [496, c. 179]
та О. Стойко [1182, c. 408]. У Латвії одноразовий грант з державного бюджету для
процесу об'єднання складав 5% від загальної суми бюджету одиниць, що
об'єднуються. В результаті А. Матвієнко дійшов

висновку, що для колишніх

радянських республік найоптимальнішою є латвійська модель укрупнення органів
місцевого самоврядування, що передбачає поєднання добровільності на початку
реформи та примусовості на її завершальному етапі. Саме перспектива повної
реалізації плану уряду щодо дефрагментації органів місцевого самоврядування
згідно з визначеними критеріями, а не лише дотації з державного бюджету, – на
думку вченого, – стимулювали представників місцевого самоврядування до пошуку
найбільш оптимальної моделі об'єднання сусідніх територіальних громад [693,
c. 511]. Однак наша позиція ближча до позиції І. Шумляєвої, яка переконана:
незважаючи на те, що аналіз європейського досвіду укрупнення територіальних
громад свідчить про надзвичайну повільність процесу об'єднання на добровільних
засадах, на відміну від реформування територіального устрою на підставі
відповідних нормативних актів, усе-таки в Україні слід обрати шлях добровільного
об'єднання громад сіл, селищ та міст [1460, c. 234]. Хоча існує небезпека того, що з
громадами, явними «утриманцями, ніхто не захоче добровільно об'єднуватися [1277,
c. 270]. Не зовсім зрозуміло, як спонукати жителів міста-мільйонника прийти на
референдум щодо об'єднання з селом? [1277, c. 271].
Проте схоже, що Україна обрала альтернативний шлях. 5 лютого 2015 р.
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад».

В ст. 4 були визначені основні умови добровільного

об’єднання територіальних громад. З нашої точки зору, основними з них є 3:
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- об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території
Автономної Республіки Крим, однієї області;
- при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші
чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної
територіальної громади;
- якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.
На наш погляд, все ж не є доцільним викладення п. 4 ст. 4 Закону:
«Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від
найменування

населеного

пункту

(села,

селища,

міста),

визначеного

її

адміністративним центром». Адже це уможливлює найменування громади не так, як
названий адміністративний центр, що може призвести до ускладнень при
ідентифікації тієї чи іншої територіальної громади чи населених пунктів в її межах.
Відповідно до п. 1 ст. 8 об’єднана територіальна громада вважається
утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про
добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності
рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на
місцевому референдумі. Таким чином, у Законі існують варіанти об'єднання громад.
Причому п. 1. ст. 10 передбачає, що держава здійснює фінансову підтримку
добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання
об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування
відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої
територіальної громади.
Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону від 8 квітня 2015 р. Кабінет Міністрів України
прийняв постанову, якою була затверджена методика формування спроможних
територіальних громад [977].
При виробленні критеріїв формування спроможних територіальних громад
Кабінет Міністрів України відійшов від демографічного показника. В п. 3 Методики
було зазначено, що об'єднання проводиться з урахуванням:
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- здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні
питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб
населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
- історичних,
особливостей

географічних,
розвитку

соціально-економічних,

відповідних

культурних

адміністративно-територіальних

одиниць;
- розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних
одиниць;
- фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних
одиниць;
- трудової міграції населення;
- доступності послуг у відповідних сферах.
Створення

спроможної

територіальної

громади

відбувається

відповідно до такого алгоритму:
- розроблення

Радою

міністрів

Автономної

Республіки

Крим,

облдержадміністрацією проекту перспективного плану;
- схвалення проекту перспективного плану Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласною радою;
- затвердження Кабінетом Міністрів України перспективних планів.
В Методиці значна увага приділяється визначенню адміністративного центру.
Відповідно до підпункту 1 п. 1 адміністративний центр має розташовуватися на
відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Проте відстань
може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення
спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного
адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 %
загальної чисельності населення такої громади. В той же час така відстань може
бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей
рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).
При

цьому

зони

доступності

потенційних

адміністративних

центрів

спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності
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послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медичної
допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати
30 хвилин.
Відповідно до підпункту 3 п. 6 у разі наявності на території більш як одного
населеного пункту, який може бути визначений потенційним адміністративним
центром, перевага надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру.
Створення громад, до складу яких входили б населені пункти з сусідніх
областей, не припускається, хоча, з нашої точки зору, від цієї практики необхідно
було б відмовитися. Особливо, якщо населення сусідніх населених пунктів
висловилося б за таке об'єднання.
Хоча, відповідно до п. 2 Методики Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним державним адміністраціям надавався однаковий термін для
розроблення проектів перспективних планів формування територій громад (місяць)
для подання їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних
рад. Однак затвердження перспективних планів формування територій громад по
областях в уряді зайняло понад 3 місяці. 5 серпня 2015 р. були затверджені плани
Херсонської [1091], Дніпропетровської [1092] та Луганської [1093] областей. Більше
того, перспективні плани формування територій громад ще не всіх регіонів були
затверджені

(не

були

затверджені

плани

Автономної

Республіки

Крим,

Тернопільської та Закарпатської областей), як 4 грудня 2015 р. з'явилося
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України» [1089], відповідно до якого вносилися
зміни до планів 9 областей:

Дніпропетровської, Чернігівської, Житомирської,

Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Чернівецької, Львівської.
Серед цих областей лише в Житомирській області залишилась та ж кількість
громад – 37 (Радомишльську громаду замінила Вишевицька), в решті областей
кількість громад зросла. Якщо у Чернігівській та Чернівецькій лише на 1,
Хмельницькій та Черкаській на 2, у Львівській на 3, у Дніпропетровській на 5, то в
Полтавській – на 9, а у Рівненській аж на 18! (з 33 до 51). Однак і на цьому справа не
скінчилася. 23 грудня 2015 р. було знову прийняте

Розпорядження Кабінету
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Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів
України» [1089]. На цей раз зміни вносилися до перспективних планів формування
територій громад Запорізької та Вінницької областей. І якщо в першій кількість
громад зросла лише на 1 (з 51 до 52), то в другій – на 10 (з 27 до 37). Як це не
парадоксально, але відповідно до цього Розпорядження вдруге за місяць (!)
вносилися зміни до

перспективних планів формування територій громад

Чернігівської, Хмельницької та Чернівецької областей. В Чернігівській та
Хмельницькій областях кількість громад була збільшена на 2 (з 46 до 48 та з 42 до
44 відповідно), а в Чернівецькій – на 3 (з 19 до 22).
Однак потрібно зауважити, що за кількістю населення перспективні громади
суттєво відрізняються за регіонами. Наприклад, перспективний план формування
територій громад Київської області [1094] передбачає утворення 29 громад, а
перспективний план формування територій громад Волинської області [1095]
передбачає утворення 52 громад. Населення Київської області (без міста Києва)
нараховує – 1,7 млн осіб, а населення Волинської області нараховує – 1, 04 млн осіб.
Таким чином, з огляду на різницю населення в областях та різницю кількості
перспективних громад співвідношення населення в них буде приблизно 1:3.
Одночасно частина науковців висловлюється проти об'єднання громад. Я.
Верменич обґрунтовує свою позицію тим, що об'єднання населених пунктів
призведе до віддалення від громадян центрів надання послуг [123, c. 131]. К. Хмара
та Ю. Шаров також вважають, що об'єднання заради об'єднання немає сенсу, має
бути економічна ефективність, тому пропонують об'єднувати територіальні громади
навколо підприємств, виробничих потужностей. А там, де їх немає, сприяти
створенню виробництв на об'єднуваних територіях [1277, c. 275]. О. Харланова
зазначає, що показник у 5 тис. жителів, як мінімальний, не влаштовує населення
[1276, c. 59]. Вона вважає, що ця реформа призведе до прискорення тенденції
знелюднення

сіл.

Почнуть

закривати

школи,

дитячі

садочки,

бібліотеки,

погіршиться медичне обслуговування. Автор переконана, що об'єднання дрібних сіл
не створить багатої громади, якщо в неї не буде можливості поповнювати свій
бюджет. В результаті дослідниця доходить висновку, що АТР не покращить життя
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людей, а тільки його погіршить, призведе до соціального напруження та
нестабільності в суспільстві, тому що таких сіл більшість в Україні [1276, c. 59]. Про
можливість занепаду найдрібніших поселень після укрупнення адміністративнотериторіальних одиниць попереджає і авторський колектив під керівництвом
І. Кресіної [11, c. 305].
Певні сумніви у сприйнятті населенням реформи висловлює і А. Матвієнко.
Він вважає, що після прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» [412] протягом перших кількох років через недостатність
фінансування, брак людських ресурсів можна прогнозувати зростання невдоволення
серед територіальних громад, що об'єдналися. А це слугуватиме негативним
прикладом для інших та загальмує процес консолідації системи місцевого
самоврядування в Україні» [694, c. 296].
Після захоплення центральної влади перед більшовиками постало питання
про керівництво селянськими масами, які переважно неприхильно ставилися до
нової влади. У зв'язку з цим виникло питання про утворення нового органу
управління

– сільради. Населені пункти, в яких було менше 1000 осіб,

об'єднувалися для створення спільної сільради як органу управління, а не як
адміністративно-територіальної одиниці. І лише в «Положенні про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» 1981
р. сільрада визначається як адміністративно-територіальна одиниця. Незважаючи на
відсутність у Конституції України такої адміністративно-територіальної одиниці як
сільрада, де-факто вона продовжила існування. Проте в проекті змін до Конституції
України, запропонованих Президентом України в 2015 р., передбачається утворення
такої адміністративно-територіальної одиниці, як громада, правова природа якої
буде подібною до сільради. Однак аналіз правових актів, якими затверджувалися
перспективні плани формування територій громад по областях, дає підстави
стверджувати про відсутність наукового підходу до вироблення критеріїв утворення
громад, з огляду на перманентний процес внесення змін до зазначених правових
актів.
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Відзначається,

що

перманентний

перегляд

перспективних

планів

формування територій громад областей демонструє відсутність наукового підходу
до вироблення критеріїв їх утворення.
Висновки до розділу 3
Концепція адміністративно-територіального устрою на українських землях
після розпаду Російської імперії базувалася на триланковій системі (за винятком
нетривалого періоду 1930 – 1932 рр.) – регіонах, субрегіонах та локальних
адміністративно-територіальних одиницях. Після ліквідації губерній та округ
основними адміністративно-територіальними одиницями регіонального рівня стали
області та автономні республіки. У період з 1924 р. і до 1940 р. у складі Радянської
України існувала Автономна Молдавська ССР. Однак, як при її утворенні, так і в
подальшому при визначенні кордонів

Автономної Молдавської Соціалістичної

Радянської Республіки національний принцип нехтувався, в результаті чого значна
частина етнічних українців опинилася у складі згаданої республіки. Ліквідація
республіки була пов'язана з утворенням Молдавської РСР.
12 лютого 1991 р. у зв'язку з прийняттям Верховною Радою УРСР Закону «Про
відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки» була
відновлена Автономія Криму, що була ліквідована у 1944 р. після депортації з
півострова кримських татар та представників інших національних меншин. Статус
Автономної Республіки Крим був закріплений і в Конституції України 1996 р. 20
лютого 2014 р. російські підрозділи розпочали операцію з анексії Автономної
Республіки Крим. Причому в ході цієї операції були порушені не лише принципи та
норми міжнародного й українського права, а й норми російського законодавства.
Однак основною адміністративно-територіальною одиницею регіонального
рівня залишається область. Обласний устрій на українських землях у складі УСРР
був запроваджений в 1932 р. Одним із завдань, які ставила радянська влада при
створенні областей, було скорочення видатків на державний апарат. Спочатку було
утворено п’ять областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську та
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Харківську. Згодом до них приєдналися Донецька та Чернігівська. Наступні зміни
адміністративно-територіального устрою УРСР на обласному рівні відбулися в 1937
р. Харківську область поділили на Харківську і Полтавську, Київську – на Київську і
Житомирську, Вінницьку – на Вінницьку і Кам'янець-Подільську, Одеську – на
Одеську і Миколаївську. У 1938 р. Донецька область була поділена на Сталінську і
Ворошиловградську. У 1939 р. було утворено ще три області: Запорізьку,
Кіровоградську та Сумську.
Подальші зміни адміністративно-територіального устрою на обласному рівні
відбувалися, як правило, у зв'язку з територіальними змінами УРСР. Так, після
возз'єднання Західної України з УРСР було утворено Волинську, Дрогобицьку,
Львівську, Ровенську, Станіславську та Тернопільську області. З приєднанням
Північної Буковини та Бессарабії до складу УРСР у 1940 р. були утворені
Чернівецька та Ізмаїльська області. У 1944 р. на карті України з'являється
Херсонська, а в 1946 р. – Закарпатська області. У 1954 р. виділяється Черкаська
область

та

ліквідовується

Ізмаїльська,

а

Кам'янець-Подільська

область

перейменовується в Хмельницьку. У цей час до території УРСР була приєднана
Кримська область. У 1959 р. Дрогобицька область увійшла до складу Львівської. На
жаль, у складі УРСР, з огляду на політичні міркування, так і не було створено
Холмської області.
Правовою підставою для утворення району як адміністративно-територіальної
одиниці стало рішення ВУЦВК, ухвалене в жовтні 1922 р. Відповідно до нього
райони створювалися з чисельністю населення від 25 до 40 тис. осіб. Набула
поширення практика створення національних районів. Однак згодом радянська
влада відмовилася від цього пропагандистського кроку. У радянський період
кількість районів постійно зазнавала змін. При проведенні реформ на районному
рівні у 20-30 роки ХХ ст. бракувало не лише належного наукового супроводу, але й
коштів та кваліфікованих працівників, недостатньою була і комунікація між
державними інституціями.
В післявоєнний період реформа адміністративно-територіального устрою на
районному рівні суттєво залежала від волі політичного керівництва державою
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(прихід до влади М. Хрущова поклав початок укрупненню районів: лише за 1957 –
1961 рр. було ліквідовано 184 райони, а з приходом до влади Л. Брежнєва
розпочався зворотний процес. Так, у 1965 р. було створено 394 райони, а в 1966 р. ‒
ще 81).
Рішення про утворення сільрад в УСРР було ухвалене на третій сесії ВУЦВК у
жовтні 1922 р. Відповідно до нього населені пункти, в яких було менше 1000 осіб,
об'єднувалися для створення спільної сільради як органу управління. З 1924 р.
розпочався

процес

створення

національних

сільрад,

причому

наявність

національних сільрад не обов’язково пов’язувалась із наявністю національних
районів. При створенні національних сільрад враховувалась не лише національність,
а й мова. Так, залежно від мови, якою користувалося грецьке населення, сільради
поділялися на греко-еллінські та греко-татарські. Слід зазначити, що національні
сільради могли існувати як у складі українських районів, так і у складі районів
інших національних меншин.
Проте лише у «Положенні про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР»

1981 р. (нині чинному) йдеться про

сільраду як адміністративно-територіальну одиницю.
У прийнятій 28 червня 1996 р. Конституції України про сільраду як
адміністративно-територіальну одиницю не йшлося взагалі. Однак де-факто цей тип
адміністративно-територіальних

одиниць

продовжував

існувати.

Згодом

адміністративно-територіальна одиниця локального рівня, яка отримала назву
«громада», була закріплена на рівні Розпоряджень Кабінету Міністрів України,
якими затверджувалися перспективні плани формування територій громад областей.
Однак, проаналізувавши ці документи, можна зробити висновок, що їх підготовка не
була належним чином науково обґрунтована (інакше, як пояснити, чому впродовж
року перспективні плани формування територій громад однієї області могли
змінюватися 2 – 3 рази, а співвідношення населення громад різних областей могло
бути 1:3).
Необхідно

відзначити,

що

відсутність

правового

регулювання

адміністративно-територіального устрою в УРСР на рівні закону уможливила

280

волюнтаристський підхід до його реформи, який залежав від політичної
кон'юнктури. В результаті це призвело до значних диспропорцій адміністративнотериторіальних одиниць як за площею, так і за чисельністю населення, які
успадкувала і сучасна Україна.
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РОЗДІЛ 4
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА РАЙОНІВ
У МІСТАХ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

4.1.

Еволюція

правового

статусу

міських

населених

пунктів

як

адміністративно-територіальних одиниць
Перш ніж перейти до опису міських населених пунктів, доцільно зупинитися
на визначенні самого поняття «населений пункт». Це завдання ускладнюється тим,
що, як зазначає С. Глазунова, поняття «населений пункт» на сьогодні законодавчо
не визначено [182, c. 100]. Визначення цього поняття міститься в підзаконному
акті – Постанові Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху». В
ній пропонується така дефініція: «Населений пункт – забудована територія, в'їзди
на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками» [982, с. 35]. Як видно з
визначення, воно має суто технічний характер і не розкриває повною мірою суть
поняття.
Населені пункти поділяються на міські і сільські. До міських належать міста
(різного значення); до сільських – села і селища незалежно від їхньої
адміністративної підпорядкованості [54].
Що ж до поняття міських поселень, то Л. Семенюк пропонує таке
визначення: «Міське поселення – населений пункт, що характеризується відносно
великою чисельністю і високою густотою населення, зумовленими розвитком
несільськогосподарського виробництва і громадської діяльності, відзначається
переважно багатоповерховою забудовою з певним рівнем архітектурно-художнього
оформлення,

завершеністю

систем

інженерно-технічного

устаткування

і

специфічним міським способом життя населення» [1136, c. 10].
Дещо інше визначення міста, яке, щоправда, принципово не відрізняється,
дають О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. О. Чемерис. Місто – тип поселення, сформований
історично внаслідок скупчення людей, метою яких було виконання робіт, не
пов'язаних із землеробством, і яке характеризується: щільною житловою забудовою,

282

розгалуженою

інфраструктурою

комунального

господарства,

транспортною

мережею, наявністю промислових підприємств, культурних та адміністративних
споруд, інституціями міського самоврядування [624, с. 139].
Крім того, як звертає увагу С. Саханенко: «Сучасний адміністративнотериторіальний поділ України не враховує такі об'єктивні форми розселення, як
агломерації, що призводить до їх неприродного розвитку через знаходження в
межах кількох територіальних одиниць» [1131, с. 181]. Необхідно підкреслити, що
ця проблема не є сучасною. Навіть на початкових етапах Радянської України це
питання вже було актуальним. Так, у 1924 р. Криворізьке земельне товариство
виступило різко проти розширення міста за рахунок його земель. Свої мотиви
представники товариства пояснювали тим, що після приєднання цих земель до міста
їм доведеться платити як «сільськогосподарські», так і «міські» податки (правда, не
виключено, що цим пояснювалось просто небажання розширення меж міста). Однак
представникам товариства не вдалося відстояти свої права. Рада Народних
Комісарів рішенням від 19 липня 1924 р. постановила розширити м. Кривий Ріг за
рахунок земель Криворізького земельного товариства та села Антонівка. Своє
рішення РНК мотивувала тим, що скарги товариства не мають підстав, оскільки
Наркомзем пояснив, що подвійних податків не буде [1304, с. 5]. Причому це було
не

поодиноке

явище.

Як

зазначав

Голова

Центральної

адміністративно-

територіальної комісії А. Буценко: «Заможні елементи уперто настоюють перед
центром про залишення їх в шкалі пунктів сільського типу, наприклад, в районі
м. Вінниці, так званий Старий город, населення якого не хоче переходити до міської
смуги» [958, с. 24].
Необхідно зазначити, що міста в Україні дуже суттєво різняться. Так, за
даними статистики, найменше місто України має менше двох тисяч жителів, а
найбільше – понад 2 млни осіб [1445, c. 163 – 176]. Станом на 1 січня 1998 р. у
м. Угніві Львівської області нараховувалось 1,2 тис. осіб (а станом на 1 січня 2009 р.
в ньому нараховувалося вже 1000 осіб) [360, с. 108], у м. Берестечку Волинської
області – 1,9 тис. осіб, в Устилузі тієї ж області – 2,4 тис. осіб [474, с. 184]. Отже, ми
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спостерігаємо

суттєву

диспропорцію

на

рівні

міст

як

адміністративно-

територіальних одиниць.
Оскільки в Конституції України нічого не зазначено про класифікацію міст,
то, очевидно, що класифікація, про яку йдеться у «Положенні про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР»,
залишається чинною, хоча в Законі України «Про місцеве самоврядування в
Україні» про неї нічого не йдеться [262, c. 266 – 280]. Правда, не зовсім зрозумілим
залишається механізм реалізації такої класифікації, оскільки відповідно до п. 5
зазначеного вище Положення віднесення населених пунктів до категорії міст
республіканського, обласного, районного підпорядкування, встановлення і зміна їх
меж, а також зміна їх підпорядкованості проводяться Президією Верховної Ради
Української РСР за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських
(міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а Президія
Верховної Ради України чинною Конституцією не передбачена. Проте така
класифікація продовжує використовуватись, тому є потреба на ній зупинитися
більш детально. З огляду на відсутність Президії ці функції виконує безпосередньо
Верховна Рада України. Такі рішення приймаються у формі постанов. Наприклад,
Постанова Верховної Ради України «Про віднесення міста Хуст Хустського району
Закарпатської області до категорії міст обласного значення» [875, с. 134], Постанова
Верховної Ради України «Про віднесення міста Обухів Обухівського району
Київської області до категорії міст обласного значення» [874, с. 535], Постанова
Верховної Ради України «Про віднесення міста Малин Малинського району
Житомирської області до категорії міст обласного значення» [873, с. 131], Постанова
Верховної Ради України

«Про віднесення міста Чоп Ужгородського району

Закарпатської області до категорії міст обласного значення» [860, с. 284] та ряд
інших постанов. Загалом з 1997 р. до 2013 р. 13 населених пунктів були віднесені до
категорії міст обласного значення.
У

п.

6

зазначеного

Положення

йдеться,

що

до

категорії

міст

республіканського підпорядкування можуть бути віднесені міста, які є найбільшими
економічними, культурними і адміністративними центрами, з кількістю населення,
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як правило, понад 1 млн осіб, якщо для подальшого економічного і соціального
розвитку цих міст доцільно встановити безпосереднє керівництво ними з боку
республіканських органів. Необхідно наголосити, що до цієї категорії в УРСР
належало всього 2 міста – Київ (як адміністративний центр Республіки) і
Севастополь [245, с. 34 – 38], а до 1954 р. лише Київ [238, с. 86 – 87]. Як зазначають
С. Саханенко та М. Зайченко, Київ свій спеціальний статус отримав у 1954 р.
відповідно до циркулярного листа Центрального статистичного управління СРСР.
Згідно з цим документом усі столиці союзних республік були віднесені до категорії
міст республіканського підпорядкування [1132, с. 191].
Севастополь хоча і не мав населення 1 млн осіб, але на його території
розміщувалася надзвичайно важлива для оборони країни військова база, на якій
розташовувався Чорноморський флот. Була спроба, як зазначає О. Андрощук,
надати такого статусу і місту Харкову. У 1954 р. міськвиконком міста висунув таку
пропозицію, але ініціативу не підтримали [26, с. 242]. Річ у тому, що владні органи
міст республіканського підпорядкування наділялись такими ж повноваженнями, як і
облвиконкоми. До речі, відповідно до «Положення про порядок віднесення
населених пунктів до категорії міст, селищ міського типу і робітничих селищ УРСР»
від 30 грудня 1956 р. до міст республіканського значення могли бути віднесені
міста, в яких кількість населення перевищувала 500 тис. осіб [1242]. І хоча в УРСР
таких міст нараховувалось 5, однак такий статус мали лише Київ [267, с. 20 – 23] і
Севастополь [26, с. 242]. Утім, в цей же час такий статус в Молдавській РСР
отримували міста з чисельністю населення понад 50 тис., а в Киргизькій РСР –
понад 30 тис. [650]
Відповідно до Положення 1956 р. виділялися також і робітничі селища,
тобто населені пункти, в яких мешкало понад 500 жителів. Однак відповідно до
Указу Президії ВР УРСР від 28 червня 1965 р., яким було затверджено «Положення
про порядок перетворення, обліку, найменування і реєстрації населених пунктів, а
також вирішення деяких інших адміністративно-територіальних питань в УРСР»,
робітничі селища були скасовані. Як зазначає Н. Дністрянська, економічно активне
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населення цих населених пунктів зазвичай було зорієнтоване на роботу одного
значного підприємства, переважно добувної промисловості [331, с. 8].
Відповідно до п. 7 Положення, до категорії міст обласного підпорядкування
може бути віднесено міста, які є економічними і культурними центрами, мають
розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий
фонд, з кількістю населення понад 50 тис. осіб, якщо для подальшого економічного і
соціального розвитку цих міст доцільно встановити безпосереднє керівництво ними
з боку обласних організацій. Проте тут же йшлося і про можливість встановлення
винятків із цього правила. Так, зазначалося, що в окремих випадках до категорії міст
обласного підпорядкування може бути віднесено міста з кількістю населення менш
як 50 тис. осіб (до речі, В. Куйбіда також пропонує для міста обласного значення
кількість населення понад 50 тис. чоловік) [603, с. 201], якщо вони мають важливе
промислове, соціально-культурне та історичне значення, близьку перспективу
подальшого економічного і соціального розвитку, збільшення кількості населення.
Однак, насправді, за кількістю населення міста обласного значення суттєво
різняться між собою. Так, якщо в м. Кременчук Полтавської області проживає 237
тис. осіб, то в м. Моршин, яке має такий же статус – 9,4 тис. осіб [15, с. 400]. А в
обласному центрі Закарпаття – Ужгороді – 117 тис. осіб [623, с. 120].
Варто зазначити, що значна диспропорція спостерігалася ще і в радянські
часи. Так, в УРСР міст із населенням понад 50 тис. осіб нараховувалося 44, але
кількість міст цієї категорії була більшою, оскільки в положенні йшлося про
перспективу (наприклад, у Жовтих Водах у 1959 р. було лише 32,4 тис. жителів, а в
Новій Каховці – 19,9 тис. чол.) [26, с. 242]. Про невідповідність встановленим
критеріям зазначається і в інших джерелах. Так, стверджується, що 14 містам з
чисельністю населення менше 20 тис. осіб надано статус міст республіканського та
обласного значення [18, с. 36].
За період з 1991 р. до 1996 р. Верховна Рада України прийняла 13 постанов,
в яких йшлося про віднесення населених пунктів до категорії міст обласного
підпорядкування. Незважаючи на те, що відповідно до п. 7 Положення до категорії
міст обласного підпорядкування могли бути віднесені лише міста, у вказаний період
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Верховна Рада України прийняла 3 Постанови, в яких до категорії міст обласного
підпорядкування були віднесені селища міського типу(!): Постанова Верховної Ради
України «Про віднесення селища міського типу Первомайський Харківської області
до категорії міст обласного підпорядкування» [876, с. 159], Постанова Верховної
Ради України «Про віднесення селища міського типу Южне Суворовського району
міста Одеси до категорії міст обласного підпорядкування» [877, с. 145], Постанова
Верховної Ради України «Про віднесення селища міського типу Ржищів
Кагарлицького

району

Київської

області

до

категорії

міст

обласного

підпорядкування» [878, с.148]. Не зовсім зрозуміло, чому Верховна Рада України, в
такому разі, не віднесла ці селища міського типу до міст? За період з 1997 р. до 2013
р. Верховна Рада України до міст обласного значення віднесла 13 населених
пунктів. Причому дотримувалася правила: в одній постанові – не більше одного
населеного пункту. Однак, хочемо зазначити, що 9 лютого 2006 р. Верховна Рада
України в порушення зазначеного вище положення, незважаючи на те, що
відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
прийняла Постанову Верховної Ради України «Про віднесення селища міського
типу Буча Ірпінської міської ради Київської області до категорії міст обласного
значення» [879, с. 125].
Що ж до міст районного підпорядкування, то в п. 8 Положення йшлося, що
до цієї категорії може бути віднесено селища, які мають промислові підприємства,
комунальне

господарство,

державний

житловий

фонд,

мережу

соціально-

культурних закладів і підприємств побуту, з кількістю населення понад 10 тис. осіб,
з яких не менш як дві третини становлять робітники, службовці та члени їх сімей.
Стосовно їх кількості П. Ткачук станом на 1998 р. наводить цифру 279 [1207, с. 204].
В той же час населення чверті міст районного значення складало менше 10 тис.
осіб – від 5 до 10 тисяч. А у 6% навіть менше 5 тис. осіб [721, с. 11].
Українські міста між собою різняться не лише за кількість населення, а й за
площею. Найменші за площею міста України станом на 1 січня 1998 р. становили:

287

Бібрка Львівської області – 1,8 квадратних кілометра, Комарно тієї ж області – 1,9
квадратних кілометра, а Кривий Ріг займав площу 411,8 квадратних кілометра,
Київ – 824,7 квадратних кілометра [474, с. 184].
Питання адміністративно-територіальних одиниць не порушувалося у першій
радянській Конституції 1919 р. [536], окремо не розглядалося воно і в другій
радянській Конституції 1929 р. Однак термін «адміністративно-територіальні
одиниці» там все ж був присутній. Зокрема, в ст. 19

зазначалося, що «для

найбільшого забезпечення інтересів національних меншостей, що становлять в тій
чи іншій місцевості компактну більшість людності, можуть утворюватися за
постановами вищих органів Республіки окремі національні адміністративнотериторіальні одиниці, з забезпеченням права національностям, що становлять
національні меншості в цих місцевостях» [541]. Однак цей термін був відсутній в
Конституції УРСР 1937 р. Хоча про категорії населених пунктів можна зробити
висновок із ст. 72 Конституції. В ній йшлося: «Органами державної влади в
областях, округах, районах, містах, селищах, станицях і селах УРСР є Ради
депутатів трудящих» [540]. І лише в Конституції УРСР 1978 р. з'явився окремий
розділ, присвячений адміністративно-територіальному устрою Республіки – розділ
ІІІ. «Національно-державний і адміністративно-територіальний устрій Української
РСР» [1243]. Незважаючи на те, що в цьому розділі глава 8 називалася
«Адміністративно-територіальний устрій Української РСР» і складалася з 2 статей –
76 та 77, детально адміністративно-територіальний устрій Республіки в ньому так і
не був описаний. В ст. 76 зазначалося, що віданню Української Радянської
Соціалістичної Республіки підлягає визначення обласного, районного поділу і
вирішення інших питань адміністративно-територіального устрою Республіки, а в
ст. 77 лише перераховувалися області у складі України та зазначалося, що містами
республіканського підпорядкування в Українській РСР є Київ і Севастополь.
Описуючи повноваження Президії Верховної Ради Української РСР, законодавець в
п. 6 зазначив і повноваження в сфері адміністративно-територіального устрою. В п.
6 було сказано, що Президія визначає порядок вирішення питань адміністративнотериторіального

устрою

Української

РСР.

Однак

і

тут,

перераховуючи
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адміністративно-територіальні одиниці, законодавець їх перелік все ж залишив
відкритим, так і не давши вичерпного переліку населених пунктів: «Президія
Верховної Ради Української РСР встановлює і змінює межі і районний поділ
областей; утворює райони і райони в містах; перетворює селища в міста; встановлює
підпорядкованість міст; провадить перейменування районів, міст, районів у містах,
селищ та інших населених пунктів».
Таким чином, не закріплюючи систему адміністративно-територіального
устрою Республіки на конституційному рівні, законодавець протягом всього
радянського періоду виносив це питання на нижчий рівень нормативно-правового
забезпечення.
Так, 16 квітня 1924 р. ВУЦВК та РНК

прийняли постанову, якою була

затверджена «Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду
міських або сільських осель». Відповідно до цієї Інструкції віднесення населених
пунктів до категорії сільських чи міських здійснювалося постановами ВУЦВК за
клопотанням

губвиконкомів.

За

загальним

правилом

губвиконкоми

могли

порушувати питання про віднесення населених пунктів до категорії міських, якщо в
них мешкало не менше 3 тис. населення. У клопотанні потрібно було викласти такі
дані:
а) кількість населення;
б) відсоток осіб, що працюють у сільській або не сільській промисловості;
в) про кількість господарств «забудованих і не забудованих», їх площа у квадратних
саженях;
г) про кількість шкільних, політосвітніх і медично-санітарних установ;
д) чи є в даному пункті електричне освітлення, бруківка та інше «впорядкування»;
е) якщо даний пункт райцентр, то чи є там райвідкомгосп, число службовців у ньому
(які видатки на комунальне господарство в бюджеті на теперішній рік);
ж) про стан торгівлі даного пункту, характеризуючи її кількістю торговельних
закладів за категоріями (державні, кооперативні й приватні), числом осіб, що
працюють у торгівлі, й відомостями про ярмарки й базари;
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з) про промисловість пункту, характеризуючи її числом промислових закладів за
категоріями (державні, кооперативні й приватні), числом промислових закладів з
двигунами, числом осіб, що працюють на промислових закладах, числом
промислових закладів, що використовують найману працю, чисельність найманих
на них працівників;
и) про число господарств, обкладених єдиним сільськогосподарським податком.
Відповідно до цієї Інструкції назва міста надавалася міським населеним
пунктам, з населенням не менш як 10 тис. осіб «на чолі з міськрадою». Характерно,
що відповідно до п. 4 даної Інструкції порушувати клопотання про віднесення
населеного пункту до категорії сільських чи міських могли як органи влади, так і
громадяни [958, с. 4]. Решта міських поселень називалась «містечками» [28, с. 134].
Постанова ЦВК СРСР від 9 серпня 1930 р. передбачала, що міські поселення з
населенням

до

50

тис.

чол.

відносились

до

категорії

міст

районного

підпорядкування, а міські органи влади в них безпосередньо підкорялись
відповідним районним виконкомам. Міста з населенням понад 50 тис. мешканців,
які мали велике промислове значення і були культурно-політичними центрами,
виділялись в розряд окремих адміністративно-територіальних одиниць, чиї владні
структури

підпорядковувались

безпосередньо

республіканським

ЦВК

або

облвиконкомам. Викладені положення діяли до середини 50-х років. Відповідно до
них відбувалось зарахування того чи іншого населеного пункту до відповідної
категорії [28, с. 134]. 4 вересня 1956 р. була прийнята Постанова Президії Верховної
Ради

Української

РСР

«Про

передачу

деяких

питань

адміністративно-

територіального поділу на вирішення виконавчих комітетів обласних рад депутатів
трудящих» від 4 вересня 1956 р [987]. Відповідно до цього документа на вирішення
виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих були передані такі питання
адміністративно-територіального поділу щодо міських населених пунктів:
б) зміна меж міст обласного і районного підпорядкування та селищ міського
типу;
в) віднесення поселень до категорії міст районного підпорядкування і селищ
міського типу.
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Цей документ був чинним до прийняття 30 грудня 1956 р. Указу Президії
Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених пунктів до категорій
міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР», яким
затверджувалося Положення «Про порядок

віднесення населених пунктів до

категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР» [1242]. В
цьому документі була продовжена традиція поділу всіх населених пунктів,
розташованих на території УРСР,

на міські або сільські. На відміну від

попереднього документа 1924 р., у ньому була закладена диференціація як міських,
так і сільських населених пунктів.
В п. 2 Положення зазначалося, що міськими поселеннями є міста
республіканського, обласного і районного підпорядкування, селища міського типу
та робітничі селища. До міст республіканського підпорядкування могли бути
віднесені міста з населенням понад 500 тис. жителів, які були найбільш великими
економічними, культурними і адміністративними центрами, мали інші особливі
умови і подальший розвиток, який викликав потребу в безпосередньому керівництві
з боку республіканських органів Української РСР.
До категорії міст обласного підпорядкування могли бути віднесені міста, які
налічували понад 50 тис. жителів, мали розвинену промисловість, значне
комунальне господарство, державний житловий фонд, та були економічними і
культурними центрами для навколишніх районів і потребували безпосереднього
керівництва з боку обласних організацій.
В окремих випадках до міст обласного підпорядкування могли бути
віднесені міські поселення з числом жителів менш як 50 тис. чоловік, якщо ці
поселення мали велике промислове і культурно-політичне значення

та близьку

перспективу дальшого економічного розвитку.
До

категорії

міст

районного

підпорядкування

могли

бути

віднесені населені пункти, що мали промислові підприємства, комунальне
господарство, державний житловий фонд, розвинену сітку навчальних, культурноосвітніх, лікувальних і торговельних закладів та не менше 10 тис. жителів, з яких
переважну більшість становлять робітники, службовці та члени їх сімей.
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До категорії селищ міського типу могли бути віднесені населені пункти,
розташовані навколо промислових підприємств, будов, залізничних вузлів,
гідротехнічних споруд і стаціонарних санаторно-лікувальних та оздоровчих
закладів, якщо ці поселення досягли певного рівня благоустрою, мали державний
житловий фонд, налічували не менше 2 тис. чоловік,

з яких 60% становили

робітники, службовці та члени їх сімей. Населені пункти, які були районними
центрами і мали не менше 2 тис. жителів, могли бути віднесені до селищ міського
типу і при наявності меншого числа робітників та службовців, але не нижче 50% від
загального числа населення.
До категорії робітничих селищ могли бути віднесені населені пункти,
розташовані навколо промислових підприємств, будов і залізничних станцій, де
проживало понад 500 жителів, з яких переважну більшість працюючого населення
становили робітники і службовці промислових підприємств або транспорту.
Віднесення населених пунктів до категорії міст республіканського і
обласного підпорядкування здійснювалося Указами Президії Верховної Ради
Української РСР, до категорії міст районного підпорядкування, селищ міського типу
і робітничих селищ – виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих за
їх рішеннями.
28 червня 1965 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради Української
РСР «Про порядок найменування та перейменування областей, районів, міст та
інших

населених

пунктів

та

вирішення

деяких

питань

адміністративно-

територіального поділу в Українській РСР». Цим Указом затверджувалося
Положення «Про порядок перетворення, обліку, найменування та реєстрації
населених

пунктів,

а

також

вирішення

деяких

інших

адміністративно-

територіальних питань в Українській РСР» [1235].
Зазначений документ майже повністю був ідентичний попередньому за
невеликими винятками. Насамперед цим документом не передбачалося існування
такої категорії поселень, як робітничі селища. Решта ж відмінностей були
переважно редакційного характеру або мали незначне смислове навантаження.
Приміром, якщо в Положенні 1956 р. до категорії міст районного підпорядкування
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могли бути віднесені просто населені пункти, які мали промислові підприємства, то
відповідно до Положення 1965 р. це мали бути упорядковані населені пункти, які
мали промислові підприємства.
Якщо в Положенні 1956 р. йшлося про не менше 2 тис. жителів, то в
Положенні 1965 р. – понад 2 тис. жителів; натомість якщо в Положенні 1956 р.
йшлося про понад 60% робітників, службовців та членів їх сімей, то в Положенні
1965 р. йшлося про не менше 60% робітників, службовців та членів їх сімей.
Щоправда, були внесені певні корективи до вимог селищ міського типу: якщо в
Положенні 1956 р. статус селища міського типу при наявності менше 2 тис. осіб міг
отримати лише районний центр, то відповідно до Положення 1965 р. це міг бути
будь-який населений пункт, який нараховував більше 500 осіб – переважно
робітників та службовців промислових підприємств, якщо ці поселення були
розташовані біля промислових підприємств, будівництв, залізничних станцій та
інших об'єктів промислового значення і мали близьку перспективу свого
економічного розвитку.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» 12 березня 1981
р. було затверджене «Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР» [1240]. Відповідно до цього нормативноправового акта збереглися існуючі категорії населених пунктів. Вносилися лише
незначні корективи. Так, принципово не змінюючи підхід до віднесення населених
пунктів до категорії міст республіканського підпорядкування, законодавець в той же
час зазначив, що до цієї категорії могли бути віднесені населені пункти з кількістю
населення, як правило, понад 1 млн чоловік. І хоча вимоги до категорії міст
районного підпорядкування загалом не змінилися, однак був збільшений відсоток
робітників, службовців та членів їх сімей, потрібний для віднесення населеного
пункту до цієї категорії. Він мав складати не менше двох третин. До двох третин з
60% був підвищений і відсоток робітників, службовців та членів їх сімей, для того,
щоб населений пункт отримав статус селища міського типу.
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Очевидно, що зростання міст буде відбуватись, в тому числі, і за рахунок
зменшення селищ міського типу. Приміром, вже станом на 01.01.2012 р. кількість
смт у порівнянні з 2007 р. скоротилась на 2 одиниці [1245, с. 111]. Причому це може
відбуватися, зокрема, і за рахунок приєднання сіл до селищ міського типу. Так, 4
листопада 1957 р. Виконавчий комітет Київської обласної ради депутатів трудящих
прийняв рішення «Про об'єднання селища міського типу Яготин і села Лісняки
Яготинського району в один населений пункт і віднесення його до категорії міст
районного підпорядкування». В результаті було утворене місто районного
підпорядкування [14, с. 75].
Зупинимося дещо детальніше на такій специфічній адміністративнотериторіальній одиниці, як селище міського типу. Має рацію Л. Семенюк, яка
вважає, що це міське поселення, яке за функціональним призначенням посідає
проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення
належить до міського [1136, с. 10]. Як свідчать джерела, деякі населені пункти
отримували статус селищ міського типу в результаті об'єднання. Так, відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих «Про
віднесення до категорії селищ міського типу районного центру Баришівка
Баришівського району» села Баришівка і Липняки Баришівського району були
об'єднані в один населений пункт – Баришівка з віднесенням його до категорії
селищ міського типу [14, с. 76].
«Подвійна» природа смт спричинила колізію в законодавстві України, яку
ми розглянемо детальніше. Відповідно до «Положення про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою Української РСР», яке було
затверджено Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12
березня 1981 р., населені пункти, які є на території України, поділяються на міські і
сільські. До міських населених пунктів належать міста республіканського,
обласного, районного підпорядкування і селища міського типу. На цих же позиціях
стоїть і Земельний кодекс України. У п. 7 ст. 25 розрізняється сільська місцевість та
селища міського типу [462, с. 27]. А відповідно до ст. 1 Закону України «Про
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сільськогосподарську дорадчу діяльність» від
місцевість – території,

що

17 червня 2004 р. сільська

знаходяться за межами міст і є переважно зонами

сільськогосподарського виробництва та сільської забудови [432, с. 470]. Таким
чином, між цими двома документами існує суперечність, оскільки, відповідно до
Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР», селища міського типу
належать до міських населених пунктів. А відповідно до зазначеного вище Закону
України, залежно від особливостей виробництва і забудови, селище міського типу
може бути як міським, так і сільським населеним пунктом. Ще більше ускладнює
ситуацію з розумінням природи селища міського типу Постанова Кабінету Міністрів
«Про

встановлення

норм

користування

житлово-комунальними

послугами

громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» [967]. Відповідно до п 1. цієї
постанови сільська місцевість і селища міського типу віднесені до однієї категорії
щодо отримання безоплатного освітлення житла. Ситуація не змінилася і після
прийняття Постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення державних соціальних
стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» [966, с. 23], відповідно
до якої втратила чинність зазначена вище постанова. Адже в п. 6 та п. 7 Постанови
Кабінету Міністрів «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального обслуговування» села і селища міського типу щодо
безоплатного освітлення в межах 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї
(домогосподарства), але не більш як 240 кВт·г на місяць, стоять в одній категорії.
Очевидно, що саме в такому підході до визначення пільг на оплату коштів, який
сформувався щодо селищ міського типу та сіл (як однієї категорії в цьому питанні) і
полягає відповідь на питання: «Чому в Україні і сьогодні так багато селищ міського
типу, незважаючи на те, що вони вже давно відповідають критеріям міста»?
І це не нова проблема. Про неї писав А. Ватченко у листі до В. Щербицького
ще в 1983. р. Загалом він так пояснював, чому партійні і радянські органи на місцях
не намагаються вирішувати питання про віднесення селищ міського типу до
категорії міст районного значення: 1. Відповідно до штату, затвердженого
постановою Ради Міністрів СРСР 29 квітня 1947 р., в селищах міського типу з
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населенням від 10 до 15 тис. осіб штат виконкому селищної ради нараховує 7 осіб, а
в містах районного підпорядкування з такою ж кількістю населення – 5 осіб. Крім
того, перетворення селищ у міста районного підпорядкування не передбачає
збільшення місцевих бюджетів. 2. Відповідно до Постанови РНК УРСР від 18
жовтня 1940 р., Ради Міністрів УРСР від 30 березня 1960 р. і 15 грудня 1976 р.
працівникам освіти, медичних і культурно-просвітницьких закладів, які мешкають в
селищах міського типу (як і в селах), безкоштовно надається житло, опалення і
освітлення. При віднесенні селищ міського типу до категорії міст зазначені
робітники цих пільг будуть позбавлені. 3. Максимальна заробітна плата голови
виконкому селища міського типу може складати 200 рублів, а голови виконкому
міської ради міста з населенням від 10 до 20 тисяч осіб – 90 рублів [1412, с. 22].
Очевидно, що таке нормативно-правове регулювання і призвело до того, що у
1983 р. 36 (із 73) селищ міського типу відповідали критеріям для віднесення їх до
міст районного підпорядкування, але віднесені до цієї категорії вони так і не були
[1412, с. 21]. Немає одностайності з приводу правової природи смт і в судових
рішеннях [844; 963; 964; 984; 986; 990; 991; 992; 993; 1254; 1255].
Отже, як ми бачимо, колізійність українського законодавства і відсутність
базового законодавчого акту призводить до порушень економічних прав громадян та
правової невизначеності.
Як бачимо, питання статусу селищ міського типу до цього часу залишається
невирішеним. З огляду на це С. Глазунова пропонує законодавчо віднести у Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні» категорію населеного пункту
«селище міського типу» до категорії «селище», тим самим усунувши існуючу
колізію норм [181, с. 230]. З нашої точки зору, було б доцільно взагалі відмовитися
від неоковирного «радянського» поняття «селище міського типу». Незважаючи на
прийняття у 1996 р. Конституції України, в якій відсутня така категорія
адміністративно-територіальних одиниць, як селище міського типу, де-факто цей
термін і зараз використовується. Так, 9 грудня 1997 р. Державний комітет
статистики України видав наказ N78, відповідно до пункту 2 якого органи державної
статистики мали керуватись не «Общесоюзным классификатором «Система
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обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и
союзных республик, а также населенных пунктов», а класифікатором об'єктів
адміністративно-територіального устрою України [742], в якому була передбачена
така адміністративно-територіальна одиниця, як селище міського типу [325].
До 1997 р. Верховна Рада України приймала постанови, в яких відносила
селища міського типу до категерії не міст районного значення, а міст районного
підпорядкування. З 1992 р. до 1997 р. було прийнято 10 таких постанов. Якщо ж
подивитися

на

співвідношення

міст

районного

підпорядкування

з

адміністративними районами, то виявиться досить цікава ситуація. В Тернопільській
області 17 районів, а міст районного підпорядкування нараховується лише 15.
Районним центром Гусятинського району є селище міського типу Гусятин;
Козівського – селище міського типу Козів; Лановецького – селище міського типу
Ланівці; Підволочиського – селище міського типу Підволочиськ; Шумського –
селище міського типу Шумськ [1199, с. 238]. Дещо дивним є також і те, що місто
районного підпорядкування Копичинці входить до Гусятинського району, районним
центром якого є селище міського типу Гусятин. До того ж у Копичинцях населення
нараховувалось більше, ніж в Гусятині! В Гусятині – 7,2 тис. осіб, а в Копичинцях –
7,3 тис. осіб. Незрозуміло, чому не навпаки? Крім того, до Гусятинського району
входить також місто районного підпорядкування Хоростків, населення якого взагалі
на той час складало 7,6 тис. осіб! Схожа ситуація і в Підволочиському районі,
районним центром якого є селище міського типу Підволочиськ, а не місто
районного підпорядкування Скалат [1199, с. 238]. До речі, у м. Скалаті на той час
нараховувалось 4,5 тис. осіб, а в селищі міського типу Підволочиськ – 8,7 тис. осіб.
За підрахунками С. Саханенка, лише в одній Львівській області всі районні центри –
міста. А в таких областях, як Вінницька, Волинська, Житомирська, Херсонська,
Миколаївська, міст районних центрів менше половини [1131, с. 180].
Немає чіткої кореляції і з містами районного значення та центрами
відповідних районів. Наприклад, лише 4 міста з 24 міст районного значення
Донецької області є районними центрами; у Луганській області – 6 з 23; у
Дніпропетровській – 3 з 7; у Львівській – 17 з 35. Натомість у Житомирській,
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Закарпатській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях
всі міста районного значення є районними центрами [721, с. 9].
Як зазначає В. Куйбіда, із 24 обласних центрів в Україні 6 (міста Донецьк,
Луганськ, Львів, Одеса, Херсон, Чернівці) є лише обласними центрами. Усі решта є
одночасно обласними та районними центрами [603, с. 201]. А Київ є одночасно
столицею України, обласним центром і адміністративним центром КиєвоСвятошинського району [603, с. 201].
Прикметно, що у дореволюційній Росії, згідно з “Городовим положенням”
від 11 липня 1892 р., всі центри губерній та повітів мали статус міста незалежно від
їх економічного значення [39, с. 53].
Таким чином, стає очевидною необхідність більш детального розроблення
нормативно-правової

бази,

яка

визначає

їх

статус

як

адміністративно-

територіальних одиниць. Ця робота розпочалася після прийняття Конституції
України 1996 р.
У законопроекті, поданому народними депутатами України Р. Безсмертним,
І. Юхновським, В. Стретовичем «Про адміністративно-територіальний устрій
України» (8 липня 1997 р.), у ст. 3 йдеться про систему та рівні адміністративнотериторіального

устрою.

Відзначається,

що

систему

адміністративно-

територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: села,
селища, міста, райони у містах, райони, області, Автономна Республіка Крим. У п. 2
цієї ж статті сказано, що села, селища, міста, райони у містах становлять первинний
рівень адміністративно-територіального устрою, але про селища міського типу не
йдеться. Проте у ст. 7, в якій дається визначення населеного пункту, а також
визначаються їх види, зазначено у п. 5, що до міських населених пунктів належать
селища міського типу, міста районного, республіканського (Автономної Республіки
Крим), обласного значення, а також міста, що мають спеціальний статус. До речі, ст.
9 так і називалася – «селища міського типу».
У ній містилося таке визначення: селища міського типу – це міські населені
пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах,
гідротехнічних

спорудах,

підприємствах

з

виробництва

і

переробки
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сільськогосподарської продукції, та інші населені пункти, які мають комунальну і
соціальну інфраструктуру, з кількістю населення понад 2 тис. осіб, не менш як дві
третини якого зайняте в промисловості чи соціально-культурній сферах. Як бачимо,
це визначення суттєво не відрізняється від визначення даного у «Положенні про
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української
РСР».
Визначення міст районного підпорядкування, яке міститься у ст. 10
законопроекту, теж суттєво не відрізняється від того, яке міститься у Положенні,
тому, на наш погляд, немає потреби його наводити. Що ж до міст республіканського
підпорядкування, про які йдеться в Положенні, то такої категорії в законопроекті,
поданому народними депутатами України Р. Безсмертним, І. Юхновським,
В. Стретовичем, немає. Натомість у ст. 11 йдеться про категорію, яка містить назву
міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення. За
своєю суттю визначення цієї категорії відповідає визначенню міст обласного
підпорядкування, наданому у Положенні. З нашого погляду, є не зовсім доцільно
поєднувати дві категорії міст в одну.
Однак у законопроекті наявна ще одна категорія, яка відсутня у
Положенні, – міста, що мають спеціальний статус. У ст. 12 законопроекту зазначено,
що такими містами відповідно до Конституції України є міста Київ та Севастополь.
Хоча, приміром, В. Новик, стверджує, що спеціальний статус можуть мати не лише
Київ і Севастополь, але й Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса та Львів [759,
c. 14].
А от О. Батанов і В. Прилуцький вказують, що за своїм статусом у сучасній
системі адміністративно-територіального устрою України міста поділяються на
загальнодержавного (Київ, Севастополь), обласного і районного значення [55,
c. 725]. Дещо іншу класифікацію подає авторський колектив на чолі з академіком В.
Тацієм: міста в Україні вони класифікують на загальнодержавні, республіканські (в
Автономній Республіці Крим), обласного та районного значення [544, c. 943].
Немає визначеності щодо класифікації міст і в законодавця. Так, п. 2.4.2.2.
«Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної
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ділянки, яка виставляється на земельні торги затвердженої Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах №114 від 10.07.2002 р., вказується, що в
паспорті має зазначатися «адміністративний статус населеного пункту (записується
місто обласного або районного значення, село тощо)». В Бюджетному кодексі
України також вживаються такі терміни, як «місто обласного значення» (наприклад,
статті 6, 65, 67, 69, 77, 100, 108 і т. д.); «місто районного значення» (наприклад,
статті 6, 65, 66 і т. д). А також вживається таке поняття, як міста республіканського
Автономної Республіки Крим значення (наприклад, статті 65, 67, 69, 77, 100, 108 і т.
д). А Л. Приполова вважає, що замість існуючого поділу на міста республіканського,
обласного і районного значення потрібно запровадити 2 категорії – «місто» та
«містечко» [1010, c. 157].
Вважаємо за необхідне розглянути інший законопроект, запропонований
Р. Безсмертним, в той час, коли він перебував на посаді віце-прем’єр-міністра
України – «Про територіальний устрій України» [1251, c. 210]. Необхідно
відзначити, що в ньому відсутній поділ населених пунктів на сільські і міські. На
підставі запропонованих у ст. 5категорій, до міських населених пунктів необхідно
віднести місто та містечко. В п. 3 ст. 5 подано таке визначення міста: «Місто –
поселення з компактною забудовою та чисельністю населення не менше ніж 10 тис.
жителів, яке має розвинуту соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру,
жителі якого у більшості своїй зайняті у промисловості, торгівлі, управлінні, сфері
послуг, сфері культури». Таку ж кількість мешканців для отримання статусу міста
населеним пунктом пропонує і А. Гриценко [1021]. Ю. Ганущак вважає, що для
того, щоб населений пункт отримав статус міста достатньо і 5 тис. населення [168,
c. 44]. Однак у підготовленому ним законопроекті він вже називає цифру 10 тис.
осіб, а також наголошує на тому, що для отримання статусу міста населений пункт
мав мати централізоване водопостачання та водовідведення, не менше 80% доріг із
твердим покриттям. В той же час статус міста могло отримати поселення з меншою
чисельністю жителів, якщо воно мало цей статус історично [402].
Н. Дністрянська пропонує, щоб населений пункт отримував статус міста у
разі, якщо в ньому мешкає понад 2 тис. осіб [331, c. 14]. О. Кучабський рекомендує
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надавати статус міста лише поселенням із кількістю населення понад 20 тис. осіб
[614, c. 211]. А. Доценко теж пропонує підняти критерій людності міста в Україні з
10 до 20 тис. осіб. Він посилається на дослідження російських вчених Б. Хорєва,
Ф. Лістенгурта, І. Смоляра та В. Давидовича, які дійшли висновку, що малі міста з
населенням до 20 тис. осіб значно відрізняються за функціональною ознакою від
міст з населенням 21 ‒ 50 тис. осіб. Учений також посилається на рекомендації
ООН, яка рекомендує вважати містом поселення з чисельністю населення не менше
20 тис. осіб [360, c. 431]. Дискусія вчених навколо критеріїв визначення поняття
«місто» є цілком зрозумілою, оскільки в світі існують різні погляди на це питання. В
Ісландії, Швеції, Норвегії містами вважаються всі поселення, що мають понад 200
жителів, в Албанії – 400, Австралії – 1000, Колумбії – 1500, на Кубі, в Німеччині,
Нідерландах, Ізраїлі – 2000, у США, Мексиці та Венесуелі – 2500, Японії – 3000, в
Гані, на Мадагаскарі, в Австрії, Чехії – 5000, в Італії, Іспанії, Португалії, Сенегалі –
10000. Однак у деяких країнах, крім населення, до уваги беруться й інші критерії. В
Індії місто – це населений пункт, де мешкає понад 5000 осіб і щільність населення в
якому складає не менше 1000 осіб на милю. У Франції

для того, щоб населений

пункт отримав статус міста, у ньому має проживати не менше 2000 осіб (при цьому
не менш 75% дорослого чоловічого населення має бути зайнято не в сільському
господарстві) [744, c. 190]. Натомість у Бразилії, Парагваї, Єгипті, Данії, КНР,
Монголії містом вважається будь-який адміністративний центр із будь-яким числом
жителів [744, c. 190].
В. Кравців та Р. Яремчук не зовсім погоджуються з визначенням міста,
запропонованим Р. Безсмертним. Зокрема, вони вказують, що навряд чи під критерій
«компактність забудови» може потрапити, наприклад, Кривий Ріг. Крім того, вони
стверджують, що людність є далеко недостатнім і неповним критерієм для
віднесення до категорії міст поселень із кількістю жителів понад 10 тис. осіб.
Автори зазначають, що в Україні є міста, які мають тисячолітню історію, компактну
забудову, розвинуту соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру, але не
мають 10 тис. жителів. Наприклад, місто Белз (Львівська область) – 2 000 жителів,
був столицею князівства протягом 200 років (тобто мав статус сучасного обласного
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центру). Згідно з проектом Р. Безсмертного, Белз стане навіть не містечком, а селом.
І це стосується, стверджують науковці, дуже багатьох сучасних міст, у тому числі
нинішніх районних центрів, особливо в Західному і Центральному регіонах. Тому
учені доходять висновку, що проект є дискримінаційним щодо старих історичних
міст України [576, c. 88].
Утім існує й інша точка зору на цю проблему. Так, П. Боярчук нарікає на те,
що наприкінці 2008 р. в Олиці (селище у Волинській області) мешкало 3265 жителів,
а у Берестечку – 1840. Крім того, динаміка оздоровлення демографічної ситуації
упродовж останніх літ в Олиці помітно краща, проте Олику статуса «міста»
позбавили, а Берестечка – ні. Автор пояснює це тим, що коли мова зайшла про те,
що Берестечко може втратити статус міста, саме згадка про нього Т. Шевченком
містечко врятувала. Бо заступились тоді за Берестечко найвідоміші українські
письменники, митці, науковці [95, c. 173].
Потрібно зазначити, що в документі, запропонованому Р. Безсмертним,
передбачена така новела, як місто-район. В проекті йому присвячена вся 9-та стаття.
Так, в п. 1 цієї статті вказано, що статус міста-району надається громаді, до якої
входить хоча б одне місто, чисельність населення якого становить не менше 70 000
жителів, та населення якої забезпечується послугами в обсязі, визначеному законом
для громади та району. В п. 2 передбачено, що місто-район не входить до складу
іншого району, в межах якого воно знаходиться, а в 3-му пункті зазначається, що до
складу міста-району не можуть входити інші громади. Однак А. Доценко
переконаний, що обмежувати величину міст-районів людністю менше 70 тис. осіб
неправильно [360, c. 433]. (Хоча і не обґрунтовує своєї позиції). Натомість
А. Матвієнко вважає, що міста із статусом району мають нараховувати від 100 до
800 тис. осіб [69, c. 303].
З таким підходом не погоджується, наприклад, В. Малиновський.
Запропонувавши створення повітів замість районів, він вважає, що не варто міста
виділяти на правах повітів, тому що виникне потреба у створенні нового
адміністративного центру повіту, що потребуватиме значних коштів для створення
інфраструктури цього поселення як повітового центру та переорієнтації всіх потоків,
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що були зосереджені на старому районному центрі [681, c. 358]. Такої ж точки зору
на цю проблему дотримується і Я. Павлович-Сенюта [798, c. 212]. Натомість
Т. Кулик та Л. Юрковська переконані, що окрім фінансової спроможності
територіальних громад, поділяти територію країни необхідно також за здатністю
громад до розвитку і за інфраструктурним освоєнням території [606, c. 507].
Що ж до містечка, то в законопроекті подано таке визначення: «Містечко –
поселення, утворення та розвиток якого пов’язаний з розташуванням на його
території промислових підприємств, залізничних вузлів, гідротехнічних та інших
споруд і об’єктів з чисельністю населення до 10 тис. жителів, які у більшості зайняті
у несільськогосподарському виробництві чи соціально-культурній сфері і в якому
створено умови для надання населенню адміністративних, соціальних та культурних
послуг».
Н. Дністрянська пропонує дещо інше визначення цього типу населених
пунктів: «Містечко (колишнє селище міського типу) – це мале міське поселення
людністю не менше однієї тисячі мешканців, що має переважно вже сформовані
міські традиції та відповідну вуличну забудову, на території якого розміщені значні
промислові, транспортні чи рекреаційні об'єкти, на яких працює не менше 1/3
зайнятого населення, є адміністративні установи чи об'єкти соціально-культурної
інфраструктури, що забезпечують обслуговування прилеглих сільських територій
[331, c. 13].
Інший підхід до надання статусу містечка населеному пункту пропонує Л.
Приполова. Вона вважає, що до містечок слід віднести міста районного значення, а
до міст – міста обласного та загальнодержавного значення [1010, c. 156]. А от
А. Матвієнко вважає, що запровадження адміністративно-територіальної одиниці у
вигляді містечка є недоцільним [694, c. 285]. Щоправда, він не обґрунтовує свою
позицію.
З нашої точки зору, головним критерієм між міським населеним пунктом та
сільським має бути не кількість населення, а характер поселення. Аграрний
населений пункт – це такий, в якому переважна більшість населення працює в
аграрній сфері. Також було б доцільно, щоб міські населені пункти могли слугувати
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центрами, які б задовольняли базові потреби сільської округи. Якщо ж на сьогодні
вони не спроможні виконувати ці функції, то їх потрібно «підтягувати» до цього
рівня. Адже в дореволюційний період головною функцією містечок було
обслуговування навколишніх сільських територій, що полягало як у виготовленні
ремісничих виробів, так і в створенні можливості для торгівлі.
Що ж до терміна «містечко», то він не є новим для України. Як зазначає
Б. Данилишин, за переписом населення 1897 р. в Україні було 463 містечка. До речі,
він теж пропонує відродити містечка як тип поселень, притаманний українській
історичній традиції [297, c. 7]. На початку ХІХ ст., згідно з нормами російського
законодавства, містечками визнавалися поміщицькі або державні поселення, які
мали не менше 1 тис. ревізьких душ, церкву, заїзний двір, 2 або 3 крамниці.
Відповідно до будівельного статуту імперії, містечка прирівнювались до сільських
поселень, а відповідно до законів, які регулювали торгово-виробничу сферу, – до
міських [392, c. 45].
Необхідно підкреслити, що віднесення населеного пункту до категорії міста
чи містечка в період радянської влади відбувалося у ручному режимі. З огляду на це
на місцях виникали своєрідні пропозиції. Так, 9 жовтня 1923 р. Президія
Губвиконкому Подільської губернії звернула увагу, що з огляду на особливості
Поділля віднесення того чи іншого містечка цілковито до міського чи сільського
типу поселення за формальними ознаками, запропонованими НКВС, тобто за
простою більшістю міського чи сільського населення, недоцільне. Потрібен
індивідуальний підхід. У випадку, коли немає явного домінування міського або
сільського населення, пропонувалося розділити населений пункт на 2 частини, а
саме: основне ядро містечка, населене торговим і промисловим елементом, виділити
в особливу одиницю й назвати поселенням міського типу. Іншу частину, заселену
селянами, перейменувати в село з тією ж назвою, що й містечко. Містечко з
очевидним домінуванням серед мешканців селян пропонувалося перейменувати в
село. Ті з містечок, у яких явно переважає торговий і промисловий елемент, мали б
належати до поселень міського типу [772, c. 136]. Складність у визначенні статусу
населених пунктів місцевими органами влади викликала необхідність врегулювання
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цього питання на республіканському рівні. З огляду на це ВУЦВК та РНК УСРР
прийняв низку постанов [1334].
Однак відповідно до постанови ВУЦВК від 28 жовтня 1925 р. термін
«містечко» був скасований.

Його було замінено на "селище міського типу" –

уніфіковану назву для території всього СРСР.
На Західній Україні, за словами Н. Дністрянської, «містечко» як категорію
поселень було ліквідовано унаслідок приєднання Галичини до УРСР, а в 1940 р.
більшості з них було надано статус селища міського типу.
З точки зору О. Афоніної, в сучасних умовах побудови Української
національної держави, коли вирішуються складні економічні, соціальні та екологічні
проблеми, помітне місце серед них має посісти відродження національних форм
розселення українців, однією з яких є містечко [39, c. 111]. Більше того, вона навіть
пропонує внести зміни до Конституції України з тим, щоб відродити містечка як
традиційну

форму

територіальної

організації

розселення

та

одиниці

адміністративно-територіального устрою поряд із містом, селищем та селом [39,
c. 111]. П. Ткачук рекомендує не лише селища міського типу, але й
перейменувати на містечка [1207, c. 165]. А

селища

Я. Жовнірчик, пропонує селища

міського типу віднести до категорії селищ, а селища – до категорії сіл [379, c. 136].
Не можна не погодитися з В. Шкабаро, яка врешті-решт доходить висновку,
що чинне законодавство України недостатньо диференціює статус міст. Відкритим
залишається питання щодо правового статусу обласних центрів, райцентрів, містмільйонників, малих міст, курортно-оздоровчих міст [1453, c. 74].
Якщо брати загальні тенденції розвитку сільських і міських населених пунктів
у світі, то можна помітити, що все частіше міські і сільські громади створюють
союзи (синдикати) з спільними органами, яким передаються деякі повноваження
громад і засобів, необхідних для їх реалізації [366, c. 269]. А оскільки тенденції
урбанізації

тільки

посилюються,

то

у

процесі

реформи

адміністративно-

територіального устрою необхідно враховувати і ці особливості. Ряд авторів у
зв’язку з цим пропонують створювати міста-агломерації, які за статусом мають

305

дорівнювати паланкам Вовканич С. Й., Цапок С. О. Шевчук Я. В. Щеглюк С. Д.,
Шевчук О. І. [576, c. 81].
Аналіз існуючих моделей адміністративно-територіального устрою України,
запропонованих Л. Семенюк вже пропонує і визначення міської агломерації – це
територіальне скупчення міст, об'єднаних інтенсивними господарськими й
культурно-побутовими зв'язками. В. Яворська зазначає, що субурбанізаційний відтік
заможного населення у приміську зону, будівництво котеджних містечок та
реорганізація прилеглих до міста сіл сприяють виникненню агломераційних форм
навіть біля набагато менших міст у традиційно сільських регіонах (Вінниця,
Тернопіль, Житомир) [1470, 241]. За підрахунками О. Кучабського, на сьогодні
сформувалось від 18 до 50 міських агломерацій [618, c. 189]. С. Запорожець теж
вважає, що в Україні склалися і розвиваються майже 50 міських агломерацій [446,
c. 126].
Об'єднані в єдине ціле інтенсивними господарськими, трудовими та
культурно-побутовими

зв'язками

агломерації,

однак,

виявляються

слабо

керованими. З точки зору М. Куйбіди, це поглиблює наявні економічні, соціальні
проблеми поселень, які належать до агломерації, а іноді, як зауважує дослідник,
призводить і до політичних конфліктів, пов'язаних із поділом влади в агломерації
[605, c. 106]. Законодавство допускає можливість вирішення проблем агломерації
через асоціації органів місцевого самоврядування. Такі асоціації могли б бути
створені в межах всієї агломерації і приймати рішення з питань загальної
компетенції. А. Назарко активно виступає за те, щоб замість створення окремих
адміністративно-територіальних одиниць держава стимулювала співробітництво, як
це, приміром, робиться в США, де держава не зобов'язує домовлятися самоврядні
суб'єкти, однак створює умови, за якими укладати договори між такими суб'єктами
стає вигідно [741, c. 147].
Першим нормативно-правовим актом, прийнятим в УСРР, який регулював статус
міських населених пунктів як адміністративно-територіальних одиниць, стала
«Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду міських або
сільських осель», затверджена Постановою ВУЦВК та РНК 16 квітня 1924 р. У
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прийнятому 30 грудня 1956 р. Указі Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок
віднесення населених пунктів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих
селищ Української РСР» була запропонована така диференціація міських населених
пунктів: міста республіканського, обласного і районного підпорядкування, селища
міського типу та робітничі селища. Подальші нормативно-правові акти (Укази
Президії Верховної Ради Української РСР 1965 р. та 1981 р.) фактично дублювали
згаданий вище документ. За винятком відмови від

існування такої категорії

поселень, як робітничі селища (Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про
порядок найменування та перейменування областей, районів, міст та інших
населених пунктів та вирішення деяких питань адміністративно-територіального
поділу в Українській РСР» від 28 червня 1965 р.). Натомість неврегульованими
залишаються питання відображення специфіки міст. На порядку денному стоїть
також

і

питання

особливостей

правового

регулювання

агломерацій.На

законодавчому рівні потребує правового врегулювання статус селищ міського типу,
які де-факто, всупереч Конституції України, продовжують функціонувати.
Колізійність правового регулювання селищ міського типу як адміністративнотериторіальних одиниць унеможливлює унфікацію правового статусу осіб, які
мешкають на їх території, що нерідко призводить до порушення їх прав.
4.2. Еволюція правового статусу району в місті як адміністративнотериторіальної одиниці
Незважаючи

на

загалом

адміністративно-територіального

незадовільний
устрою

стан

України,

правового
імовірно,

регулювання
чи

не

найпроблемнішою ланкою залишається район у місті як адміністративнотериторіальна одиниця. І це при тому, що ще з часів середньовіччя великі міста на
території сучасної України здебільшого мали внутрішній поділ. Як правило, мова
йшла про поділ на квартали, в яких мешкали представники того чи іншого цеху.
Однак не завжди цей поділ був пов'язаний лише з професійною діяльністю
мешканців (гончарі, ковалі тощо). Часто він був пов'язаний і з національною
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приналежністю. Наприклад, Я. Дашкевич та Е. Сушкевич припускають, що в Києві
вірменський квартал існував ще в домонгольський період, тобто до 1240 р., хоча й
відверто зазначають, що прямих свідчень в джерелах про це не збереглося [299,
c. 745]. Найбільш рання згадка про вірменський квартал пов'язана зі Львовом.
Вірменський квартал згадується в мемуарах німецького алхіміка Леонарда з
Марбурга, який перебував у Львові у 1394 р. Він не був винятковим явищем у місті,
були й інші квартали. Найбільший квартал, наприклад, був заселений німецькими
колоністами [306, c. 31]. Більше того, представникам різних національностей навіть
надавалося право судитися відповідно до свого права. Так, у привілеї Казимира ІІІ
від 17 червня 1356 р. зазначалося, що вірмени, євреї, сарацини, русини отримали
право судитися у власному суді під головуванням міського війта. Як дослідив
О. Попович, формування в середині XV ст. національних міських громад
(української, польської та вірменської) стало поштовхом до виникнення окремих
міських кварталів [841, c. 50].
Суть проблеми на рівні району в місті полягає не в тому, що, як зауважує
Н. Юрова, останнім часом замість поняття територіальної громади району в місті
пропонується запровадити такий вид територіальної громади, як внутрішня громада
[1465, c. 157], а в тому, що серед науковців також немає згоди щодо розвитку
концепції районів у містах. Немає чіткої визначеності щодо цього питання і у
Конституції України. Як зазначає А. Орловський, на думку законодавця, за ст. 140
територіальна громада існує лише в місті, а не в його адміністративнотериторіальних одиницях. Дослідник вважає, що неприпустимим є розширене
тлумачення, оскільки законодавець щодо міста чітко визначив територіальну
громаду міста як суб'єкта місцевого самоврядування. Будь-яких спеціальних
приміток з цього приводу щодо районів у місті законодавець не зробив. Однак у ст.
142 Конституції України зазначено, що матеріальну і фінансову основу мають,
зокрема, і райони в містах. З цього приводу А. Орловський пише: „Закріплюючи
фактичне існування територіальних громад районів у містах, Верховна Рада України
на практиці не включила районні в місті ради до суб'єктів місцевого
самоврядування” [787, c. 23]. А. Назарко розвинув цей підхід: „Конституція України
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(ст. 140) чітко визначає, що суб'єктом права на місцеве самоврядування в місті з
районним поділом виступає міська громада. Відповідно район у місті не може
розглядатися як територіальна основа місцевого самоврядування, а районна в місті
громада не виступає самостійним суб'єктом права на місцеве самоврядування” [740,
c. 68]. Учений переконаний, що це конституційне положення є цілком логічним,
якщо

врахувати

штучний

(неприродний)

характер

такої

адміністративно-

територіальної одиниці, як район у місті. Далі він стверджує, що відповідно до
громадівської теорії місцевого самоврядування, природне право на місцеве
самоврядування можуть мати лише громади, які сформувалися природним шляхом
(у межах поселень). Тому існування на рівні міських районів автономних
територіальних громад і обраних ними органів самоврядування, наділених
відповідними повноваженнями, матеріальними і фінансовими ресурсами, є досить
проблематичним [740, c. 68]. Г. Карчева також долучилася до участі в дискусії.
Зокрема, вона зазначає, що велике місто – це певним чином замкнута соціальноекономічна система, а райони в місті – це надто відкриті системи, тому управління
багатьма процесами доцільно проводити не на районному, а на міському рівні [502,
c. 95]. Ю. Ганущак теж переконаний, що розглядати райони у місті як територіальну
громаду не зовсім логічно – надто висока залежність міського району від
життєдіяльності організму всього міста. Проте додає: «Однак деякі повноваження
краще здійснюються на рівні району у місті, а не на рівні міста, район у місті не
набуває статусу адміністративно-територіальної одиниці, залишаючись просто
територіальною одиницею» [168, c. 30].
Однак, на переконання
адміністративно-територіальною

деяких

вчених, район

одиницею

[182,

c.

у місті
554].

З

все-таки є
точки

зору

О. Кучабського, якщо погодитися з тезою, що в межах великого міста реально може
сформуватися єдина та цілісна територіальна громада, то доцільною є організація
місцевого самоврядування винятково на рівні міста. Утім, якщо припустити, – веде
він далі, – що територіальні угруповання, що формують місто, можуть генерувати не
тотожні загальноміським інтереси, то, з огляду демократії, формування нижньої
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ланки місцевого самоврядування у великих містах не тільки доцільне, а й необхідне
[614, c. 190].
Потрібно зазначити, що питання про правовий статус району в місті
порушували і народні депутати в зверненні до Конституційного Суду України. Вони
просили дати офіційне тлумачення терміна “район у місті”, однак Конституційний
Суд України такого тлумачення не дав. Він лише зазначив, що під термінами
«район», що використовується в п. 29 частини 1 ст. 85 Конституції України і «район
у місті», що вживається в частині 1 ст. 133, частині п'ятій ст. 140, частині 1 ст. 142
Конституції України і відповідно в абзаці третьому ст. 1 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частині 1 ст. 2 Закону України «Про столицю
України – місто-герой Київ», треба розуміти

різні за своїм значенням

адміністративно-територіальні одиниці в системі адміністративно-територіального
устрою України, правовий статус яких повинен визначатися законом [1076].
Проблема полягає не лише в правовому регулюванні району в місті, а й в його
місці в системі адміністративно-територіальних одиниць. Незважаючи на те, що
триває дискусія з приводу того, чи є район регіоном, чи ні, В. Титарчук в
авторефераті дисертації недвозначно заявляє, що адміністративний район міст
України являє собою один із різновидів загального поняття регіон [1204, c. 5]. Ця
позиція видається дискусійною. Якщо ми виходимо з того, що регіонами є області та
міста Київ та Севастополь, то навряд чи район у місті (навіть найбільший) є
співставним хоча б з найменшою Чернівецькою областю. Ще більш дивно ця
позиція буде виглядати, якщо зважити на те, що, приміром, м. Одеса не є регіоном, а
район у м. Одесі є регіоном. Якщо ж екстраполювати позицію В. Титарчук на
концепцію

реформи

адміністративно-територіального

устрою

України,

що

відображена в законопроекті, запропонованому Р. Безсмертним, який, можна
сказати, став відправною точкою при розгляді проектів реформи адміністративнотериторіального устрою України, то ситуація теж не на користь авторки.
Відповідно

до

запропонованої

Р.

Безсмертним

концепції

адміністративно-

територіального устрою України, лише міста, кількість населення в яких становить
понад 750000 осіб, можуть мати статус міста-регіону. Натепер це менше десяти
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міст. То як у такому випадку можна стверджувати, що саме місто не є регіоном, але
район у ньому – є?!
Автори навчального посібника “Регіонально-адміністративний менеджмент”
продемонстрували власний погляд на проблему. З їх точки зору, усі міста з поділом
на райони (крім Києва та Севастополя), є містами обласного значення. Тому райони
в містах мають статус, рівнозначний селу, селищу та місту районного значення, а
райони в містах Києва та Севастополя мають статус, прирівняний до району [1050].
Утім, цілком можна погодитися з іншим твердженням В. Титарчук: „Сьогодні
адміністративний район у місті не має чіткого правового регулюванння його
створення, реорганізації та ліквідації” [1204, c. 6]. Необхідно зауважити, що такий
стан правового регулювання

«успадкований» ще з радянського періоду. Чіткі

критерії утворення районів у місті були відсутні. Так, в кінці 1944 р. голова
Вінницького міськвиконкому Крутько та секретар міськкому КП(б)У Аксьонов
зверталися до Президії Верховної Ради УРСР та ЦК КП(б)У з проханням утворити у
м. Вінниці 3 райони. Своє прохання вони мотивували значною територією міста,
кількістю населення та потужним господарством, а також необхідністю відновити
місто після війни [1378, c. 8].

Через декілька місяців керівництво міста знову

звернулося до центру з проханням про утворення районів у місті. Але на цей раз
мова йшла про 2 райони [1378, c. 8]. В результаті у місті таки було утворено 3
райони, однак у 1948 р. вони були ліквідовані [1396, c. 23]. В 1947 р. з проханням
про створення 3 районів у м. Кременчуці до ЦК КП(б)У звернувся секретар
Кременчуцького міськкому КП(б)У А. Алемасов [1389, c. 11]. Судячи з документів,
у 1948 р. на теренах УРСР відбулася масова ліквідація районів у містах.
Відсутність законодавчо визначених критеріїв утворення районів у місті стали
причиною волюнтаристського підходу до зменшення кількості районів у місті.
Підстави стверджувати, що це був саме волюнтаристський підхід дає нам як
відсутність обґрунтування їх ліквідації у 1948 р., так і те, що на початку 1950-х рр.
розпочався рух у зворотному напрямку, тобто кількість районів у містах знову була
збільшена причому нерідкими були випадки, коли в містах була відновлена та ж
кількість районів, яка існувала до 1948 р.
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Так, в 1952 р. з проханням про відновлення 3 районів (як це було до 1948 р.)
до ЦК КП(б)У звертався секретар Полтавського обкому КП(б)У П. Корницький. Він
пропонував створити 3 райони: Ленінський, Сталінський, Жовтневий [1396, c. 121].
Про відновлення 3 районів у м. Вінниця, які існували до 1948 р., клопотав секретар
Вінницького обкому КП(б)У

Г. Шевчук [1396, c. 23]. Секретар Херсонського

обкому КП(б)У В. Онищенко та голова виконкому облради депутатів трудящих
Т. Барильник зверталися до ЦК КПБ(б)У з проханням відновити 3 райони в місті
[1396, c. 62]. Таке ж прохання озвучували і очільники Миколаєва [1395, c. 26].
Керівництво Дніпропетровська та Запоріжжя просило збільшити кількість районів у
місті. Представники Дніпропетровська просили утворити 3 райони, а представники
Запоріжжя – 2. Влада цих міст мотивувала необхідність створення районів потребою
відбудови після війни, а також зростанням кількості промислових об'єктів, території
міст, кількості населення та комуністів [1396, c. 127]. Розглянувши пропозицію
Дніпропетровського обкому партії та облвиконкому про утворення в м.
Дніпропетровськ ще 3 районів, Секретаріат Президії Верховної Ради УРСР відхилив
цю пропозицію [1397, c. 1]. Інколи район у місті створювався шляхом ліквідації так
званої «матрьошки». Наприклад, замість селища станції Сталіно, яке розміщувалося
на території м. Сталіно, у 1952 р. був утворений Залізничний район [1396, c. 53].
Проте були відомі приклади, коли частина міста виділялася для утворення
сільського району. Так, 5 березня 1931 р. була прийнята Постанова ВУЦВК та РНК
УСРР

«Про

утворення

Кам'янського

району

на

території

колишньої

Дніпропетровської округи». Відповідно до цього документа до новоствореного
району входили Тритузнянська, Карнаухівська селищні ради та Аульська й
Романківська сільради, які були підпорядковані Дніпропетровській міській раді.
Проте в той же час Попово-Балківська сільрада Солоненського району була
передана до складу Дніпропетровської міської ради [1346, c. 44]. В 1945 р. з міської
ради Могилева-Подільського був виділений сільський район із райцентром у м.
Могилів-Подільський [1378, c. 73]. А в 1946 р. Сталінський обком КП(б)У,
посилаючись на те, що м. Маріуполь складалося з 4 міських районів, 2 селищ та 6
сільських рад, просив дозволу на утворення в Сталінській області нового сільського
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району – Приморського з райцентром у селищі міського типу Сартана, який
пропонувалося надалі іменувати «селище міського типу Приморське» [1387, c. 60].
25 січня 1945 р. Сталінський обком КП(б)У затвердив клопотання про
перенесення райцентру Чистяківського сільського району з м. Чистяково до селища
Катик, при цьому сам район мав називатися Чистяківський (сільський) район. Таким
чином, мав бути створений Чистяківський сільський район та Чистяківський
міський район. Як пояснював Сталінський обком КП(б)У, це було зроблено з тим,
щоб наблизити районне керівництво до колгоспів і радгоспів [1378, c. 12]. В 1951 р.
була озвучена пропозиція, щоб Брянський і Голубовський райони м. Кадіївка
виділити в окремі райони з безпосереднім підпорядкуванням області. Однак ЦК
КП(б)У не підтримав цю ідею [1394, c. 10].
З приходом до влади М. Хрущова радянське керівництво проводить кампанію
за скорочення районів у місті з метою економії. Упродовж лише чотирьох років (з
1957 р. до 1961 р.) було ліквідовано 14 і створено один район у місті (Балаклавський
район у м. Севастополі) [26, c. 140]. Очевидно, що у такий спосіб радянське
керівництво планувало скоротити витрати. Приміром, скасуванння райподілу в
Чернівцях призвело до скорочення штату на 200 одиниць і сприяло економії 1,5 млн
крб на рік [26, c. 140].
На початку 1970-х рр. влада міст знову активно починає ставити питання про
необхідність збільшення кількості районів у містах. У 1971 р. нарешті було
задоволено прохання Вінницького обкому КП(б)У про поновлення у м. Вінниці 3
адміністративних районів [1411, c. 123]. Очевидно, це рішення центральної влади
підштовхнуло секретаря Кіровоградського обкому КПУ М. Кобильчака та голову
виконкому обласної ради депутатів трудящих П. Кошевського звернутися до ЦК
КПУ з проханням створити у м. Кіровограді 3 райони, оскільки районний поділ у
місті проведений не був [1405, c. 133].
У 1972 р. секретар Львівського обкому КПУ В. Святоцький та голова
виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих Т. Телишевський
зверталися до ЦК КП(б)У з проханням відновити поділ міста на 5 районів, як це
було до 1956 р. Необхідність додаткового створення ще 1 району представники
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влади пояснювали зростанням населення, промисловості тощо [1406, c. 48]. З
аналогічною пропозицією виступила влада Одеси. Потреба створення п'ятого
району за рахунок частини території Київського району та навколишніх населених
пунктів пояснювалась ростом промисловості та населення [1406, c. 69]. Влада ж м.
Харкова ставила питання про необхідність утворення двох нових районів у місті до
8 вже існуючих [1406, c. 197].

З огляду на зростаючу кількість прохань про

збільшення кількості районів у місті завідувач відділу організаційно-партійної
роботи ЦК КПУ А. Уланов звернувся до ЦК КПУ з листом, в якому пропонував
провести обговорення питання про розукрупнення районів не лише в м. Харкові, але
й в Києві, Одесі, Дніпропетровську, оскільки в цих містах зросла кількість
мешканців, житловий фонд, міське господарство. Він запропонував створити 2
додаткових райони в м. Києві, 2 – в Харкові та по одному в Дніпропетровську та
Одесі [1406, c. 198]. Очевидно, що саме ця пропозиція спонукала секретаря ЦК КПУ
І. Лутака звернутися до ЦК КПРС з пропозицією про утворення 2 районів у Києві та
Харкові та по одному району в Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Львові [1406,
c. 5]. В 1973 р. відповідно до постанови ЦК КПРС від 19 грудня 1973 р. у м. Черкаси
було утворено 2 райони: Придніпровський і Сосновський [1407, c. 89]. Наступного
року секретар Полтавського обкому КПУ Ф. Моргун звернувся до ЦК КПУ, з
огляду на зростання у м. Кременчук промисловості, утворити в ньому райони в місті
[1407, c. 89]. Ще через 2 роки до ЦК КПУ звернулися секретар Запорізького обкому
КПУ М. Всеволожський та голова виконкому обласної ради депутатів трудящих
П. Москалюков із пропозицією створити у м. Запоріжжі 2 нових райони, зважаючи
на зростання промисловості та населення [1408, c. 80].
До

речі,

як

зазначає

О.

Андрощук,

у

практиці

адміністративно-

територіального поділу УРСР не було випадку утворення у містах двох районів [26,
с. 139]. І дійсно, якщо ми, приміром, подивимося на райони у містах у 1972 р., то
побачимо, що з 20 міст із районним поділом не було жодного міста з двома
районами у місті. Однак більше всього було міст із трьома районами. На чотири
райони в місті були поділені міста Ворошиловград, Жданов, Львів, Макіївка. П'ять
районів нараховувалось в Кривому Розі та Запоріжжі. По шість районів було в Одесі
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та Дніпропетровську. Сім нараховувалось у Донецьку, вісім у Харкові та десять у
Києві [1248, c. 575].
Оскільки райони в містах в УРСР все ж були, то виникає логічне запитання:
якими були критерії їх утворення? В 1971 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон
Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про міську, районну в місті
Раду народних депутатів Української РСР», в ст. 12 якого зазначалося, що утворення
і ліквідація районів у місті проводиться Президією Верховної Ради Української РСР
за поданням виконавчого комітету обласної, міської (міст республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів, виходячи з кількості населення та
інтересів його обслуговування [441]. Цей підхід до утворення районів у місті був
закріплений і в ст. 25 Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» від 12
березня 1981 р. [988].
Насправді, стверджують В. Куйбіда та І. Заєць, територіальні межі району
визначались за сумнозвісним партійним принципом: якщо місцева організація КПРС
становила близько 12 тис. осіб, то утворювався район [604, c. 346]. Щоправда, при
цьому автори не посилаються на жоден нормативно-правовий акт і навіть не
посилаються на джерело інформації. А. Орловський, не називаючи чисельності
населення, необхідної для поділу міста на райони, зазначає, що єдиним критерієм
поділу міських територій на райони була наявність приблизно однакової кількості
працюючих комуністів у кожному з них [787, c. 6]. З точки зору управління
соціально - економічним розвитком міста, такий критерій видається дещо дивним.
Ще більш парадоксальним є той факт, що попри те, що провідна роль «партії» вже
відпала, районний поділ міст фактично не зазнав системних перетворень. Не апелює
до конкретних нормативно-правових актів також І. Павлов, зазначаючи, що
нормативно-правова база Радянської України передбачала обов'язковість поділу
міста на райони, якщо чисельність його населення перевищувала 200 тис.
Аналогічної думки дотримується і О. Конотопцев, який, також не посилаючись на
нормативно-правові акти, зазначив, що нормативно-правова база Радянської

315

України передбачала обов'язковість поділу міста на райони, якщо чисельність його
населення перевищувала 200 тис. осіб [533, c. 67].
З прийняттям 7 грудня 1990 р. Закону УРСР «Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» ситуація з нормативноправовим забезпеченням утворення району у місті не покращала. В п. 21 ст. 19 щодо
району в місті зазначалося лише, що виключно на пленарних засіданнях Ради
народних депутатів вирішуються такі питання: розгляд і вирішення питань
адміністративно-територіального поділу в межах своєї компетенції [421]. Питання
критеріїв утворення району в місті було обійдене і в Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [420].
Такий стан речей призвів до значних диспропорцій на рівні районів у містах.
Навіть у межах одного міста чисельність мешканців різних районів могла
відрізнятися в декілька разів. Так, у Харкові ще в радянський період були утворені
райони, кількість мешканців у яких не досягала 100 тис. осіб, і райони з
кількасоттисячним населенням [795, c. 258]. У результаті реформи адміністративнотериторіального устрою на рівні районів у містах у радянський період маємо
ситуацію, коли в Замостянському районі м. Вінниці налічувалося 125 тис. осіб, а в
Староміському – 60 [1048, c. 10]. І така диспропорція районів спостерігається в
межах одного міста! Якщо ж подивитися на інші райони в містах на теренах
України, то виявиться, що, приміром, у Суворовському районі м. Херсона
налічувалося 113,5 тис. осіб, а в Московському районі м. Харкова – 310 (!) [1048,
c. 326]. Є й інші проблеми. Якщо у Хмельницькому на 261 тис. осіб одна міська рада
і виконавчий комітет, то в Чернівцях, які суттєво не відрізняються за кількістю
населення від Хмельницького, одна міська рада, один виконком і ще 3
райвиконкоми [15, c. 334]. Ще одним переконливим показником незадовільного
стану в адміністративно-територіальному устрої на рівні районів у містах є те, що у
Харкові – 9 районів, у Дніпропетровську – 8, у Донецьку – 9, в Одесі – 4. І це при
тому, що населення кожного з цих міст коливається в межах 1 млн осіб [795, c. 258].
Аномальними є і інші явища. Наприклад, Личаківському району м. Львова
підпорядковане м. Винники, Шевченківському – селище міського типу Брюховичі,
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Залізничному – селище міського типу Рудно [603, c. 41]. Очевидно, що не лише в
Одесі, а й в інших містах проблема

полягала в тому, що будинки районних

адміністрацій розташовувалися на околицях районів, що спричиняло додаткові
труднощі для громадян (в Одесі це стосувалося Жовтневого, Приморського і
Центрального районів) [787, c. 14].
Більше того, навіть у столиці України, незважаючи на проведення
адміністративно-територіальної реформи в межах міста, ситуація далека від
ідеальної. Чіткого критерію, за яким здійснювалася ця реформа, зважаючи на два
таких основних показники, як кількість населення і площа міста, простежити не
вдається. Можливо, сталося так тому, що Київ став першим українським містом, яке
переглянуло адміністративно-територіальний устрій. На основі рішення Київської
міської ради №162/1139 від 30 січня 2001 р. „Про адміністративно-територіальний
устрій міста Києва” кількість міських районів була скорочена з 14 до 10, а також
були встановлені кордони нових районів [787, c. 6].
В

результаті

територія

Печерського

району

складає

2

тис.

га,

Шевченківського – 2,7, Деснянського – 14,8, а Голосіївського взагалі 15,6 [1173].
Аналогічна диспропорція спостерігається і щодо кількості населення. Станом на 1
січня 2007 р. в Печерському районі проживало 134,6 тис. осіб, а в Деснянському –
348 тис. осіб [1173]. На негативні результати реформи звернув увагу і В. Яцуба: «У
Києві в одному районі – 300-350 тис. населення, у той же час у Дніпродзержинську,
де проживає всього 250 тис. населення, –

3 райони, у Житомирі на 282 тис.

населення – 2 райони» [719].
Якщо в Києві реформа адміністративно-територіального устрою проходила
„згори”, то у м. Львові вона відбувалася за дещо іншим сценарієм. Самі громадяни
звернулися до міської ради задля створення нового району. У результаті 25 вересня
1997 р. Львівська міська рада прийняла рішення №872 „Про зміни адміністративнотериторіального устрою міста Львова”. Наслідком цього рішення стало створення
нового району – Сихівського. Це рішення обґрунтовувалося тим, що у Галицькому
районі мешкало 118 тис. городян. Крім того, Галицький район – це центр міста, а
Сихівський – його околиці [603, c. 201]. Львівська обласна рада підтримала рішення
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Львівської міської ради про створення нового району, і з цим питанням звернулася
до Верховної Ради України, яка також підтримала цю ініціативу.
Насправді, як зазначає А. Орловський, чинне законодавство не визначає, який
орган має вирішувати питання про створення і ліквідацію районів у містах. Утім, ні
Конституція, ні інші акти законодавства України не забороняють міським радам
вирішувати питання адміністративно-територіального устрою міст [787, c. 10].
На наш погляд, при проведенні адміністративно-територіальної реформи в
містах всієї України було б доцільно скористатися досвідом проведення такої
реформи в м. Одесі. Ця реформа відбулася внаслідок прийняття рішення міською
радою №197-ХХІV від 26 червня 2002 р. „Про адміністративно-територіальний
поділ міста Одеси”. Причому це рішення приймалося з врахуванням думки
громадян, яка висловлювалась на зборах трудових колективів та за місцем
проживання, а також враховувалися результати опитування, проведеного 20 – 22
липня 2002 р. [787, c. 38].
Що ж спонукало міську раду до проведення реформи? Значна диспропорція
районів у містах як за кількістю населення, так і за територією. Територія
Центрального району складала 4,7 квадратних кілометра, а Ленінського ‒ 33,97. У
Жовтневому районі мешкало 46182 особи, а в Київському – 259223 [787, c. 15]. У
результаті таких диспропорцій співробітники районних адміністрацій мали різне
навантаження. За словами А. Орловського, до 1 січня 2003 р. кількість одеситів, що
проживала в районах, відрізнялась у 5 ‒ 6 раз, у той час як чисельність
співробітників районних адміністрацій у найменших і найбільших районах міста
різнилася у співвідношеннях не більше ніж 1:2 [787, c. 35].

Отже, реформа була

покликана виправити цю ситуацію.
Ще однією причиною реформи було те, що історична зона міста в
дореформений період не розглядалась як цілісне явище, що призводило до того, що
будівлі, які мали культурну, історичну і архітектурну цінність, знаходились на
території різних районів міста, зокрема: Жовтневого, Приморського, Центрального і,
частково, Іллічівського. І такий стан справ не давав можливості створити на рівні
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районів спеціальні служби, які б забезпечували охорону цих будівель [787, c. 14].
Тому під час проведення реформи були поставлені такі завдання:
– виділення історичної зони міста в окремий адміністративний район;
– забезпечення рівноцінності районів з урахуванням кількості населення;
– використання природних магістралей як кордонів адміністративних районів;
– використання будівель адміністративних центрів (райадміністрацій) у нових
адміністративних районах;
–

збереження територіальної неподільності підприємств та історичних

пам'яток при віднесенні їх до адміністративних районів [787, c. 17].
До речі, прохід меж районів по магістралях зумовив те, що їхній ремонт і
обслуговування проводили не районні, а міські служби. Більшість громадян міста
підтримала проект, відповідно до якого місто мало ділитися на 4 райони замість 8. І
цей поділ мав відбуватися відповідно до кількості мешканців у районі, а не на
основі площі районів. Підрахунки показали, що середня кількість населення в
районах має становити від 240 до 260 тис. осіб. Така кількість приблизно
дорівнювала максимальній кількості мешканців у районах у містах з районним
поділом України, а також кількості людей в обласних центрах України, у яких немає
районного поділу, зокрема: Рівне – 249 тис. осіб, Хмельницький – 254 тис. осіб.
Крім того, в історичному центрі міста проживало приблизно 245 тис. осіб, а у
Київському районі – 260 тис. чол. [787, c. 19].
Однакова кількість мешканців у районах давала можливість обирати від
кожного з них приблизно однакову кількість депутатів міської ради і, таким чином,
рівнозначно лобіювати інтереси мешканців району. На території Одеси на той час
обирали 4 депутати до Верховної Ради України за мажоритарними округами. У
результаті реформи найбільша кількість мешканців опинилася в Київському районі
(265 тис. чол.), а найменша – у Приморському – 242 тис. осіб. Диспропорція за
площею також суттєво зменшилася.
Унаслідок реформи вивільнилися люди, з яких сформували важливі для міста
структурні підрозділи, зокрема: управління внутрішньої політики, управління з
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охорони об'єктів культурної спадщини. Крім того, реформа сприяла нормальному
забезпеченню приміщеннями суд, прокуратуру районів тощо.
Необхідно віддати належне А. Орловському, який вказав не тільки на переваги
реформи, але й на її недоліки. Він, зокрема, зазначив, що в результаті реформи
районні адміністрації, у зв'язку із зменшенням їхньої кількості, опинилися на більш
віддаленій відстані, ніж були раніше. Через це автор запропонував вирішити цю
проблему через маршрутні таксі [787, c. 34].
рекомендує під час

Заслуговує на увагу й те, що учений

„розкрійки” території міста враховувати також особливості

кожного окремо взятого міста, як це було зроблено в Одесі [787, c. 20].
У зв'язку з цим цілком слушним видається висновок, до якого дійшов В.
Титарчук: „Головним документом, який регламентує основи територіального
розвитку та місцевого самоврядування адміністративного району, має бути статут”
[1204, c. 10], адже саме в ньому і мають бути відображені особливості міста.
Загалом, за підрахунками В. Куйбіди, в Україні налічується 25 міст із
районним поділом, у тому числі Горлівка, Дніпродзержинськ, Кременчук, Кривий
Ріг, Макіївка, Маріуполь. А от в обласних центрах – Луцьку і Ужгороді – районного
поділу немає [603, 201]. Таку ж кількість міст із районним поділом подає і Р.
Максакова [676, c. 12]. За даними А. Орловського, усього на початок березня 2003 р.
в 26 містах України нараховувалося 113 міських районів [787, c. 6]. Про 26 міст із
районним поділом стверджує також і І. Павлов [795, c. 256]. У 1998 р. їхня кількість
складала 121 [474, 184], станом на 1 січня 2007 р. – 118 [326, c. 11], а станом на 1
листопада 2012 р. районів у містах нараховувалось 111 [1245, c. 58].
Що ж до концепції адміністративно-територіальної реформи, запропонованої
Р. Безсмертним, то в проекті Закону України «Про територіальний устрій України»,
зокрема у статті 11 цього проекту, зазначено, що в окремих містах, де проживає не
менше як 450 000 жителів, можуть утворюватись райони в місті, не менше трьох, які
не є самостійними адміністративно-територіальними одиницями. (Хоча в проекті
Закону України «Про територіальний устрій України», який був розроблений ним та
І. Юхновським і В. Стретовичем,

зазначалося, що райони у місті можуть

створюватися у містах, які нараховують не менш як 300 тис. жителів) [402]. У п.
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2 цієї статті значиться, що в районі в місті має проживати, як правило, не менше ніж
150 000 жителів. У цій же статті також зазначається, що при утворенні районів у
місті та зміні їхніх меж не допускається встановлення істотної диспропорції між
показниками якості наданих населенню в районах у містах адміністративних,
соціальних та культурних послуг.
Відповідно до статті 11 проекту Закону України “Про адміністративнотериторіальний устрій України”, що був опублікований у книзі, упорядником якої
виступив О. Врублевський, зазначено, що в містах чисельністю понад 300 тис.
жителів, крім м. Києва, за рішенням рад відповідних громад можуть створюватися
райони в місті. Кількість населення в кожному районі в місті повинна становити не
менше ніж 150 тис. жителів [1061, c.80]. (Таким чином, відповідно до цього
законопроекту в місті можна було б створити два райони в місті. Необхідно
зазначити, що в СРСР не практикували створення двох районів у місті, оскільки
вважалося, що це неефективно).
У проекті Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» [439],
активну участь у розробці якого взяв Ю. Ганущак і який був презентований 14
серпня 2014 р. у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, зазначалося, що

кількість населення в

кожному районі у місті повинна складати не менше 100 тис. жителів. Але райони в
місті могли бути створені лише в місті з населенням понад 300 тис. осіб [439]. На
цій позиції стоять і М. Пітцик, Ю. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Цимерманн [828, c. 21],
В. Малиновський [681, c. 351].
А от у проекті Закону «Про територіальний устрій України», запропонованому
народним депутатом України А. Гриценком [1021], зазначається, що в містах із
чисельністю понад 450 000 жителів можуть утворюватись райони в місті і в такому
районі в місті має проживати, як правило, не менше ніж 150 000 жителів.
Як бачимо, серед вчених немає одностайної точки зору щодо підстав для
утворення районів у місті. А з огляду на необхідність врахування специфіки міст
(наприклад, курортні міста, промислові, міста-культурні центри тощо), а також з
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оглдяду розширення прав місцевих громад було б доцільним зилишити це питання у
компетенції міських рад.
Ще одним суттєвим питанням є право утворювати та ліквідовувати райони у
містах. Це питання неоднаково регулюється у розглянутих нами законопроектах. В
проекті Закону України «Про територіальний устрій України», який був
розроблений Р. Безсмертним, І. Юхновським, В. Стретовичем у 1997 р., утворювати
та ліквідовувати райони у містах мала Верховна Рада України (п. 1 ст. 31). Однак у
законопроекті, який був запропонований Р. Безсмертним, коли він обіймав посаду
віце-прем'єр-міністра України, рішення про утворення, ліквідацію, встановлення або
зміну меж району в місті мало прийматися радою громади міста (п. 1 ст. 23).
Однак таке рішення відповідно до п. 3 ст. 23 мало ухвалюватися з урахуванням
результатів консультативного опитування жителів району в місті, яких стосується це
подання. Подібний алгоритм був запропонований і народним депутатом України
А. Гриценком (ст. 26). Утім, у висновку на проект Закону, поданому Головним
науково-експертним управлінням Верховної Ради України, зазначається, що
запровадження підходу, за яким повноваження, наприклад, щодо утворення та
ліквідації районів у місті, належатиме винятково до компетенції місцевих рад, дефакто означатиме, що держава змушена буде пристосовувати систему місцевих
органів державної влади до рішень відповідних місцевих рад, що не відповідає
принципу територіального верховенства держави [1033]. В п. 1 ст. 11 законопроекту
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України 2014 р. передбачалось, що райони у містах можуть
створюватися за рішенням рад громад. Однак, з нашої точки зору, формулювання
даного пункту статті не передбачає процедури ліквідації району в місті. Також
негативним, на нашу думку, є те, що ради громад не були зобов'язані враховувати
думку громадян.
Л. Приполова пропонує, щоб рішення з питання про утворення районів у
містах приймалися міською радою (після отримання попередньої згоди населення
міста) за погодженням із Верховною Радою України [1010, c. 156]. Що стосується
перейменування районів у містах, то в законопроекті, підготовленому групою

322

народних депутатів України у 1997 р., таке рішення мала приймати Верховна Рада
України з урахуванням думки їх територіальних громад, висловленої на місцевих
референдумах (п. 3 ст. 25). Відповідно до п. 3 ст. 24 законопроекту,
запропонованого Р. Безсмертним в той час, коли він перебував на посаді віцепрем'єр-міністра України,

мало прийматися міською радою, яка їх утворила за

пропозиціями відповідних районних у місті рад. Відповідно до п. 5 цієї статті таке
рішення мало прийматися з урахуванням результатів консультативного опитування,
проведеного в межах району в місті. В законопроекті, запропонованому
А. Гриценком, рекомендується загалом подібний механізм перейменування району в
місті. Однак, окрім консультативного опитування (п. 5 ст. 26), вимагається також
експертний висновок спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
географічних назв (п. 7 ст. 26).
У законопроекті, презентованому в 2014 р. Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, в п.5 ст. 18
передбачалось, що «рішення про найменування чи перейменування територіальної
одиниці приймається радою громади». З цього можна зрозуміти, що це стосується як
перейменування міста, так і району в місті. Цілком слушною є думка про те, що
рішення про найменування, перейменування територіальної одиниці вступає в силу
після внесення цих відомостей у Державний реєстр адміністративно-територіальних
одиниць, територіальних одиниць, поселень (п. 6 ст. 18), оскільки це буде сприяти
впорядкуванні системи адміністративно-територіального устрою держави.
В радянській період

рішення про поділ міста на райони чи скасування

районного устрою, а також зміна кількості районів у місті приймалося відповідними
структурами

КП(б)У виходячи з політичної кон'юнктури, що негативно

позначалося на районному устрої міст. Нині серйозною проблемою статусу району у
місті є невизначеність його правової природи. Відповідно до ст. 140 Конституції
України територіальна громада існує лише в місті, а не в його адміністративнотериторіальних одиницях. Однак у ст. 142 Основного Закону зазначено, що
матеріальну і фінансову основу мають і райони у містах. Відсутність чіткої правової
політики щодо створення районів у містах призвела до суттєвої різниці за кількістю
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населення та територією як районів у містах в одних населених пунктах у
порівнянні з іншими, так і в межах одного міста. В законопроектах, якими
планується внормувати систему адміністративно-територіального устрою, містяться
пропозиції визначати критерії утворення районів у містах, однак, на наш погляд, це
унеможливить врахування специфіки міст при утворенні районів у містах.

4.3.

Еволюція

правового

статусу

сільських

населених

пунктів

як

адміністративно-територіальних одиниць
Попри те, що в сільській місцевості проживає близько третини населення
України, дослідники приділяють вкрай мало уваги правовому статусу сільських
населених пунктів, а також пропозиціям про зміну їхнього статусу в процесі
проведення адміністративно-територіальної реформи. За словами О. Мельничук,
нині в Україні немає жодного нормативно-правового акта, який би регламентував
статус сільських територій [703, c. 124]. Таке ставлення до правового регулювання
сільських населених пунктів стало характерним ще з радянського періоду.
16 квітня 1924 р. ВУЦВК та РНК

прийняли постанову, якою була

затверджена «Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду
міських або сільських осель» [958, c. 4]. Однак вона цілком була присвячена
міським населеним пунктам, незважаючи на її назву. В наступних документах УСРР
та УРСР, які стосувалися питання категорій населених пунктів, сільським населеним
пунктам приділялася дещо обмежена увага.
4 вересня 1956 р. була прийнята Постанова Президії Верховної Ради
Української РСР «Про передачу деяких питань адміністративно-територіального
поділу на вирішення виконавчих комітетів обласних рад депутатів трудящих» від 4
вересня 1956 р. [987]. Відповідно до цього документа на вирішення виконавчих
комітетів обласних рад депутатів трудящих були передані такі питання
адміністративно-територіального поділу:
–

утворення нових, об'єднання, ліквідація, перейменування сільських і

селищних рад і перенесення їх адміністративних центрів;
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–

об'єднання, встановлення найменувань і перейменування населених

пунктів сільської місцевості.
В п. 8 Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення
населених пунктів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ
Української РСР» від 30 грудня 1956 р. виділялося 2 категорії сільських поселень:
села та селища [1247]. В п. 9 зазначалося, що належність населених пунктів до числа
сіл або селищ визначалася виконкомами обласних Рад депутатів трудящих при
встановленні найменувань новоутвореним населеним пунктам і взятті їх на облік
[1242]. Однак у документі не йшлося про різницю між селом та селищем, не
встановлювалося жодних критеріїв, які б полегшували віднесення того чи іншого
населеного пункту до категорії села чи селища, що, з нашої точки зору, було
негативним явищем. Ситуація не змінилася ні з прийняттям Указу Президії
Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених пунктів до категорій
міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР» від 28 червня 1965
р. [1247], ні з прийняттям Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української
РСР» 1981 р. [1242]. До речі, авторський колектив на чолі з академіком В. Тацієм
також висловлює жаль з приводу того, що правовий статус селищ та сіл законодавчо
не визначений [544].
Очевидно, саме ця невизначеність і призвела до того, що суддя
Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим А. Лантратовий у
справі №2-770/08 визначаючи, чи селище Лазурне

належить до сільських чи

міських населених пунктів, виходив не з поняття «селище», яке відповідно до
«Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою УРСР» однозначно належить до сільських населених пунктів, а з кількості
населення. Утім, у своєму рішенні він зазначив, що згадане вище Положення
втратило чинність 19 травня 1999 р. (правда, не пояснює у зв'язку з чим).
Приймаючи рішення, він установив, що згадане вище селище належить до сільських
населених пунктів, оскільки в ньому проживає 172 особи. Однак, з точки зору судді,
якщо в населеному пункті проживає понад 5 тис. осіб, то це вже не сільський
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населений пункт [1166]. Аналогічна аргументація була і в інших судових рішеннях
[1069].
Питання кількості населення при визначенні такого виду населеного пункту,
як «село», до уваги не береться. Однак, з нашої точки зору, це питання все-таки
необхідно було б унормувати. Також потрібно зауважити, що нормативи у різних
країнах неоднакові. Існує тенденція, що в розвинутих та малонаселених країнах
межа, що відділяє села від міст, нижча, а в нерозвинутих та густозаселених – вища.
Наприклад, у Фінляндії будь-яке поселення, де живе понад 200 осіб, – це місто, тоді
як у деяких країнах Африки та Росії поселення з 20 чи навіть 65-тисячним
населенням (Інгушетія, станиця Орджонікідзівська) вважаються селами [98, c. 28].
Основними класифікаціями сільських населених пунктів є ті, в основі яких
лежить демографічний критерій. Наприклад, І. Белебиха та В. Бакум пропонують
таку класифікацію сіл: малі села – до 50 мешканців; середні – від 50 до 500 осіб;
велике село (село, в якому мешкає понад 1000 осіб) та найбільші села (село, в якому
мешкає понад 3000 осіб) [1164, c. 55].
У п. 1.6 державно-будівельних норм ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова
сільських поселень» сільські населені пункти за чисельністю населення поділяються
на: малі (до 200 осіб), середні (200 – 500), великі (500 – 3000), значні (3000 – 5000)
[1082, c. 22]. А от в державнобудівельних нормах ДБН 360-92**«Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» деякі із зазначених вище
категорій поділяються на підкатегорії. Це, зокрема, малі: до 0,05 тис. осіб та від 0,05
до 0,2 тис. осіб. Великі: від 0,5 до 1 тис. осіб, від 1 до 3 тис. осіб. Крупні: від 3 до 5
тис. осіб, понад 5тис осіб [743].
Необхідно також звернути увагу на те, що для України характерні суттєві
регіональні відмінності в розподілі сільських поселень за чисельністю населення.
Якщо в середньому по Україні кожне шосте село відноситься до категорії
«великих», то в Закарпатській і Чернівецькій областях – кожне друге, а в ІваноФранківській – 44% таких сіл [1197, c. 95].
Нормативно-правові акти передбачають існування 2-х видів сільських
населених пунктів: села та селища. Між тим учені пропонують виокремлювати й
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інші сільські населені пункти як адміністративно-територіальні одиниці. Так,
Б. Данилишин рекомендує запровадити такі адміністративно-територіальні одиниці,
як сільце (від 100 до 500 осіб) та хутір як самостійний тип поселень, пов’язаний
головним чином із розвитком фермерського та лісового господарства [297, c. 7].
Запровадити сільце пропонує і А. Доценко. На відміну від Б. Данилишина, він
радить називати “сільцем” такі населені пункти, в яких нараховується менше ніж
100 осіб [360, c. 432].
На думку Л. Приполової, хутори та слободи необхідно утворювати лише тоді,
коли держава буде стимулювати відродження фермерського господарства [1010,
c. 146]. «Хутори» та «фермери» – часто взаємопов'язані речі. Приміром, у 2009 р. в
Долинському районному суді Кіровоградської області розглядалась справа №2о-93.
Як з'ясувалось в ході судового засідання, Гурівська сільська рада прийняла 5 жовтня
2007 р. рішення №129 «Про присвоєння місця розташування СФГ «ОСОБА_1»
«Хутір Надія». Однак суд не врахував рішення сесії Гурівської сільської ради «Про
присвоєння місця розташування СФГ «ОСОБА_1» «Хутір Надія», посилаючись на
абзац

1

«Положення

територіального

про

устрою

порядок

Української

вирішення
РСР»,

в

питань
якому

адміністративновстановлено,

що

адміністративно-територіальними одиницями Української РСР є: область, район,
місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище, а також на п. 22,
де зазначено, що одиночні двори не є самостійними населеними пунктами і
числяться за тими населеними пунктами, з якими вони зв'язані в адміністративному
або територіальному відношенні [1073].
Одночасно суд зважив на статтю 5 Закону України «Про фермерське
господарство» [438],

в якій сказано: «Громадяни,

що

створили фермерське

господарство, мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення
фермерського господарства

земельної ділянки,

з якої

забезпечується зручний

доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо житло членів фермерського
господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на
створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса»
[1073].
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О. Кучабський зазначає, що хутір чи слобода є традиційними для України
формами поселення, а їх фактична ліквідація пояснюється намаганням уніфікувати
систему сільського розселення у період СРСР [614, c. 148]. Він ратує за повернення
до поняття «хутір». Хуторами він пропонує називати поселення із кількістю
населення менше ніж 500 осіб [614, c. 272]. А от А. Доценко хуторцем пропонує
називати територію, на якій проживає до 10 осіб [615, c. 432], а слобідкою –
територію, на якій мешкає менше 200 осіб [360, c. 432].
О. Афоніна пропонує внести зміни до Конституції з тим, щоб відродити
хутори і слободи як форму територіальної організації розселення та одиниці
адміністративно-територіального устрою. Однак критеріїв ні до слобід, ні до хуторів
вона не висуває [39, c. 115]. Про необхідність утворення хуторів як окремих
адміністративно-територіальних одиниць та сіл-слобід мова йде і у проекті
Конституції України, який був схвалений на науково-практичній конференції – Віче
«Буття українців» 14.09.7515 р. (2007 р.) [1034, c. 46]. За відновлення такої одиниці,
як «хутір», виступає і М. Дністрянський [332, c. 142].
В монографії за редакцією М. Орлатого автори до основних типів поселень,
окрім села і селища, зараховують і хутір [1082, c. 22]. І навіть наводять дефініцію
цього типу поселення: хутір – відокремлене від села самостійне сільське поселення,
що має назву; в якому проживає сім'я або кілька селянських сімей, які займаються
переважно сільським господарством [1082, c. 22].
До речі, раніше в деяких селах хутори могли мати населення навіть більше,
ніж нині деякі села. Так, А. Карп'юк зазначає, що в с. Ставок Костопільського
району Рівненської області було 2 хутори: хутір Пеньки мав 17 господарств (102
особи), а хутір Клин, на території якого проживало 4 сім'ї, нараховував 21 особу
[501, c. 52].
З одного боку, чим більше розвинута термінологія, тим краще. Адже буде
зрозуміло, що в населеному пункті під назвою «сільце» проживає до 500 осіб. Буде
зрозумілим і те, що хутір – це фермерське поселення. Але з огляду на необхідність
укрупнення територіальних громад навряд чи ця ідея видається продуктивною.
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Потрібно зазначати, що раніше існувало ще й таке поняття, як присілок. Так,
у 1785 р. с. Довге разом із присілками Майдан, Перепростиня і Заріччя займало
площу 92,27 квадратних кілометри [820, c. 127].
Однак у 1939 – 1940 рр. відбувається примусова ліквідація всієї хутірської
системи розселення в Україні. Ідеологічною підосновою послужило офіційне
визнання того, що наявність малих поселень і хуторів сприяє збереженню
одноосібницької,

приватновласницької

психології,

перешкоджає

включенню

хуторян у формування нових відносин, гальмує соціалістичні перетворення на селі.
Лише у 1939 р. було переселено близько 180 тис. дворів колгоспників [1082, c. 25].
Однак і після війни ця практика тривала. Лише в одній Полтавській області
протягом 1946 р. з хуторів було виселено 15113 господарств [478, c. 27]. Такий стан
речей, не в останню чергу був зумовлений відсутністю поняття «хутір» в
нормативно-правових актах УРСР.
Ідея укрупнення сільських населених пунктів не полишала радянське
керівництво й надалі. В 1949 р. було прийнято рішення про будівництво в УРСР
агроміст (потрібно сказати, що це не була така вже революційна думка. Ще на
початку колективізації була ідея засновувати показові соціалістичні господарствавелетні. Так, у 1929 р. було утворено таке соціалістичне господарство-велетень (197
тис. гектарів землі!) Червоний Перекоп під назвою «Херсонської землефабрики»,
потім ‒ «Херсонського зернорадгоспу») [1111, c. 115]. Цього ж року були закладені
і перші агроміста: у Геніченському районі Херсонської області, Черкаському районі
Київської області та Охтирському районі Сумської області. При закладенні
агроміста імені Сталіна в с. Рівне Геніченського району на Херсонщині
передбачалося зселити 15 навколишніх сіл в одне велике упорядковане агромісто.
Перед архітекторами й інженерами М. Хрущов поставив завдання виробити схему
нового типу населеного пункту, який за характером свого упорядкування,
культурними житлово-побутовими умовами не поступався б звичайному місту, але
одночасно відповідав би всім умовам для вироблення сільськогосподарської
продукції. В агромісті мали бути водопровід, радіо, вулиці з тротуарами, скверами,
клубами, школами, магазинами. У житлових приміщеннях планувалися ванні
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кімнати, веранди тощо. Усього в колгоспі передбачалося спорудити житлових
будинків для 1040 родин [1102, c. 97]. Однак ця ідея не сподобалася Сталіну, який
розглядав село перш за все як джерело фінансування промисловості. В результаті на
початку 1950-х рр. будь-які роботи з перебудови сіл та їх благоустрою були згорнуті
[1102, c. 97].
Однак ліквідація «безперспективних сіл» тривала. Внаслідок цієї політики в
Тернопільській області у 1946 – 1957 рр. припинили існування 202 населені пункти
[1199, c. 236]. Крім того, певний вплив на існування сільських населених пунктів у
Західній Україні в процесі боротьби з оунівським підпіллям мали і радянські
репресивні органи. Траплялися випадки, коли виселяли цілі села. Так, усе с.
Каніщуковки Камінь-Каширського району Волинської області було вивезене до
Дніпропетровської області. А за постановою Тернопільського облвиконкому від 16
січня 1946 р. виселялися зі своїх садиб усі мешканці сіл Бурянівка і Слобідка
Товстенецького району та с. Саранчуки Бережанського району [637, c. 144]. Такі
заходи проводилися і в інших областях щодо інших населених пунктів
Тернопільської області. На думку першого секретаря Дрогобицького обкому партії
С. Олексенка, «селяни, які будуть переселені в інші райони області, стануть живими
агітаторами за те, щоб слухалися влади, а не займалися бандитизмом» [637, c. 145].
Політика на зселення продовжилась і в 1960-х рр. Так, у 1964 р. лише у ВолодимирВолинському районі у зв'язку з «переселенням» зникло 17 сіл [511, c. 101].
Очевидно, що ця практика стала можливою, оскільки законодавчо не був
визначений статус сільських населених пунктів як адміністративно-територіальних
одиниць та відсутні нормативно закріплені критерії їх утворення.
На зменшення кількості населених пунктів вплинуло і будівництво
гідроелектростанцій. Так, протягом 1953 р. із зони затоплення водами Каховського
водосховища було переселено понад 6 тис. селянських дворів [26, c. 124]. Усього ж
будівництво

комплексу

гідроелектростанцій

Дніпровського

каскаду,

за

підрахунками вчених, викликало переселення близько мільйона осіб [1102, c. 103].
Одночасно з ліквідацією неперспективних сіл влада «оголосила війну»
хуторам, причому ця політика мала регіональні особливості. На відміну від порядку

330

зселення хуторів у східних областях, де зселенню підлягали хутори з кількістю
дворів до 10, в західних областях перевага виселенню надавалась населеним
пунктам із кількістю дворів до 25 [1102, c. 100]. Освячена ця політика була
Постановою ЦК КП(б)У та Радою Міністрів УРСР від 4 липня 1952 р. «Про
зселення господарств із хуторів у Західних, Ізмаїльській, Чернівецькій та
Закарпатській областях УРСР» [26, c. 122]. Особливо інтенсивно відбувався процес
зселення хуторів у Волинській та Ровенській областях. Так, у Волинській області з
січня 1951 р. до вересня 1952 р. з хуторів було зселено 32,2 тис. селянських
господарств, у Ровенській – понад 9 тис. господарств [1102, c. 101]. Однак ця
практика тривала і далі. 10 травня 1958 р. виконавчим комітетом Київської обласної
ради депутатів трудящих було прийняте рішення «Про уточнення обліку населених
пунктів Київської області». Значна увага в цьому документі була приділена хуторам.
Як правило, при об'єднанні села з хутором залишалася назва села (наприклад, після
об'єднання с. Жовтневе з хутором Соколівщина населений пункт отримав назву с.
Жовтневе). Однак траплялися випадки, коли в результаті об'єднання двох хуторів
утворювалося нове село (наприклад, у Вищедубичанському районі Київської області
після об'єднання хутора Соболівка та Парня Літківської сільради було утворене с.
Соболівка). В той же час деякі хутори просто вилучалися з облікових даних
адміністративно-територіального поділу (як зазначалося в рішенні, «з різних
причин»). Однак згодом, очевидно, щоб взагалі стерти з пам'яті поняття «хутір», 20
травня 1967 р. виконавчим комітетом Київської обласної ради депутатів трудящих
було прийняте рішення «Про уточнення найменувань окремих населених пунктів
області». Відповідно до нього у Поправській сільраді Білоцерківського району с.
Хутір Одноріг було перейменоване в с. Одноріг, а с. Хутір Черкас Білоцерківського
району –

в с. Черкас; с. Хутір Межовий Тадіївської сільради Володарського

району –

в с. Межове; с. Кутелів Хутір Козинської сільради Миронівського

району – в с. Кутелів; с. Салів Хутір Миронівського району – в с. Салів тощо [14,
c. 131].
У Станіславській області в 1954 р. було зселено 586 хутірських господарств,
при цьому 117 сімей змушені були проживати тривалий час у чужих будинках.
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Схожою була ситуація і на Львівщині. На 10 жовтня 1952 р. з 1719 розібраних
будинків було відбудовано лише 354 [26, c. 122]. За підрахунками І. Романюка, у
результаті антихутірських акцій протягом 1957 – 1959 рр. в Україні відбулося
зменшення хуторів у 7 разів [1102, c. 102]. В. Кихтюк вважає, що хутори зселяли ще
й тому, що вони підтримували національно-визвольний рух [511, c. 101]. З огляду на
такий стан справ, на думку вченого, влада нерідко прагнула закамуфлювати факти
насильницького зселення. Тому інспірувала спеціальні «листи» жителів окремих
хуторів, які звертались із «проханнями» до вищих партійних та державних органів і
до самого Сталіна з вимогами провести зселення хуторів, де нараховувалось від 1 до
25 дворів [1102, c. 101]. Не дивно, що з огляду на умови переселення мешканці
багатьох малих сіл і хуторів категорично відмовлялися переселятись до колгоспів і
намагались мігрувати до міста. Проаналізувавши ситуацію, що склалась, І. Романюк
дійшов висновку, що примусове переселення хутірських господарств можна цілком
віднести до терористичних дій влади щодо селянства [1102, c. 101]. Ще більшого
трагізму ситуації надає те, що за півстоліття до масової ліквідації державою хуторів
держава (правда, інша – Російська імперія) в ході проведення столипінської аграрної
реформи виселяла селян на хутори [1130, c. 287].
Після смерті Й. Сталіна М. Хрущов повертається до ідеї створення агроміст.
На грудневому 1959 р. пленумі ЦК КПРС у країні була практично узаконена
програма проектування й будівництва агроміст і зселення неперспективних сіл.
Однак, як аргументує І. Романюк, держава не мала достатньо матеріальнофінансових ресурсів та й основна маса селян сприйняла проект агроміст мовчазним
протестом. З огляду на це радянська влада вдалася до укрупнення колгоспів, що
спричинило ліквідацію малих неперспективних сіл. Як переконаний І. Романюк,
політика так званої «сільської центроманії», або «сільської урбанізації», була за
своєю суттю «насильно бюрократичним зселенням людей з малих, зарахованих до
неперспективних, сіл і хуторів на центральні садиби укрупнених колгоспів і
радгоспів» [1102, c. 99]. Зважаючи на те, що і цей проект не вдалося втілити в життя,
радянське керівництво пішло старим перевіреним способом – укрупнення населених
пунктів. Якщо на початку 1958 р. в Україні нараховувалось 92,7 тис. сіл, то в
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1959 р. – лише 42,2 тис. Понад 50 тис. найдрібніших поселень, розташованих
переважно у західних областях України та у зоні Карпат, було об'єднано або
приписано до сусідніх поселень [1082, c. 26]. Змінилася і структура мережі
сільських населених пунктів. Так, за переписом 1959 р. в Україні налічувалося
понад 42 тис. сільських населених пунктів, більша частина з яких (42,7 %) належала
до категорії «малі» (до 200 жителів). Однак упродовж 1961 – 1962 рр. було
«поглиблено» реформу. У програмі Комуністичної партії на 1961 р. було записано,
що поступово колгоспні села перетворяться в укрупнені населені пункти міського
типу. Держбуд УРСР визначив, що перспективними в Україні на середину 1960-х
рр. буде 10 тис. сіл, тобто третина всіх існуючих. У неперспективних селах не
тільки не розвивалась виробнича та соціальна сфера, а й ліквідовувались уже
існуючі об'єкти: невеликі тваринницькі ферми, рільничі бригади, школи, магазини
тощо. Внаслідок цієї політики більшість сільських поселень до 100 мешканців
(хуторів,

висілків,

селищ

при

лісництвах,

залізничних

станціях

тощо)

«поприписували» до більших сіл. В результаті загальна кількість офіційно визнаних
сільських населених пунктів скоротилася приблизно до 31 тис. Найчисельнішою
групою стали середні села, які мали 200 – 999 мешканців [1164, c. 54]. Тому не
дивно, що протягом 1959 – 1965 рр. було знято з обліку 9441 населений пункт [1102,
c. 104]. Загалом за 60-ті рр. ХХ ст. реалізація концепції «неперспективних сіл»
призвела до зменшення поселенської мережі більш ніж на 10 тис. одиниць [1082,
c. 27]. Така політика пояснювалась тим, що розпорошена сільська поселенська
мережа вважалася стримуючим чинником, свого роду гальмом вдосконалення
аграрних відносин. У цілому протягом 1959 – 1979 рр. кількість сільських поселень
в Україні зменшилась на 12,4 тис.
Правда, в 1970-х рр. поступово завершується руйнація сільськогосподарської
мережі. Утім, кількість населених пунктів все одно продовжує зменшуватись (якщо
в 1970 р. нараховувалось 31410 населених пунктів, то в 1979 р. вже 29806). Незначне
зменшення сільської поселенської мережі відбувається і в1980-х рр. (у 1989 р. в
республіці нараховувалось вже 28768 сільських населених пунктів) [1082, c. 39].
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Загалом з 1979 р. до 1990 р. на 2,8 тис. поменшало сільських населених
пунктів переважно за рахунок «приписувань» сіл до селищ міського типу і більших
сіл [1164, c. 55]. В цей же час близько 1000 найменших сіл фізично зникли,
втративши населення (особливо в степовій зоні, Сумському, Чернігівському,
Київському та Житомирському Поліссі, зокрема і внаслідок Чорнобильської
катастрофи) [1164, c. 55]. Невелике зростання кількості населених пунктів
відбувається в першій половині 1990-х рр. внаслідок роз'єднання раніше об'єднаних
під однією назвою сіл, поновлення відокремлених населених пунктів у правах як
самостійних елементів розселення (у 1992 р. нараховувалось 28828 населених
пунктів, а у 1995 р. – 28864). Траплялися навіть випадки відновлення села з міських
територій. Наприклад, з меж м.Хоростків Гусятинського району Тернопільської
області було виділено територію колишнього с. Хлопівка в окремий населений
пункт [945]. З меж м.Заліщики Заліщицького району Тернопільської області –
територію колишнього с. Добрівляни [944]. З меж м. Шаргорода Шаргородського
району Вінницької області територію колишнього с. Слобода-Шаргородська [946].
21 листопада 1949 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про
утворення Зарічанської та Ротоцької сільських рад в складі Білоцерківського району
Київської області», відповідно до якого поселення Заріччя та Роток були виділені з
міської смуги м. Біла Церква в самостійні села, а на території цих сіл були
відповідно утворені Зарічанська та Ротоцька сільські ради, які були включені до
складу Білоцерківського району Київської області [14, 57]. Однак у 1958 р. с. Роток
було приєднане до м. Біла Церква [1169], а 1960 р. с. Заріччя було приєднано до м.
Біла Церква [1189]. Ця практика була продовжена і в незалежній Україні. Так,
відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про зміну меж міста Волочиська
Волочиського району Хмельницької області» з меж м. Волочиська Волочиського
району Хмельницької області було виділено територію колишнього с. Користова в
окремий населений пункт [904]. Відповідно до Постанови Верховної Ради України
«Про зміну меж міста Родинське Красноармійської міськради Донецької області» з
меж

м. Родинське

Красноармійської

міськради було

виділено територію

колишнього с. Красний Лиман в окремий населений пункт [907].
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Могли виділятися не лише села, а й селища. Відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 11 жовтня 1991 р. «Про зміну меж міста Макіївки
Донецької області» з меж м. Макіївки Донецької області територія колишнього
селища Маяк виділялася в окремий населений пункт [905].
Після прийняття Конституції України у 1996 р. Верховна Рада України
загалом від такої практики відійшла. Від населених пунктів забирали або віддавали
лише землі. Хоча випадки виділення населених пунктів теж траплялись. Приміром,
22 грудня 1998 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про зміну
меж міста Монастирище Монастирищенського району Черкаської області»,
відповідно до якої з меж м. Монастирище Монастирищенського району Черкаської
області виділялася територія колишнього с. Нове Місто в окремий населений пункт і
відновлювалася його колишня назва – с. Нове Місто [906].
Однак з 1996 р. кількість сільських населених пунктів в Україні починає
скорочуватись.За підрахунками вчених, за останні п'ятдесят років з карти України
зникло 13,5 тис. сільських населених пунктів, або кожне третє село [1082, c. 29].
Причому зменшується не лише кількість сільських населених пунктів, але й
кількість населення, яке в них проживає. За 1970 – 2010 рр. середня кількість
мешканців населеного пункту зменшилася від 685 до 504 осіб, або на 26,4% [1082,
c. 30].
За останні роки, як стверджують вчені, кількість сільських населених
пунктів зменшується на 15 – 20 на рік. Однак, зазначають вони, враховуючи, що в
Україні є сільські населені пункти, які знелюднені, але не зняті з адміністративного
обліку, темпи скорочення сільської поселенської мережі фактично вищі [1082, c. 29].
Неврегульованим на сьогодні залишається питання функціонування дачних
поселень та котеджних містечок. Але ж інколи ці населені пункти за кількістю
будинків переважають сусіднє село (!). А як бути з дачними поселеннями, які
розташовуються біля міст мегаполісів, а населення, яке там проживає, постійно
проживає в приватних будинках і їздить звідти на роботу до міста? А як бути з
курортними поселеннями, які розташовані на березі моря? Можливо, варто
запозичити досвід колишньої Білоруської РСР, на території якої, на відміну від
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території УРСР, передбачалося існування дачних селищ, чи досвід РСФСР,
законодавством якої передбачалося існування курортних і дачних поселень [26,
c. 41]. Незважаючи на відсутність поняття дачних поселень у законодавстві України,
М. Орзіх запропонував авторське визначення: «Дачне поселення – компактно
забудований населений пункт тимчасового (сезонного) проживання людей з
необхідною мережею комунально-побутових підприємств і установ» [786, c. 415]. З
огляду на актуальність цієї проблеми держава все-таки звернула на неї увагу. 2
вересня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків
у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» [406]. В п. 2 перехідних
положень

Закону

зазначалося,

що

«тимчасово,

до

проведення

реформи

адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства
у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони
зв’язані адміністративно або територіально». Таким чином, були вжиті лише
тимчасові заходи.
З прийняттям у 1996 р. Конституції України виникла необхідність
врегулювання правового статусу сільських населених пунктів на законодавчому
рівні. У законопроекті, поданому народними депутатами України Р. Безсмертним, І.
Юхновським,

В.

Стретовичем

«Про

адміністративно-територіальний

устрій

України» (8 липня 1997 р.) у п. 4 ст. 7 зазначалося, що до сільських населених
пунктів належать села і селища. Вимоги до чисельності цих категорій населених
пунктів встановлені не були. Однак відмінність між ними стає очевидною при
розгляді дефініцій, які містилися в ст. 8. Села – це сільські населені пункти зі
сталим складом жителів, які переважно зайняті в сільськогосподарському
виробництві, а селища – це сільські населені пункти, що сформувалися при
промисловому чи іншому підприємстві, організації або установі [1026].
Однак учений А. Доценко має зауваження щодо такого визначення села. Так,
він переконує, що не відповідає дійсності така ознака поселення, як сталий склад
населення. Він звертає увагу на те, що у більшості сіл безперервно зменшується
людність і склад населення. Тому ні про який сталий склад населення, з його точки
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зору, говорити не можна. Крім того, він пропонує доповнити дану статтю нормою,
відповідно до якої поселення вважається самостійним, якщо воно розташоване на
відстані понад 3 кілометри від межі крайньої забудови сусіднього поселення [360,
c. 430].
Вважаємо за необхідне розглянути інший законопроект «Про територіальний
устрій України», запропонований Р. Безсмертним, коли він перебував на посаді віцепрем’єр-міністра України [1251, c. 210]. Цей законопроект суттєво відрізнявся від
розглянутого вище. Насамперед тим, що поселення не отримували статусу
адміністративно-територіальних

одиниць.

Адміністративно-територіальною

одиницею сільського типу могла бути лише громада. Сільськими поселеннями
відповідно до п. 1 ст. 6 могли бути лише села, а не селища. Потрібно сказати, що
такий підхід не знайшов підтримки серед науковців. Ю. Ганущак вважає, що селище
має існувати і нараховувати близько 2 тис. осіб [168, c. 44]. Цей підхід підтримує і
Л. Приполова [1010, c. 157]. Натомість Я. Жовнірчик пропонує, щоб населений
пункт отримував статус селища лише за умови наявності не менше ніж 5 тис.
мешканців [379, c. 136]. А. Доценко підтримує компромісний варіант і рекомендує
визначити для нього кількість населення 2 – 5 тис. осіб [360, c. 431].
На відміну від проекту Р. Безсмертного, проект, запропонований народним
депутатом України А. Гриценком «Про територіальний устрій України» [1021], не
передбачав

громади

як

адміністративно-територіальної

одиниці,

натомість

передбачав існування селищ. При визначенні типу сільського населеного пункту
демографічний критерій не мав бути визначальним. Село та селище мали
відрізнятися функціонально. Утворення та розвиток селища мав бути пов'язаний з
розташуванням на його території підприємств, залізничних вузлів, гідротехнічних
споруд. Селище повинно мати соціальну і комунальну інфраструктуру, а жителі
переважно зайняті у промисловій чи соціально-культурній сферах. Натомість
передбачалось, що село — це населений пункт із переважно сільською садибною
забудовою, жителі якого здебільшого зайняті в сільському, лісовому та рибному
господарстві, у народних промислах, первинній переробці сільськогосподарської та
рибної продукції.
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14 серпня 2014 р. у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України був презентований проект Закону
України «Про адміністративно-територіальний устрій» [439], активну участь у
розробці якого взяв Ю. Ганущак. В цьому законопроекті передбачалося існування як
громади (ст. 6), так і селища (ст. 3). Селищем, відповідно до цього законопроекту,
називалося

поселення з переважно садибною забудовою, яке має елементи

соціальної та комунальної інфраструктури, не менше 50% доріг із твердим
покриттям, з чисельністю постійного населення більше 1 тис. осіб.
Сільські поселення є найдавнішим типом населених пунктів. Незважаючи на
це, як радянські органи влади, так і органи влади незалежної України не приділяють
належної

уваги

правовому регулюванню

сільських

населених

пунктів

як

адміністративно-територіальних одиниць. 16 квітня 1924 р. ВУЦВК та РНК
прийняли постанову, якою була затверджена «Інструкція про порядок перечислення
залюднених пунктів до розряду міських або сільських осель». Однак вона цілком
була присвячена міським населеним пунктам, попри її назву. В Указі Президії
Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених пунктів до категорій
міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР» від 30 грудня 1956
р. виділялося дві категорії сільських поселень – села та селища. Однак у документі
не йшлося про відмінності між селом та селищем, не встановлювалося жодних
критеріїв, які б полегшували віднесення того чи іншого населеного пункту до однієї
з категорій. Належної уваги цьому виду адміністративно-територіальної одиниці не
було приділено ні в Указі Президії Верховної Ради УРСР

1965 р., ні в Указі

Президії Верховної Ради Української РСР 1981 р. До цього часу невизначеним
залишається статус дачних поселень та садівницьких товариств. У процесі
проведення

адміністративно-територіальної

реформи

потребує

подальшого

дослідження також і питання статусу хуторів та фермерських господарств.
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Висновки до розділу 4
Першим нормативно-правовим актом, ухваленим в УСРР, який регулював
статус міських населених пунктів як адміністративно-територіальних одиниць, стала
«Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду міських або
сільських осель», затверджена Постановою ВУЦВК та РНК 16 квітня 1924 р.
Відповідно до цієї Інструкції назва міста надавалася міським населеним пунктам «на
чолі з міськрадою» та населенням не менш як 10 тис. осіб. У прийнятому 30 грудня
1956 р. Указі Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених
пунктів до категорій міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української
РСР» була запропонована така диференціація міських населених пунктів: міста
республіканського, обласного і районного підпорядкування, селища міського типу
та робітничі селища. 28 червня 1965 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради
Української РСР «Про порядок найменування та перейменування областей, районів,
міст та інших населених пунктів та вирішення деяких питань адміністративнотериторіального поділу в Українській РСР». Зазначений документ майже повністю
дублював попередній, за невеликими винятками. Насамперед цим Указом не
передбачалося існування такої категорії поселень, як робітничі селища. Решта ж
відмінностей були переважно редакційного характеру або мали незначне смислове
навантаження. Ніяких принципових новел не було запропоновано в прийнятому 12
березня 1981 р. Указі Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР», який
залишався чинним станом на 1 січня 2016 р., незважаючи на те, що ст. 133
Конституції України не передбачає такого виду населених пунктів, як селище
міського типу, але які продовжують існувати де-факто.
І існування яких призводить до порушень економічних прав громадян, в
результаті неоднозначного визначення їх приналежності до категорії міських чи
сільських населених пунктів.
З огляду на особливості міст (історичні, курортні, гірські, транспортні вузли,
мономіста тощо) органам державної влади було б доцільно на рівні нормативно-

339

правового акта передбачити можливість відображення їх специфіки. На порядку
денному стоїть і питання особливостей правового регулювання агломерацій.
Незважаючи

на

загалом

адміністративно-територіального

незадовільний
устрою

стан

України,

правового
імовірно,

регулювання
чи

не

найпроблемнішою ланкою залишається район у місті як адміністративнотериторіальна одиниця. Успадкована ще від радянського періоду невизначеність їх
правового статусу призвела до непродуманого скорочення їх кількості у 1948 р. та
1957-1961 рр.
Невизначеність правової природи району в місті залишається і сьогодні.
Відповідно до ст. 140 Конституції України територіальна громада існує лише в
місті, а не в його адміністративно-територіальних одиницях. Однак у ст. 142
Основного Закону зазначено, що матеріальну і фінансову основу мають і райони у
містах.
Як у радянський період, так і сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, який
би регулював питання створення, реорганізації чи ліквідації району в місті. Однак
якщо в радянський період питання утворення районів у місті вирішувалося на рівні
КП(б)У, то в умовах децентралізації вирішення цього питання доцільно передати
територіальним громадам міст без встановлення жорстких критеріїв, необхідних для
їх утворення, що дозволило б міським радам врахувати специфіку їх населених
пунктів.
Сільські поселення є найдавнішим типом населених пунктів. Незважаючи на
це, як радянські органи влади, так і органи влади незалежної України не приділяють
належної

уваги

правовому

регулюванню

сільських

населених

пунктів

як

адміністративно-територіальних одиниць. 16 квітня 1924 р. ВУЦВК та РНК
прийняли постанову, якою була затверджена «Інструкція про порядок перечислення
залюднених пунктів до розряду міських або сільських осель». Однак вона цілком
була присвячена міським населеним пунктам, попри її назву. В Указі Президії
Верховної Ради УРСР «Про порядок віднесення населених пунктів до категорій
міст, селищ міського типу і робітничих селищ Української РСР» від 30 грудня 1956
р. виділялося дві категорії сільських поселень – села та селища. Однак у документі
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не йшлося про відмінності між селом та селищем, не встановлювалося жодних
критеріїв, які б полегшували віднесення того чи іншого населеного пункту до однієї
з категорій. У зв'язку з цим стала можливою політика ліквідації «безперспективних
сіл» та хутірської системи розселення в республіці, яка в тому числі розглядалася як
база для українських повстанців, які боролися за відновлення незалежності України
після закінчення Другої світової війни. Належної уваги цьому виду адміністративнотериторіальної одиниці не було приділено ні в Указі Президії Верховної Ради УРСР
1965 р., ні в Указі Президії Верховної Ради Української РСР 1981 р. До цього часу
невизначеним залишається статус дачних поселень та садівницьких товариств. У
процесі проведення адміністративно-територіальної реформи потребує подальшого
дослідження також і питання статусу хуторів та фермерських господарств.
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РОЗДІЛ 5
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ ЯК
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
5.1. Еволюція правового статусу столиці України – міста-героя Києва як
адміністративно-територіальної одиниці
Перш ніж перейти до розгляду правового статусу столиці України, доцільно
розглянути етимологію поняття “столиця”. Це слов'янська назва головного міста
держави, в якому знаходяться вищі органи державної влади. Походить від слів
«стелити», «стіл». «Столом» в Київській Русі було місце, де сидів князь під час
важливих нарад і прийомів. Ю. Скопненко вважає, що термін «столиця» має давнє
походження та означає в слов'янських мовах місто, де перебуває «стол» («престол»)
правителя [1148]. Як правило, столицею називають місто, в якому розміщуються
центральні органи влади. Однак в Австрії і на Гаїті за “надзвичайних обставин”
місцезнаходження цих органів може бути змінено, що, проте, не заперечує визнання
за відповідним містом статусу столиці. В Конституціях Перу і Чорногорії визначені
як фактична, так і “історична” столиця. У Конституції Палау міститься поняття
“тимчасова столиця”. Водночас зазначено, що не пізніше ніж через 10 років після
набрання

чинності

Основним

Законом

законодавчий

орган

встановить

місцезнаходження “постійної столиці”. Натомість в Основному Законі Об'єднаних
Арабських Еміратів навіть вказано, де має бути розміщена майбутня столиця:
“Столиця буде побудована в районі, який буде виділений із території Абу-Дабі і
Дубая по їх спільному кордону” [1438, c. 156 ‒ 158].
Що ж до поняття столиці в чинному законодавстві України, то науковець
М. Хонда відзначає, що і на законодавчому рівні, і в юридичній літературі немає
визначення поняття столиці України – міста Києва та його конституційно-правового
статусу. З огляду на основні ознаки столиці, М. Хонда таким чином сформулювала
дефініцію: «Столиця України – місто Київ – місто, яке є столицею, символом
незалежної держави, її політичним центром, характеризується високим рівнем
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організації на його території політичного, економічного, культурного, наукового та
соціального життя, що передбачає необхідність закріплення на законодавчому рівні
додаткових спеціальних функцій міста та відповідних додаткових повноважень
суб'єктів місцевого самоврядування» [1281, c. 237].
На нашу думку, це визначення є не зовсім коректним, оскільки незрозуміло,
яке юридичне навантаження має слово “символ”. Крім того, якщо мова йде про
столицю держави, то зрозуміло, що держава є незалежною. Формулювання
“характеризується високим рівнем організації на його території політичного,
економічного, культурного, наукового та соціального життя” має радше характер
побажання, ніж є фактом, який безпосередньо залежить від рішення органів
державної влади чи органів місцевого самоврядування. Адже неможливо на
законодавчому рівні ухвалити рішення, щоб з певного моменту місто, скажімо,
стало відзначатися високим рівнем організації наукового та соціального життя. Не
зовсім коректним у визначенні (з огляду на те, що дефініція має бути лаконічною)
видається словосполучення “передбачає необхідність”.
Якщо в ст. 20 Конституції України лише сказано, що столицею України є
місто Київ [543, c. 141], то в ст. 1 Закону України «Про столицю України – містогерой Київ» [436], прийнятому 15 січня 1999 р., сказано, що столиця України є:
1) політичним та адміністративним центром держави;
2)

місцем

України,

розташування
Верховної

Ради

резиденції
України,

глави

держави

Кабінету

–

Міністрів

Президента
України,

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних
органів державної влади;
3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України;
4) місцем

розташування дипломатичних представництв іноземних держав та

міжнародних організацій в Україні.
5) місцем розташування Київської

обласної

ради та Київської обласної

державної адміністрації та їх органів.
6) місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування.
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Розуміння столиці в рішенні від 16 січня 2003 р. запропонував і
Конституційний Суд України. В цьому рішенні сказано, що у контексті положень
ст. 20 Конституції України поняття столиця України, якою є м. Київ, символізує
єдиний загальнонаціональний і адміністративно-політичний центр України як
унітарної, суверенної і незалежної держави [1079, c. 4]. Про те, що м. Київ є
столицею України, сказано і в ст. 2 Статуту територіальної громади міста Києва
[1175].
Потрібно зазначити, що м. Київ набуло столичного статусу задовго до
прийняття Конституції України у 1996 р. Столичні функції місто виконувало ще у
період Русі. І навіть після феодальної роздробленості Київської держави, за Києвом
залишався статус «моральної столиці». Зрозуміло, що про виконання столичних
функцій міста не можна було говорити в період, коли територія України, в тому
числі і Київ, входили до складу інших держав. Однак, незважаючи на те, що Київ не
був столицею, в ХІХ ст. місто починає активно розвиватися, а кількість населення
зростає. Постає необхідність про поділ столиці на поліцейські частини. У 1833 ‒
1834 рр. місто було поділено на 6 частин: Старокиївську, Печерську, Палацову,
Подільську, Плоску, Либідську. У 1862 р. до цих частин додалися ще Куренівська та
Лук'янівська частини поліції [476, c. 177].
Оскільки у першій половині ХІХ ст. міста були центрами ремісничого
виробництва, то цілком логічною була цехова організація міста. При не досить
великій кількості населення міста реміснича управа справлялася із своїми
обов'язками. Однак після скасування кріпацтва відбувся значний наплив сільського
населення у міста, в тому числі й до Києва. В результаті ремісниче управління вже
було неспроможне справлятися зі збиранням податків, що накладалися на жителів
міста, оскільки не всі міщани були приписані до цехів. В результаті чого ті, які не
були приписані до цехів, не платили податків. У травні 1876 р. міщани, що були
приписані до різних цехів, об'єдналися у 8 дільниць. Міщани срібного і
ковальського цехів увійшли до першої дільниці, музичного, перукарського,
пекарського – до другої, шевці – до третьої, торговельного і рибальського – до
четвертої, ткацького – до п'ятої, м'ясного – до шостої, кушнірського і кравецького –
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до сьомої, іконописного і гончарного – до восьмої. У червні 1877 р. міщани
Куренівки, Пріорки і Копилова були приєднані до восьмої дільниці. В той же час
С. Кулінська відзначає, що розподіл міщан міста по дільницях був дуже невдалим,
оскільки міщани, приписані до одного цеху, проживали у різних частинах міста.
Тому помічникам старости під час збиранння податків доводилося їздити з одного
кінця міста до іншого [608, c. 107 ‒ 109]. Ситуація змінилася у зв'язку з революцією
1917 р. У грудні цього року більшовики, незважаючи на те, що військ, вірних УНР у
Харкові було більше, ніж налаштованих прорадянськи, захопили владу в місті. В
цьому їм допомогли 2 загони з Росії: Петроградський зведений загін на чолі з
М. Ховріним (300 осіб) та північний радянський загін на чолі з Р. Сіверсом (1296
багнетів, 97 шабель, 17 кулеметів, 6 гармат, 4 мотоциклетки, 3 панцерники) [522, c.
46]. Перебування уряду Радянської України в Харкові українські народні комісари
розглядали як тимчасове явище. Як зазначає Л. Мачулін: «Вони чекали, поки
Червона гвардія звільнить для них Київ» [697, c. 59].
Однак після проголошення незалежності України в 1918 р. Київ де-факто був
визнаний столицею новоутвореної республіки. Хоча в Конституції Української
Народної Республіки (Статуті про державний устрій, права і вольності УНР)
питання столиці не розглядалося [545]. Утім, столицею Київ залишався недовго. 28
січня 1918 р. Центральна Рада прибула до Житомира. З 1 лютого столицею на 2
тижні стало м. Коростень на Житомирщині. 13 лютого 1918 р. Центральна Рада
повернулася до Житомира, звільненого від більшовиків військами куреня П.
Болбочана. І лише 9 березня 1918 р. Центральна Рада повернулася до Києва [491, c.
196]. Однак вже 2 лютого 1919 р. Директорія з Києва переїхала до Вінниці, а 6
березня 1919 р. під натиском більшовиків – до Проскурова, а потім до Рівного. 14
листопада 1920 р. уряд УНР востаннє залишив Кам'янець-Подільський, назавжди
розпрощавшись з рідною землею [642, c. 82 ‒ 82].
Не менш драматичними були події, пов'язані зі столицею Західно-Української
Народної Республіки. Після залишення Львова уряд та інші державні органи ЗУНР з
21 листопада 1918 р. до 2 січня 1919 р. перебували у Тернополі [579, c. 125]. Від
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цього часу і до 15 травня 1919 р. столицею ЗУНР був Станіслав, з якого уряд
переїхав до Бучача, звідти – до Заліщиків, потім – до Чорткова [1108, c. 301 ‒ 304].
Паралельно питання столиці

Радянської України вирішували більшовики.

Тимчасовий робітничо-селянський уряд України був створений за згодою Кремля 28
листопада 1918 р. у Курську. Того ж дня було вирішено, що місцем його
перебування має бути Суджа. З огляду на ці факти Г. Єфіменко вважає, що на статус
«першої столиці» Радянської України мають претендувати саме ці міста, а не
Харків. Що ж до Суджі, то, за підрахунками автора, вона була столицею України
майже місяць – з 29 листопада до 27 грудня 1918 р [373, c. 135].
15 лютого 1919 р. питання про столицю розглядалося на засіданні ЦК КП(б)У.
Частина присутніх, в тому числі К. Ворошилов, Я. Яковлєв, Ф. Сергєєв виступала за
те, щоб столицею Радянської України стало м. Харків. Основні їх аргументи
зводилися до того, що Київ – це центр міщанства, а також те, що переїзд до Києва не
дасть змогу нормально підготуватися до Всеукраїнського з'їзду рад. Натомість інша
група, до якої належали А. Бубнов, Г. П'ятаков, Х. Раковський, виступала за те, щоб
столиця була перенесена до Києва. Однак дискусія з цього питання, як і з
переважної більшості стратегічних питань, вирішилася в Москві. ЦК РКП (б)
вирішив питання на користь Києва. Це рішення було затверджене і вищим органом
влади в Україні – Всеукраїнським з'їздом рад. 15 березня 1919 р. навіть почався
переїзд канцелярій наркоматів, а 21 березня 1919 р. до Києва переїхали й очільники
наркоматів. А через 2 дні в Києві відбулося перше засідання уряду. Проте 8 квітня
1919 р. ЦК РКП (б) прийняло постанову, у якій зазначалося: «Оскільки вся
промисловість зосереджена в східній частині України, то перенесення Раднаркому із
Харкова до Києва позначиться і вже позначилось негативно на відновленні
транспорту, гірничої і обробної промисловості України» [697, c. 60]. Однак, на наш
погляд, справжньою причиною переїзду уряду був наступ Денікіна. З огляду на це
30 серпня 1919 р. вищі владні структури Радянської України від'їхали з Києва [373,
c. 143].
12 грудня 1919 р. на засіданні тимчасового бюро ЦК КП(б)У, яке відбулося у
Серпухові, було ухвалено «обрати місцем перебування Секретаріату ЦК м. Харків.
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18 січня 1920 р. політбюро

ЦК РКП(б) задовольнило клопотання ЦК КП(б)У,

ухваливши таке рішення: «ЦК КП(б)У, Всеукраїнський ревком та штаб ПівденноЗахідного фронту перевести до Харкова». Саме це рішення, – вважає Г. Єфіменко, –
можна назвати тією ухвалою, виконання якої перетворило Харків на політичний та
адміністративний центр України.

Причиною перенесення столиці до Харкова

вчений вважає слабкість більшовицьких позицій в Києві та його околицях, а також
ризик того, що місцеві комуністи будуть прагнути дистанціюватися від Москви
[373, c. 145 ‒ 147].
Більшовики не полишали надії перенести столицю до Києва, однак польськорадянська війна зняла це питання з порядку денного. Постановою Раднаркому УСРР
від 13 липня 1923 р. Харків було оголошено столицею [1431, c. 116]. А 17 липня під
заголовком «Оповіщення Харкова столицею» було опубліковане у пресі. Проте 14
серпня 1923 р. було прийняте рішення політбюро ЦК КП(б)У, в якому мова йшла
про відтермінування оголошення Харкова столицею. Таким чином, з точки зору
Г. Єфіменко, де-юре рішення про те, що Харків – столиця так і не було прийнято.
Натомість, переконаний дослідник, де-факто місто було політико-адміністративним
центром України. Учений вважає, що юридичне закріплення цього факту відбулося
лише після ухвалення ХІ Всеукраїнським з'їздом рад у травні 1929 р. нової
Конституції УСРР, у ст. 82 якої було зазначено, що столицею України є Харків [373,
c. 149 ‒ 150].
Перенесення столиці з Харкова до Києва відбулося лише в 1934 р. Цього ж
року в партійному керівництві розпочалася дискусія щодо доцільності перенесення
столиці до м. Києва. П. Постишев, виступаючи 18 січня 1934 р. на пленумі ЦК
КП(б)У, повідомив, що це була ініціатива Сталіна. Мотиви кремлівського
керівництва були такими: Радянська Україна зараз могутня, і відпали ті причини, які
заважали перенести столицю. Крім того, керівництво не хотіло, щоб у Києві
залишався «політичний вакуум», який могли б заповнити антибільшовицькі сили. 21
січня 1934 р. ХІІ з'їзд КП(б)У затвердив перенесення столиці [373, c. 153].
Тоді ж була затверджена і урядова комісія з питань, пов'язаних з перенесенням
столиці до Києва, у складі 19 осіб [1369, c. 3]. Загалом влада досить серйозно
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підійшла до цього питання. С. Косіор та П. Постишев звертались до В. Молотова як
голови Ради Народних Комісарів СРСР із тим, щоб він, з огляду на тяжкий стан
комунального господарства нової столиці, вніс Київ до списку міст, яким
безпосередньо виділяються фондові матеріали [1370, c. 38]. А 19 лютого 1934 р.
урядова комісія у справі переїзду уряду до м. Києва постановила затвердити
загальний обсяг капіталовкладень в комунальне господарство в м. Києві на 1934 р. в
розмірі 49460000 крб. замість встановленого за попереднім планом в розмірі
18150000 крб [1370, c. 20]. Планувалися і масштабні урочистості у зв'язку з
перенесенням столиці. С. Косіор 12 лютого 1934 р. навіть звернувся до секретаря
ЦВК СРСР А. Єнукідзе з тим, щоб він допоміг у придбанні для оперного театру в
новій столиці України – Києві, занавіс, такий, як у Большому театрі [1370, c. 80].
П. Постишев звернувся до ЦК КП(б)У та уряду з проханням виділити 150 тис. крб.
на зустріч уряду! [1368, c. 52]. Про масштабну підготовку до переїзду «столиці»
свідчить і те, що справа дійшла навіть до двірників. Крім того, що з ними провели
відповідну роботу, збільшили і їх кількість – з 1300 до 3600 [320, c. 4].
Перенесення столиці до Києва пояснювалось також необхідністю наближення
уряду до найважливіших сільськогосподарських районів та тим, що Київ –
природний географічний центр [373, c. 154]. Вчені наводять і інші причини
перенесення столиці до Києва. В Харкові активно розвивалась промисловість, яка
працювала на оборону СРСР. Тут знаходились в тому числі, і секретні лабораторії. І
одночасно тут, як у столиці, знаходилась низка посольств і консульств, навчалось
багато іноземних студентів. Харків був потрібен Радянському Союзу як місто, яке
працює на оборону, відповідно – засекречене, а не столичне.

Інша версія

перенесення столиці зводиться до того, що рішення Сталіна про перевід столиці
було викликане бажанням наблизити центральні органи до західних районів
України. Таке бажання пояснювалось, по-перше, тим, що вже йшло таємне
приготування до війни з Німеччиною і столиця республіки мала б бути в своєму
історичному центрі, по-друге, Київ міг претендувати на Західну Україну ще з часів
ЗУНР. Територіальні претензії Харкова до Польщі виглядали б, – як вважає
Л. Мачулін, – не дуже переконливо [697, c. 111 ‒ 112]. З нашої точки зору, не можна
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відкидати і того, що перенесення столиці відбулося фактично відразу після
Голодомору 1932 ‒ 1933 рр. Тобто тоді, коли активний опір українського
суспільства був подоланий. І радянська влада вже не так турбувалась про безпеку
урядових установ.
З проголошенням незалежності України виникла необхідність розроблення
законодавчого акта, який врегульовував би статус м. Києва як столиці держави.
Варто зазначити, що цей процес був достатньо тривалим та нелегким. Київрада
почала розробляти закон про столицю України ще в 1990 р. Однак проти цього
закону виступали як представники старої номенклатури у центральних органах, так і
представники нових державотворчих кіл. Несподіванкою виявилася ще одна
компонента – ревниве ставлення до закону з боку районів і великих міст.
Аргументом слугувала фраза: “Ви в Києві живете краще, а хочете, щоб ще краще.
Не дамо Вам цього”. Все ж законопроектна робота тривала [1109, c. 125].
Станом на 1997 р. на розгляді у Верховній Раді України знаходилося три
законопроекти. Перший був поданий до парламенту Кабінетом Міністрів України і
передбачав зосередження реальної влади в руках КМДА, повноваження міської та
районної рад обмежувалися. Ще два проекти були підготовлені депутатами на чолі
відповідно з О. Лавриновичем та В. Чемерисом. Ці проекти мали на меті надання
більших повноважень радам. Проект, підготовлений В. Чемерисом, передбачав
існування уряду Києва на чолі з міським головою, а райради мали формувати
виконавчі органи, натомість про райдержадміністрації у проекті не йшлося [726,
c. 63]. (Між тим, ідея створення уряду в Києві генерується і донині. Дослідниця
А. Круасян разом із М. Орзіхом підготувала Концепцію проекту Статуту Уряду
Києва (робоча назва проекту – “Статут виконавчого органу публічної влади міста
Києва – Уряду Києва”.) [593, c. 51]. Особливістю проекту О. Лавриновича було те,
що в ньому передбачалася мажоритарно-пропорційна система виборів [726, c. 63].
Верховна
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зареєстровані

законопроекти. І хоча, як зазначає Р. Молибога, формально завдання було виконане,
проте за основу було взято проект Кабінету Міністрів України. Можливо, це і стало
причиною
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законопроект. А вже 4 березня 1998 р. Верховна Рада України ухвалила закон на
основі компромісного положення, згідно з яким міському голові, який обирався
прямим голосуванням мешканців, мала підпорядковуватися міська державна
адміністрація, голова якої призначався Президентом. Проте глава держави наклав
вето на цей закон, а парламенту не вистачило 6 голосів для його подолання [726,
c. 64].
У вересні на розгляді в парламенті знову опинилося кілька проектів. Автором
одного з них був голова профільного комітету, член фракції КПУ О. Тешенко,
іншого – група депутатів переважно з правоцентристських фракцій. Відмінність між
цими законопроектами полягала в концептуально протилежних поглядах на систему
самоврядування. Перший проект передбачав прямі вибори міського голови з
подальшим затвердженням його Президентом України на посаду голови міської
держадміністрації. Другий проект розглядав функції міського голови та голови
міської держадміністрації. При міськраді мав бути створений спеціальний орган –
уряд міста. За підсумками голосування, в основу було покладено перший проект. 15
січня 1999 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про столицю
України – місто-герой Київ”. Підписаний Президентом України, він набрав чинності
28 січня 1999 р [726, c. 64].
Однак на цьому історія з Законом України “Про столицю України – містогерой Київ” не завершилася. 8 серпня 2003 р. голові КМДА мало б виповнитися 65
років, а Закон України “Про державну службу” передбачав, що граничним віком
перебування чоловіків на державній службі є 60 років з можливістю наступного
щорічного подовження до 65 років. З огляду на це Президент України навесні 2003
р. анонсував звільнення очільника КМДА з посади (за роз'ясненням колізії він
спочатку звернувся до Міністерства юстиції, який очолював О. Лавринович) [726,
c. 67].
І тут з'ясувалась цікава деталь. За словами О. Лавриновича, текст Закону
України, який був у 1999 р. поданий на підпис Президентові України, відрізнявся
від тексту, проголосованого депутатами. На думку посадовця, згідно зі ст. 13 Закону
в проголосованій редакції “повноваження Київського міського голови визначаються
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Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. В остаточній редакції до
цих слів були дописані “та цим Законом” (тобто Законом України “Про столицю
України – місто-герой Київ”) [726, c. 67]. Незважаючи на це, В. Пустовойтенко
справедливо підмітив, що ухвалення Закону про столицю свого часу стало
своєрідним проривом для Києва і дало певний поштовх соціально-економічному
розвиткові міста. Зокрема, значна частина міських коштів залишається в його
розпорядженні. Проте автор констатує, що життя пішло далі, і нині виникла потреба
суттєво удосконалити цей вкрай важливий для столиці законодавчий акт [1043,
c. 19].
В. Борденюк доходить висновку, що існує необхідність пошуку удосконалення
організації влади в м. Києві [90, c. 208]. А В. Новик навіть пропонує викласти у
новій редакції “Закон України “Про столицю України – місто герой-Київ” [759, c. 9].
В. Шкабаро звертає увагу на те, що у Законі України “Про столицю України містогерой Київ” не визначено статус районів у місті, співвідношень і взаємовідносин
територіальної громади м. Києва і територіальних громад його районів, що
призводить до непорозуміння в управлінні комунальною власністю, яка є і на
території Києва, і на території району [13, c. 40].
Прикро, що більшість із цих питань не були вирішені і в Статуті столиці. Хоча
ще у 1996 р. відомий учений-конституціоналіст В. Погорілко звертав увагу на те, що
оскільки Київ є не лише столичним, а й самоврядним містом, то подальше
безпосереднє регулювання його функціонування має здійснюватися статутом м.
Києва. На жаль, при прийнятті Статуту столиці також не скористалися пропозицією
В. Погорілка, який рекомендував приймати Статут міста Київською міською радою
з попереднім його схваленням більшістю районних рад м. Києва, адже така
процедура прийняття Статуту, – вважав учений, – є нормальною європейською
практикою [832, c. 81 ‒ 83].
Після прийняття Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ”
постало питання про впорядкування районного поділу міста. Про те, що у столиці
необхідно створювати райони, здається, ні в кого і не було сумнівів. Адже таким
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великим містом, яким є Київ, неможливо ефективно керувати з одного центру. До
того ж, в столиці існувала достатньо давня традиція поділу міста.
Так, станом на 1917 р. Київ був поділений на 10 районів. Щоправда, вже у
серпні 1918 р. замість 10 районів було створено 17. А в 1919 р. більшовики поділили
Київ на 25 комун. Ці комуни мали цифрову нумерацію [37, c. 227]. В квітні 1920 р.
вони знову повернулись до районного поділу і поділили місто на 9 районів:
Шулявський, Печерський, Подільський, Святошинський, Мінський, Деміївський,
Слобідський, Новостроєнський та Куренівський. Проте і цей устрій проіснував
недовго: на початку 1921 р. місто поділили на 6 адміністративно-територіальних
районів: Подільський (із Куренівським підрайоном), Печерський, Солом'янський,
Шулявський (із Святошинським підрайоном), Деміївський та Слобідський [35,
c. 199]. З 1922 до 1925 рр. у Києві було 5 районів: Подільський, Печерський,
Солом'янський, Шулявський, Деміївський (це підтверджують і документи про склад
міської ради [314, c. 3]). У 1926 р. в місті нараховувалось 10 районів, а вже
наступного року ‒ 11. Станом на 8 березня 1929 р. у місті налічувалося 4 райони:
Ленінський, Петрівський, Січневий, Жовтневий [316, c. 63].
У 1934 р. функціонувало теж 4 райони. Це були: Ленінський, Петровський,
Жовтневий, Сталінський. Проте вже наступного року відбувається чергова реформа,
і місто було поділено на 6 районів: Ленінський, Петровський, Жовтневий,
Сталінський, Лівобережний, Дарницько-Слобідський. В квітні 1935 р. з огляду на
приєднання до м. Києва сіл Позняки та Осокорки замість Дарницько-Слобідського
району був створений Дарницький (щоправда, на його території проживало
достатньо багато не міського населення. Це пояснювалося тим, що до 1930 р. це
було дачне місце, де багато хто з мешканців міста мав свої дачі. І навіть в 1954 р. на
території району було 18 окремих селищ. [156, c. 1]) [35, с. 208]. Ці зміни в
адміністративно-територіальному устрою столиці спричинили певний хаос на
організаційному рівні. Так, 7 серпня 1935 р. секретар Сталінської райради Швайка
звертався до президії міськради з проханням «якнайскорше визначити границі між
районами м. Києва, оскільки границі між Сталінською та Дарницькою райрадами
дійсно невідомі до цього часу» [321, c. 2]. Проте і реформа 1935 р. не вирішила
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проблеми міста. 5 грудня 1936 р. голова міськради Петрушанський написав
доповідну записку до ЦВК УСРР «Про нове адміністративне районування м.
Києва». В ній він пояснював: «Існуючий адміністративно-територіальний поділ
міста не відповідає потребам столиці. Господарство міста та його окремих районів
за останні роки настільки зросло, розширилося та ускладнилося, що районні
радянські органи неспроможні тепер забезпечити належного й гнучкого керівництва
в підлеглих їм районах. Адміністративні межі окремих районів не збігаються з
природньою конфігурацією цих районів» [322, c. 1]. 29 березня 1936 р. Київська
міська рада затвердила проект нового адміністративного районування, який
передбачав 8 адміністративних районів. Запропонований список включав такі
райони: Ленінський, Сталінський, Молотовський, Кагановицький, Петрівський,
Кіровський, Жовтневий, Дарницький [322, c. 1]. У 1938 р. був утворений 9-й район –
Залізничний [35, c. 208].
На жаль, під час Другої світової війни Київ опинився під окупацією. Німецькі
війська увійшли до столиці 19 вересня 1941 р., а 23 вересня місто було передано до
тилового району армій «Південь», де воно потрапило в зону відповідальності 454-ї
німецької охоронної дивізії. 20 жовтня 1941 р. Київ увійшов до складу
райхскомісаріату
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райхсміністру східних окупованих територій А. Розенбергу (в особі райхскомісара
Е. Коха), а у військовому – головнокомандувачу Вермахту в Україні генералу авіації
К. Кітцінгеру. Проте з 14 грудня 1941 р. управління Києвом остаточно перейшло від
військової до цивільної влади. За територіальним розподілом, впровадженим
окупантами, Київ входив до складу однойменної генеральної округи (Generalbezirk
Kiew). Це адміністративне утворення в період свого найбільшого розширення мало
площу 71 790 кв. км і населення 4456 тис. осіб. Окрім міста, до вказаної
адміністративно-територіальної одиниці входили Київська та Полтавська області.
Наступною ланкою в системі німецького цивільного управління був міський
комісаріат (штадкомісаріат) [387, c. 16].
В цей період змінений був і адміністративно-територіальний устрій столиці.
13 жовтня 1941 р. у складі Київської міської управи було утворено 11 районних
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управ

(Богданівську,

Подільську,

Софіївську,

Печерську,

Шевченківську,

Залізничну, Ярославську, Володимирську, Святошинську, Дарницьку, Київську).
Проте на підставі розпорядження міського комісара від 8 грудня 1942 р. «Про
скорочення кількості районових управ у м. Києві» було вирішено залишити лише 8
районних управ – Святошинську, Куренівську, Богданівську ліквідували [508, c. 60].
Однак такий status quo існував недовго. Уже у червні 1943 р. у місті було створено 5
районів, які отримали такі офіційні назви: Київ-Центр (Шевченківський), Київ-Ост
(Дарницький), Київ-Вест (Володимирський), Київ-Зюйд (Ярославський), Київ-Норд
(Подільський) [178, c. 234]. З поверненням радянської влади до Києва відбулася і
реформа адміністративно-територіального устрою у столиці. Станом на 31 серпня
1944 р. у столиці було 8 районів: Ленінський, Подільський, Сталінський,
Кагановицький, Залізничний, Молотовський, Жовтневий, Печерський [323, c. 3].
Станом на 13 серпня 1946 р. в м. Києві існували такі райони: Ленінський,
Подільський, Сталінський, Кагановицький, Залізничний, Молотовський, Жовтневий,
Печерський, Дарницький [324, c. 65]. Цього ж року виконком київської міської ради
звернувся до Голови Ради Міністрів УРСР М. Хрущова стосовно поділу ряду
районів. Зокрема, пропонувалося Жовтневий район поділити на Жовтневий та
Святошинський; Подільський – на Подільський і Куренівський; Дарницький – на
Дарницький і Слобідський.
Така пропозиція пояснювалася значною протяжністю зазначених вище
районів,

а

також

необхідністю

прискорення

відбудови

та

поліпшення

обслуговування інтересів громадян міста. Потрібно наголосити, що пропозиції про
утворення нових районів були не надто обґрунтованими. Крім зазначених вище
причин щодо окремих районів зазначалися такі: Дарницький район – занадто довгий
(12 кілометрів) і некомпактний; Жовтневий район – при його поділі, з точки зору
ініціаторів, можна було б зробити кожен з новоутворених районів спеціалізованим.
Доволі дивним було обґрунтування щодо необхідності створення Куренівського
району. По-перше, за словами самих ініціаторів, новостворений район майже не мав
житлового фонду, по-друге, у ньому майже повністю були відсутні елементи
комунального обслуговування, по-третє, у ньому майже не було культурно-

354

просвітницьких закладів (кінотеатрів, клубів, бібліотек), по-четверте, було мало
закладів освіти, по-п'яте, у ньому були відсутні заклади охорони здоров'я (крім
курортно-лікувальних закладів Пущі-Водиці). Були й інші причини, які могли стати
на заваді створення нового району, але ініціатори створення їх вже детально не
вказували [324, c. 96]. Утім певний сенс ці пропозиції все ж мали. Адже зазначені
райони були справді найбільшими за площею у місті. І така ситуація залишалася без
змін і через 10 років після закінчення війни. Площа Дарницького району складала
314 квадратних кілометри (51933 чол.), Подільського – 134 (150000 чол.),
Жовтневого – 102 (100000 чол.). До того ж, до складу останнього району входили
такі крупні населені пункти, як Святошино, Караваєві дачі, Ново-Біличанське
селище та інші населені пункти [156, c. 1].
Однак ці пропозиції не були враховані. І кількість районів у місті
залишалася незмінною аж до 1969 р. Щоправда, за цей час з огляду на політичну
ситуацію в країні (засудження культу особи Й. Сталіна та перемога М. Хрущова над
так званою «антипартійною групою», до складу якої входили В. Молотов і
Л. Каганович) у столиці УРСР відбулося перейменування деяких районів.
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 жовтня 1957 р.
Кагановицький район було перейменовано на Московський, а Молотовський – на
Шевченківський. 4 листопада 1961 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР
Сталінський район був перейменований на Радянський [1172].
23 травня 1969 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР створено
десятий район – Дніпровський – за рахунок території Дарницького району. 24
червня 1969 р. рішенням Виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих «Про встановлення нових меж Ленінського, Радянського, Жовтневого,
Шевченківського, Подільського, Московського та Залізничного районів м. Києва»
були внесені зміни до адміністративно-територіального устрою усього міста.
Зокрема, Ленінському району було передано частину території Радянського району;
до Радянського району відійшла частина території Жовтневого району; до
Шевченківського району – частина територій Жовтневого та Подільського районів;
Залізничному району передали частину території Московського району. В 1973 р.
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районів стає одинадцять. 12 квітня 1973 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради
УРСР утворюється Ленінградський район за рахунок території Жовтневого і
Радянського районів. Його назвали на честь Ленінграда, «закладці» якого тоді
виповнювалось 270 років. 3 березня 1975 р. згідно з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР за рахунок території Подільського району створений Мінський
район [1172].
У результаті у 1980 р. місто поділялося на 12 районів: Дарницький,
Дніпровський, Жовтневий, Залізничний, Ленінградський, Ленінський, Мінський,
Московський, Печерський, Подільський, Радянський, Шевченківський [507].
Потрібно зазначити, що радянська влада, перейменовуючи історичні назви
районів столиці, нерідко знову до них поверталася. Так, у 1921 р. був утворений
Подільський район, який у 1934 р. був перейменований на Петрівський. Проте в
1944 р. історична назва була відновлена. Аналогічна ситуація сталася і з Печерським
районом. Заснований у 1921 р., в 1936 р. він був перейменований на Кіровський.
Однак у 1944 р. була відновлена історична назва району [151, c. 290]. Назва районів
нерідко залежала і від політичної кон'юнктури. Так, у 1927 р. район імені
Х. Раковського був перейменований на Жовтневий, в 1957 р. Кагановицький район
був перейменований на Московський, Молотовський – на Шевченківський. 23
травня 1969 р., згідно з Указами Президії Верховної Ради УРСР, було утворено
Дніпровський район за рахунок частини Дарницького району та передмість. 12
квітня 1973 р. був утворений 11 район – Ленінградський за рахунок території
Жовтневого і Радянського районів. 3 березня 1975 р. за рахунок території
Подільського району був утворений Мінський [36, c. 192 – 195]. 30 грудня 1987 р.
Указом Президії Верховної Ради УРСР було утворено Ватутінський район унаслідок
розукрупнення Дніпровського району, а також Харківський – за рахунок території
Дарницького, Московського і Печерського районів [1172].
Упродовж 1990-х років у Києві було 14 районів, які істотно відрізнялися за
чисельністю населення, промисловим потенціалом і територією.

Щоправда, 18

лютого 1992 р. Ленінський район був перейменований на Старокиївський [36,
c. 196]. Зокрема, за чисельністю населення цей район майже в 10 разів поступався
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Ватутінському, населення якого становило 320 тис. осіб. При цьому статистика
фіксувала збільшення диспропорцій між районами протягом 1990-х років [726,
c. 79]. 30 січня 2001 р. Київська міська рада, посилаючись на необхідність
виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи з проведення в
Україні адміністративної реформи» від 20 листопада 1998 р., з метою підвищення
ефективності управління містом та зменшення витрат на його здійснення ухвалила
рішення, згідно з яким замість 14 районів створювалося 10 [1074]. Це, зокрема, такі
райони: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Оболонський,
Печерський,

Подільський,

Святошинський,

Солом'янський,

Шевченківський.

Відповідно були ліквідовані райони: Старокиївський, Радянський, Жовтневий,
Харківський, Залізничний.
27 квітня 2001 р. Київська міська рада прийняла рішення N80/1257 «Про межі
нових адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи щодо проведення
адміністративно-територіальної реформи», у якому визначалися межі нових
адміністративних районів м. Києва, а також затверджувався склад комісії з
проведення адміністративно-територіальної реформи в м. Києві. Не можна
стверджувати, що це рішення Київради було цілком виправдане, адже кількість
мешканців в одному районі значно зросла, що не могло позначитися на наданні
послуг населенню. Скажімо, в столиці Словацької Республіки м. Братиславі в 2007
р. налічувалося 17 районів, хоча кількість населення у місті була значно меншою,
ніж у столиці України, – 440 421 особа [23, c. 495].

Однак, як зазначив

Конституційний Суд України, Київська міська рада не порушила законодавство
України, ухвалюючи це рішення.

КСУ констатував, що Конституція України

визнає право за територіальною громадою та органами місцевого самоврядування
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України. Це цілком узгоджується з положеннями п. 2 ст. 4 Європейської хартії
місцевого самоврядування, відповідно до якого місцева влада в межах закону має
повне право вирішувати будь-яке питання, що не вилучено із сфери її компетенції і
вирішення якого не доручено жодному іншому органу. У ході дослідження
зазначених документів КСУ дійшов висновку, що чинні базовий Закон і Закон «Про
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столицю» до компетенції міських рад відносять повноваження приймати рішення з
питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених
цими та іншими законами. А межі таких повноважень міських рад, зокрема щодо
утворення і ліквідації районів у місті (на відміну від районів як регіональногеографічних утворень), базовим Законом та іншими законами України чітко не
визначені і не належать до компетенції інших органів. В результаті Конституційний
Суд України дійшов висновку, що у зв’язку з цим та відповідно до спеціального
конституційно-правового статусу м. Києва як столиці України не виключається
можливість вирішення цих питань Київською міською радою до їх повного
законодавчого врегулювання [1076]. Майже дослівно повторив цю думку і Голова
Конституційного Суду України (на той час) А. Стрижак у коментарі Конституції
України: «Межі повноважень міських рад, зокрема щодо утворення і ліквідації
районів у місті, законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими
законами чітко не визначені і не віднесені до компетенції інших органів. У зв'язку з
цим та виходячи із спеціального конституційного статусу міста Києва як столиці
України, не виключається можливість вирішення цих питань Київською міською
радою до їх повного законодавчого врегулювання» [1186, c. 485].
З огляду на це 10 вересня 2008 р. народний депутат України А. Семенога
зареєстрував проект Закону України «Про внесення змін до ст. 2 Закону України
«Про столицю України ‒ місто-герой Київ» (щодо питань адміністративнотериторіального устрою)», в якому пропонувалося текст ст. 2 Закону України “Про
столицю України – місто-герой Київ” доповнити частиною 3 такого змісту:
«Питання адміністративно-територіального устрою міста Києва вирішується на
місцевому референдумі” [1029]. Як зазначалося в пояснювальній записці до
законопроекту, його метою було прийняття норм, які забезпечать жителям
територіальної громади м. Києва реалізацію права, яке гарантоване Конституцією
(ч. 1 ст. 140), самостійно вирішувати питання адміністративно-територіального
устрою щодо утворення і ліквідації районів у м. Києві [1029]. Ця ініціатива
отримала схвальний відгук у фахівців Головного науково-експертного управління
Верховної Ради України. Зокрема, вони зазначили, що аналіз відповідних положень
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Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про столицю
України – місто-герой Київ», засвідчує, що порядок вирішення цих питань і досі
залишився не визначеним [128].
Водночас експерти, посилаючись на рішення КСУ від 13 липня 2001 р. (справа
про адміністративно-територіальний устрій), в якому останній зазначив, що
визначення внутрішньої територіальної організації держави, що включає поділ її
території на відповідні адміністративно-територіальні одиниці, є питаннями
загальнодержавного значення, у вирішенні яких об’єктивно повинна брати
безпосередню участь держава в особі відповідних органів державної влади, не
підтримали ідею, згідно з якою «питання адміністративно-територіального устрою
м. Києва вирішується на місцевому референдумі». На думку фахівців управління,
вирішення таких важливих питань, як утворення і ліквідація адміністративнотериторіальних одиниць (у тому числі районів у містах), має здійснюватися за
участю відповідних органів державної влади (наприклад, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України). Адже, приміром, у разі віднесення до повноважень
територіальних громад міст вирішення питань утворення та ліквідації районів у
містах це означатиме, що держава змушена буде пристосовувати систему місцевих
органів державної влади до рішень відповідних міських рад, що не узгоджується з
принципом територіального верховенства держави [128].
Разом із тим фахівці управління вважають, що висловлене не виключає участі
у

вирішенні

питань

адміністративно-територіального

устрою

відповідних

територіальних громад та утворюваних ними органів місцевого самоврядування, які
повинні діяти при цьому в межах Конституції і законів України. Оскільки місцеве
самоврядування є формою децентралізації державної влади, населення відповідних
адміністративно-територіальних одиниць та обрані ним органи не можуть бути
повністю усунені від процесу вирішення цих питань, особливо в тих випадках, коли
це стосується його інтересів. З огляду на викладене вище управління вирішило, що
рішення місцевих референдумів з питань утворення чи ліквідації адміністративнотериторіальних одиниць (у тому числі районів у містах) можуть розглядатися лише
як форма їхньої участі у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою,
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які повинні мати факультативний, а не обов’язковий характер [128]. На нашу думку,
остаточний висновок експертів управління не є достатньо логічним, оскільки не
можна обґрунтовувати відмову у втіленні ідеї, що міститься в законопроекті, лише
на тій підставі, що це питання вже врегульовано на законодавчому рівні інакше.
Адже законодавство будь-якої країни є динамічним, і одним із завдань парламенту є
приведення законодавства у відповідність із суспільними реаліями. Ця відмова була
б закономірною, якби це питання вже врегульовувалось у нормативно-правовому
акті, що має вищу юридичну силу порівняно з нормативно-правовим актом, у який
пропонується внести зміни (у випадку України – Конституцію). При вирішенні
цього питання, видається нам, потрібно враховувати також і положення ст. 3
Конституції України, яке має принципове значення: «Права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» [543]. Отже, держава
зобов'язана реагувати на потреби громадян. Більше того, в ст. 5 Європейської хартії
місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15 липня
1997 р., йдеться про те, що зміни територіальних кордонів органів місцевого
самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки
відповідних місцевих громад, можливо, шляхом проведення референдуму, якщо
це дозволяється законом [428]. Тобто недвозначно стверджується, що думкою
місцеви громад потрібно цікавитися обов'язково. Щоправда, із змісту цієї статті
випливає, що це не обов'язково має бути референдум.
Дещо інакше питання адміністративно-територіального устрою м. Києва
пропонували вирішити народні депутати України А. Портнов та В. Пилипенко. Ст.
2 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» вони радили
доповнити ч. 3 такого змісту: «Рішення про утворення і ліквідацію (реорганізацію)
районів у місті Києві, встановлення та зміну їх меж, найменування і перейменування
таких районів приймається Київською міською радою за умови погодження з
Верховною Радою країни» [1004]. Як зазначили автори законопроекту в
пояснювальній записці, необхідність прийняття даного акта була зумовлена тим, що
в чинному Законі України «Про столицю України – місто-герой Київ» не визначено
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положення стосовно порядку утворення і ліквідації (реорганізації) районів у м.
Києві, а також не визначений орган, до компетенції якого це належить [1004].
Прикметно, що фахівці управління поряд із зауваженням про те, що
вирішення таких важливих питань, як утворення і ліквідація адміністративнотериторіальних одиниць (в тому числі районів у містах), має здійснюватися за
участю відповідних органів державної влади, наприклад, Кабінету Міністрів
України, зазначили, що наслідком наділення міських рад повноваженнями
остаточно вирішувати питання утворення чи ліквідації районів у містах може стати
повна ліквідація районів у містах, що призведе до простого переміщення
централізму із загальнодержавного рівня на рівень міст із районним поділом, коли
всі питання соціально-економічного та культурного розвитку відповідних міст
будуть вирішувати міські ради та їх виконавчі органи, очолювані міськими
головами. А це не узгоджується з принципами децентралізації державної влади, яка
повинна мати своє продовження із загальнодержавного рівня не тільки на рівень
відповідних міст, а й на рівень їх складових частин – районів у містах [1004].
Загалом же управління дійшло висновку, що рішення місцевих референдумів
та відповідних місцевих рад з питань утворення чи ліквідації адміністративнотериторіальних одиниць (у тому числі районів у містах) можуть розглядатися лише
як форма їх участі у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, які
мають остаточно вирішуватися відповідними органами державної влади, а не
міськими радами [1004].
Розглядаючи зміст положення ч.

3 ст. 2 проекту Закону України «Про

столицю України – місто-герой Київ», за яким рішення про утворення і ліквідацію
(реорганізацію) районів, встановлення та зміну їх меж, найменування та
перейменування таких районів приймається Київською міською радою «за умови
погодження з Верховною Радою України», Головне управління вирішило, що це
положення не повною мірою узгоджується з Конституцією України, яка не наділяє
Верховну Раду України повноваженнями, які пропонується закріпити за нею цим
законопроектом.

Згідно з роз’ясненням Конституційного Суду України «до

повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів,
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встановлення і зміна їх меж, найменування і перейменування тільки районів, а не
районів у містах». На вичерпний характер повноважень Верховної Ради України,
зазначають фахівці управління, вказує також зміст ч. 2 ст. 85 Основного закону
України, за яким парламент «здійснює також інші повноваження, які, відповідно до
Конституції України, віднесені до його відання». Тим часом Конституція України не
містить інших положень, які засвідчували б наявність у Верховної Ради
повноваження погоджувати відповідні рішення Київської міської ради. Пропозиція
щодо погодження рішення Київської міської ради з Верховною Радою України не
дає чіткого уявлення про механізм такого «погодження», а отже, створює ситуацію
правової невизначеності щодо реалізації цієї норми на практиці. Крім того,
управління звернуло увагу на те, що за усталеною практикою встановлення і зміна
меж районів у містах (без зміни їх чисельності) проводилися міськими радами
народних депутатів за поданням виконавчих комітетів відповідних районних у місті
рад. У зв'язку з цим навряд чи доцільно закріплювати в законі правило, згідно з яким
рішення про встановлення та зміну їх меж, найменування та перейменування
районів у м. Києві приймається Київською міською радою «за умови погодження з
Верховною Радою України», що може бути кваліфіковано як звуження прав
місцевого самоврядування [1004].
З огляду на цю ситуацію варто звернутися до досвіду європейських сусідів.
Відповідно до п. 4 ст. 3 Закону Словацької національної Ради від 13 вересня 1990 р.
“Про

столицю

Словацької

Республіки

місто

Братислава”:

“Утворювати,

ліквідовувати, об'єднувати або ділити райони столиці, або здійснювати інші зміни
щодо їх меж Представництво столиці може лише за згодою або на пропозицію
мешканців відповідних районів; громадська думка мешканців столиці з'ясовується
шляхом проведення референдумів, які проводяться згідно з окремими приписами»
[399, c. 497 – 514].
Попри те, що в ст. 5 Закону “Про устрій столичного міста Варшави” у
вирішенні питання реорганізації районного поділу не йдеться про референдум,
однак у статті все одно передбачена участь громадян у цій процедурі: “Рада
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Варшави шляхом ухвалення після проведення консультацій з мешканцями або з їх
ініціативи утворює, поєднує, розділяє та ліквідовує допоміжні одиниці” [1019].
Доцільно було б скористатися і досвідом Праги. Так, відповідно до ст. 11
Закону “Про столичне місто Прага” від 13 квітня 2000 р. 2 (або більше суміжні
міські райони) можуть об'єднатися на підставі взаємної угоди та за згодою
Представництва Праги. Об'єднання відбувається, якщо протягом 30 днів після
опублікування цього наміру не буде висловлено пропозицію про проведення
референдуму [396].
Перманентно (щоправда, з різною інтенсивністю) порушується питання також
і про необхідність розширення меж столиці. Ця проблема була актуальною навіть у
період середньовіччя. І вирішення її теж, як і сьогодні, було нелегким завданням. Річ
у тім, що Київський магістрат не був власником міської землі, а отримав її в умовне
утримання від короля. Королівська влада контролювала розширення Києва, часом
порушуючи об'єктивні закони розвитку міста. Таким чином, кожен крок по
розширенню міської території вимагав особливого королівського втручання, тоді як
інші великі міста держави мали чітко фіксовану площу. Наприклад, Львів мав чітко
окреслену територію у 100 франконських ланів (це приблизно 2,5 тис. га), де міщани
могли на свій розсуд закладати села, городи і отримувати з них прибутки [1134,
c. 114].
В кінці ХІХ ст. питання розширення міста знову стало актуальним. Дума
почала активно займатися розширенням території міста, мотивуючи це потребою
збільшення кількості платників податків та узаконенням того становища, що жителі
передмість, користуючись послугами міста, торгуючи у місті, маючи захист поліції,
повинні

сплачувати

податки,

дотримуватися

санітарних

норм,

виконувати

обов'язкові постанови Думи. Тим паче, що обстеження медиків також вказувало на
необхідність входження цих районів до Києва, адже досить часто епідемії,
з'явившись тут, перекидалися на Київ. В результаті зусиль Думи у 1889 р. до Києва
були приєднані передмістя Звіринець, Байкова гора, Протасів Яр, Верхня
Солом'янка, Шулявка, Пріорка, Куренівка та Труханів острів. У 1910 р. на
приєднання до Києва дали згоду мешканці передмість Верхньої і Нижньої
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Солом'янки, Кучменого і Протасового Яру. У 1911 р. постало питання про
приєднання до Києва с. Деміївка, однак тоді деміївські селяни відмовилися стати
киянами [476, c. 182]. Проте так тривало недовго. 17 вересня 1918 р. до м. Києва
були приєднані села Деміївка і Саперна Слобідка Хотівської волості Київського
повіту [14, c. 13].
З приходом до влади більшовиків процес розширення меж Києва значно
інтенсифікувався. 6 вересня 1921 р. постановою виконкому Київської губернської
ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів до м. Києва ввійшло
селище Святошинські дачі Київського повіту [14, c. 17]. У 1923 р. до м. Києва було
приєднано 25 селищ: Олександрівська Слобідка, Біличі, Берковець, Голосієво,
Гореничі, Дарниця Стара, Дарниця Нова, Дехтярі, Добробут, Катеринівка, Київське
лісництво, Китаєво, Коник, Костянтинівка, Корчевате, Любка, Межигірське
лісництво, Мишеловка, Самбурки, Совки, Червоний Трактир, Чоколівське селище,
Позняки Старі (назви інших населених пунктів прочитати не вдалося через
пошкодження документа. – Авт.) [315, c. 76].
Загалом територія міста у порівнянні з дореволюційним періодом зросла з 17,4
тис. га до 39,9, тобто більше, ніж вдвічі [476, c. 239]. Однак, як запевняє С.
Архипова, приєднання було лише формальним, процес “включення” розтягнувся на
роки [37, c. 228], і лише 1 лютого 1927 р., відповідно до постанови Президії ВУЦВК,
відбулося остаточне приєднання до м. Києва Дарницької, Микільсько-Слобідської,
Кухмістерсько-Слобідської, Чоколівської та Олександрівської сільрад [315, c. 4]. 8
березня 1927 р. вони були підпорядковані Київській міськраді [37, c. 229]. Після
ліквідації округ у серпні 1930 р. Київській міській раді було підпорядковано 48
сільських та 3 селищні ради (Бучанська, Ворзельська, Ірпінська) з Київського,
Броварського та Обухівського району [317, c. 18]. Відповідно до Постанови ВУЦВК
від 9 лютого 1932 р. «Про утворення обласних виконавчих комітетів на території
УСРР» Великодимерський район був ліквідований, а його територія увійшла до
Київської міської ради [318, c. 1]. Згідно з постановою Секретаріату ВУЦВК від 26
серпня 1933 р. з 15 вересня 1933 р. мали бути ліквідовані такі сільські ради:
Воскресенська Слобідка, Мишоловка та Сівська. Приймаючи цю Постанову,
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Секретаріат посилався на такі причини: 1. Ці села втратили своє сільськогосподарське значення. 2. Переважну кількість людності цих сіл складали робітники
й службовці київських підприємств та установ (по Воскресенській Слобідці – 97%,
по Мишоловці – 91%, Сівках – 88%), які живуть тільки на зарплатню. 4. Культурносоціальні й побутові умови в цих селах останнього часу набули виключно міського
характеру [319, c. 3].
20 травня 1934 р. Президія ВУЦВК приймає Постанову «Про приєднання
хутора Червоний шинок Хотівської сільради до Київської міської зони». При цьому
цей хутір був ще й перейменований просто на Червоний. 3 квітня 1935 р. Президія
ВУЦВК видала Постанову «Про створення Дарницької міської районної ради і
розширення міської зони м. Києва». Відповідно до цього документа, до міської зони
Києва були приєднані села Осокорки і Позняки [14, c. 41 ‒ 43].21 берзня 1957 р.
Указом Президії Верховної Ради УРСР до м. Києва були включені такі населені
пункти Києво-Святошинського району Київської області: села Пирогів, Чапаївка,
селище Дніпровського пароплавства

(острів Жуківка), селище Феофанія, зона

дачних поселень в урочищі Конча-Заспа [14, c. 73]. 4 січня 1965 р. був прийнятий
Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про часткову зміну меж деяких областей і
міст республіканського підпорядкування». Відповідно до нього селища Жовтневе
Києво-Святошинського району і Перемога Ірпінської міськради Київської області
були включені в межу м. Києва. 2 лютого 1966 р. був прийнятий Указ Президії
Верховної Ради УРСР «Про включення селища Біличі Київської області в межу м.
Києва» [14, c. 129]. 30 серпня 1971 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради
УРСР «Про включення села Микільська Борщагівка Київської області в межу м.
Києва». 20 січня 1975 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про
включення в межу м. Києва житлового масиву, побудованого на території Київської
області». Відповідно до цього документа земельна ділянка Хотівської сільради
Києво-Святошинського району Київської області площею 13,7 га разом з житловим
масивом, що примикав до Метрологічної вулиці міста, була включена в межу м.
Києва [14, c. 137]. 4 квітня 1978 р. був прийнятий Указ Президії Верховної Ради
УРСР «Про розширення межі м. Києва», відповідно до якого в межу м. Києва було
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включено земельну площу Броварського району Київської області площею 110,7 га,
передбачену планом розвитку міста під житлове будівництво [14, c. 144]. Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 5 березня 1982 р. «Про зміну меж
міста Києва і Київської області» в межі м. Києва було включено частину
с. Троєщина Броварського району Київської області разом із прилеглими землями
[414, c. 20].
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня
1988 р. «Про розширення меж міста Києва» в межі м. Києва було включено села
Жуляни Києво-Святошинського, Троєщина Броварського та селище міського типу
Бортничі Бориспільського районів Київської області разом із прилеглими землями
[414, c. 20]. 2 жовтня 1989 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради
Української РСР селище міського типу Осокорки Харківського району м. Києва
було включено в межі міста [414, c. 20]. З дня проголошення Україною незалежності
і до 2015 р. (включно) розширення м. Києва не відбувалося, хоча така спроба була.
1 березня 2001 р. Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України з
поданням щодо включення м. Вишгорода Вишгородського району Київської
області, с. Новосілки Києво-Святошинського району, м. Вишневе КиєвоСвятошинського району в межі Києва. Однак рішення з цих питань Верховною
Радою України не було прийняте [414, c. 21]. Штучне гальмування розширення меж
столиці не йде на користь ні столиці, ні жителям тих населених пунктів, які
працюють у столичному мегаполісі, а проживають за його межами, адже ядро
потужної

столичної

територіальної

системи

вже

давно

переросло

наявні

адміністративні межі. І збереження міста в існуючих межах лише посилює
критичність столичної адміністративно-територіальної одиниці. З точки зору
О. Кучабського, практичне вирішення цієї проблеми наштовхується на відсутність
реальних механізмів її реалізації. Адже старі методи централізованих змін
адміністративних меж, які застосовувалися в часи СРСР, стали неприйнятними [614,
c. 189].
Фактично на цьому аспекті акцентує увагу і авторський колектив на чолі з І.
Кресіною:

“Практичне вирішення цієї проблеми наштовхується на відсутність
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реальних механізмів її реалізації”. Хоча, як зауважують автори, про створення
спеціального столичного округу з особливим статусом на базі Києва ведеться з
перших років незалежності України [11, c. 290]. Показовою в цьому аспекті є
ситуація з селищем міського типу Пуща-Водиця. Відповідно до рішення Київської
міської ради N162/1139 від 30 січня 2001 р. «Про адміністративно-територіальний
устрій м. Києва» селище міського типу Пуща-Водиця, з огляду на його особливий в
адміністративно-територіальному устрої м. Києва статус та важливе значення
курортних властивостей для оздоровлення мешканців столиці, було підпорядковане
Київській міській раді [1074]. Проте вже 8 листопада 2001 р. Київська міська рада
прийняла рішення N72/1506 від 8 листопада 2001 р. «Про внесення змін до рішення
Київради від 30 січня 2001 р. N162/1139 «Про адміністративно-територіальний
устрій м. Києва» в частині статусу селища міського типу Пуща-Водиця».
Посилаючись на те, що в ст. 133 Конституції України не передбачено існування
селища у складі міста та, зважаючи на найближче територіальне розміщення ПущіВодиці до адміністративного центру Оболонського району м. Києва, з метою більш
ефективного управління міським господарством Київська міська рада вирішила
приєднати територію Пущі-Водиці до території Оболонського району м. Києва,
залишивши назву «Пуща-Водиця» як історичну назву місцевості. У п. 3 цього
рішення встановлювалось, що органи місцевого самоврядування та селищний
голова селища міського типу Пуща-Водиця виконують свої повноваження на
підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України, і
припиняють свою діяльність у перший день роботи першої сесії Оболонської
районної в м. Києві ради нового скликання, депутатів до якої буде обрано на
чергових місцевих виборах [1075].
Проте мешканці населених пунктів, які межують зі столицею, не завжди
схвалюють ідею стати мешканцями Києва. Приміром, ініціатор соціальної кампанії
«Рідне Коцюбинське» В. Жарков запевнив: «Я беру на себе повну відповідальність
заявити, що жителі Коцюбинського не віддадуть своє селище до складу столиці,
адже Коцюбинському на сьогодні потрібен статус міста обласного підпорядкування,
а не частинки Києва. Нам потрібно зберегти Коцюбинське як зелену зону
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відпочинку і не дати можливості столичним політикам отримати доступ до
розбазарювання земель Коцюбинського»[377]. Як повідомив він на пресконференції в інформаційному агентстві УНІАН, у селищі було проведено збори
територіальної громади Коцюбинського, яка звернулася до селищної ради із заявою
про початок процедури референдуму щодо надання селищу статусу міста обласного
підпорядкування та обрала ініціативну групу для збору необхідних підписів.
Очевидно, що громадськість була стурбована схваленою Київською міською радою
концепцією Генерального плану Києва та розвитку столиці до 2025 року. За словами
В. Жаркова, цими документами передбачалася розбудова міста в районі смт
Коцюбинське. Він вважає цей факт спробою міської влади привласнити селище з
метою подальшого його використання у своїх власних інтересах. Активіст
наголосив, що це призведе до погіршення рівня життя коцюбинчан і занепаду
самобутності селищної природи. На думку В. Жаркова, ухвалення Генплану столиці
з претензією на район Коцюбинського є виявом бажання київської влади прибрати
до рук додаткові території та отримати від цього додатковий прибуток. Думка
мешканців селища повністю ігнорується[376].
Однак не всі мешканці прилеглих до столиці міст виступають проти
приєднання їх населених пунктів до столиці. Під час проведеного в 2000 р. міського
референдуму понад 80% жителів м. Вишневого заявили, що вони охоче приєдналися
б до Києва [378].
Багато вчених вбачає вихід із ситуації, що склалася, в утворенні столичного
регіону. Так, М. Дністрянський пропонує об'єднати в одну адміністративнотериторіальну одиницю м. Київ та Київську область [332, c. 142]. Варто нагадати,
що в 2003 р. київський міський голова О. Омельченко також обстоював ідею
проведення адміністративно-територіальної реформи, у ході якої планувалося
створити столичний округ [726, c. 146].
Столичний регіон мав отримати назву Київська Русь. За словами політика,
проект підтримала і Національна академія наук України та Президент України.
Однак, – як пояснив він, – дружба подружжя Засух із дружиною Президента
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України, яких дуже турбувало збереження свого статусу в області, завадила
реалізації цього проекту [773, c. 4].
В. Новик, посилаючись на досвід європейських столиць (зокрема Лондона,
Парижа, Бухареста), доводить необхідність внесення змін до Конституції України в
частині конституційного закріплення формування столичного регіону [759, c. 15].
Доктор географічних наук А.

Доценко також переконаний, що Київ необхідно

виділити у столичний округ [360, c. 433]. О. Кучабський стверджує, що було б
доцільно, аби столичне адміністративно-територіальне утворення територіально
збігалося із зоною інтенсивного соціально-економічного впливу м. Києва [615,
c. 26]. Існує думка, що створення київського регіону – це передумова розвитку
Києва як європейської столиці [809, c. 73]. В. Пустовойтенко навіть запропонував
механізм створення такого регіону. На його думку, стартувати в цій роботі варто з
проведення форуму мерів міст київської агломерації. Вони мають обговорити
напрями співпраці, спільну реалізацію проектів, які стосуються розбудови
інфраструктури Києва та її впливу на розвиток сусідніх територій. Таким чином,
переконує В. Пустовойтенко, поліпшиться життєвий рівень не тільки киян, а й
багатьох мешканців Київщини [1043, c. 20]. Л. Парцхаладзе, А. Миргородський,
О. Сумська, В. Нікітін натомість запропонували створити раду Київського регіону,
в яку б мали увійти представники громадськості та владних структур міста і області
[809, c. 73]. Однак автори не пояснили, чи до цієї ради мають входити представники
лише тих населених пунктів, які межують з Києвом, чи з усієї області. Також
незрозумілим залишилося питання участі у цій раді громадських діячів.
І. Салій запропонував до київського столичного округу включити ряд районів,
серед яких Баришівський, Бориспільський, Фастівський тощо: крім того, він вважає,
що райони необхідно залишити повноправними суб'єктами, надавши їхнім жителям
статус внутрішньої територіальної громади, тобто це буде мати вигляд “міста в
місті”[1129, c. 206]. Однак необхідно зауважити, що цю сміливу ідею навряд чи
можливо реалізувати, зважаючи на сучасне українське законодавство. Більше того,
для європейських країн не притаманне створення так званих “матрьошок”. А з
огляду на євроінтеграційні прагнення України цю обставину необхідно обов'язково
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враховувати. О. Кімлач пропонує дещо інший підхід. Він зазначає, що необхідно
напрацювати пакет документів, який би регулював взаємовідносини між місцевими
радами – суміжними з Києвом, з метою погодження спільних дій у межах всієї
Київської агломерації [514, c. 98]. У такій пропозиції справді є сенс, оскільки раніше
поширений механізм повної ліквідації самостійного статусу поселень агломерованої
зони через їхнє об'єднання з

центральним містом в умовах місцевого

самоврядування не може бути реалізований. Як слушно зауважує М. Куйбіда,
рішення про об'єднання повинне ухвалюватися винятково за згодою територіальної
громади, яка здебільшого обстоює ідею самостійного статусу. (Тому практика, яка
застосовувалася до 1991 р., тобто віднесення поселень приміської зони до складу
центрального міста з повною втратою ними ознак адміністративно-територіальних
одиниць (як, скажімо, приєднання до Києва приміських селищ Жуляни, Бортничі,
Біличі, Пирогове тощо), навряд чи є можливим) [605, c. 108]. І такий досвід є. У ст. 4
Закону Словацької національної Ради від 13 вересня 1990 р. “Про столицю
Словацької Республіки

місто Братислава” йдеться про те, що питання, які

стосуються спільних інтересів столиці та навколишніх населених пунктів,
вирішуються на підставі угоди, укладеної між столицею, районами столиці та
навколишніми населеними пунктами [399]. У ст. 24 Закону “Про столичне місто
Прага” від 13 квітня 2000 р. також зазначено, що Прага може укладати з іншими
населеними пунктами договори про утворення добровільного об'єднання населених
пунктів [396].
Після міського референдуму в Лондоні у 2000 р. місцеве управління в місті
здійснюється, з одного боку, Адміністрацією Великого Лондона, а з іншого

–

радами 32 лондонських районів і Сіті Лондона [1132, c. 193]. Дещо інакше питання
розширення території столиці вирішили в Російській Федерації. З ініціативою
розширити територію Москви виступив глава держави.
9 квітня 2012 р. Президент РФ Д. Медведєв затвердив ряд доручень щодо
розширення території столиці [698]. Як наслідок – 28 липня 2011 р. парламентом
міста був прийнятий Закон «Про особливості організації місцевого самоврядування
в муніципальних утвореннях, включених до складу внутрішньоміської території
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міста Москви в результаті зміни меж міста Москви, і про внесення змін до ст. 1
Закону міста Москви від 6 листопада 2002 р. №56 «Про організацію місцевого
самоврядування в місті Москві» [763]. Відповідно до ст. 1 цього Закону
муніципальні утворення Московської області зберігали свої назви і кордони. Органи
місцевого самоврядування приєднаних муніципальних утворень зберігали свої
повноваження до кінця терміну, на який вони були обрані [1049]. 17 липня 2012 р.
Московська обласна Дума прийняла Закон «Про внесення змін до Закону
Московської області «Про адміністративно-територіальний устрій Московської
області» [397], а 27 грудня 2011 р. Рада Федерації прийняла Постанову «Про
затвердження зміни меж між суб'єктами Російської Федерації: містом федерального
значення Москвою і Московською областю» [1002].
Логічно виникає запитання,

чому з'явилася потреба в розширенні меж

російської столиці? Одним з головних завдань, як зазначають експерти, розширення
меж столиці стало вирішення проблеми заторів, а також створення сприятливих
умов для формування міжнародного фінансового центру. За останні півстоліття
населення Москви збільшилося майже вдвічі – до 12 млн осіб, тоді як територія
розширилася лише на 20% – до 107 тис. га. У результаті порівняно з європейськими
столицями в Москві стала високою щільність

населення – 10 588 осіб на

квадратний кілометр, а також низька забезпеченість житловою площею – 19
квадратних метрів на людину проти 23 у середньому по РФ [486]. Хоча в деяких
інших мегаполісах світу ця цифра сягає і більшої позначки: 14 386 осіб на
квадратний кілометр у Токіо та 21 319 осіб на квадратний кілометр у Парижі [1049].
Незважаючи на наведені вище аргументи, не всі підтримали ідею розширення
міста. Доктор географічних наук, професор Вищої школи економіки О. Скопін
зауважив, що після освоєння новоприєднаних територій кількість населення в
Москві складе 35 млн осіб, що призведе не до покращення, а до погіршення як
екологічної ситуації в місті, так і до загострення транспортних проблем [1147].
Однак зміна кордонів столиці РФ відбулася. Усього до Москви перейшло 21
муніципальне утворення, у тому числі 2 міських округи – Троїцьк і Щербинка, а
також 19 міських і сільських поселень [486]. Таким чином, територія Москви після
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розширення її за рахунок Московської області зросла приблизно в 2,4 рази. Цей
проект, який дістав назву «Новая Москва», отримав неоднозначну оцінку мешканців
столиці. За даними соціологічних опитувань проведених в липні 2011 р., 41%
опитаних москвичів підтримали розширення, 41% – виступили проти, а у 18% це
запитання викликало труднощі. Після реалізації проекту «Новая Москва» місто
піднялося з одинадцятого на шосте місце в рейтингу найбільших міст світу за
площею, а за кількістю населення місто зберегло сьоме місце, оскільки на
приєднаних територіях проживає менше ніж 250 тис. осіб [1049].
Схоже, що досвід розширення Москви спонукав і українських депутатів до
правового врегулювання меж столиці. 7 липня 2012 р. народні депутати України
Ю.

Ганущак,

О.

Боднар,

В.

Бондаренко,

Ю.

Одарченко,

Ю.

Сербін,

О. Чорноволенко, С. Подгорний та С. Соболєв зареєстрували проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»
(щодо адміністративно-територіального устрою міста Києва)» [1028].
Необхідність прийняття згаданого законопроекту народні обранці мотивували
тим, що донині проблема належного закріплення та встановлення міської межі
Києва залишається невирішеною. На місцевості межі м. Києва були встановлені
впродовж 1959 ‒ 1964 рр. на підставі рішення виконавчого комітету Київської
міської ради від 9 червня 1959 р. №899. Саме ці межі м. Києва й були покладені в
основу розробленого проекту землеустрою щодо встановлення меж у м. Києві.
Однак розроблений проект землеустрою про встановлення межі міста, як зазначають
у пояснювальній записці до законопроекту народні депутати України, до цього часу
залишається неузгодженим з рядом сільських, селищних, міських рад Київської
області, території яких безпосередньо прилягають до Києва. Як зазначають народні
обранці, привабливість земельних ділянок для будівництва заміського житла,
промислової інфраструктури, а також постійний ріст цін на такі ділянки зумовили
те, що не було досягнуто домовленості з деяких питань з низкою місцевих рад
Обухівського,

Києво-Святошинського,

Бориспільського,

Броварського

та

Вишгородського районів Київської області. Така ситуація призвела до того, що
земельні ділянки, які за планом розвитку м. Києва передбачені, наприклад, під
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багатоповерхову забудову, сільськими радами передані у приватну власність для
садівництва або використовуються під забудову промислових об'єктів тощо. І
навпаки, Київською міською радою за відсутності встановленої межі приймаються
рішення про надання земельних ділянок різним особам, чим порушуються права
інших органів місцевого самоврядування або районних державних адміністрацій.
Автори законопроекту мали намір врегулювати це питання, враховуючи насамперед
державницький, а не приватний інтерес окремого кола осіб. Основним завданням,
яке ставили перед собою законотворці, – це забезпечення належного врядування в
м. Києві з метою його стійкого розвитку, в інтересах громади та з урахуванням
загальнодержавних інтересів. Крім того, прийняття законопроекту, на думку
авторів, сприяло б більш ефективній реалізації Києвом його функцій як столиці
України,

історичного,

наукового,

культурно-освітнього,

ділового

центру,

підвищенню якості життя його жителів [1003].
Однак, у чому ж суть законопроекту? У документі пропонувалося внести
зміни до другої статті Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».
Суть цих змін полягала в доповненні зазначеної вище статті пунктами 2, 3 та 4.
Пункт 4 має радше технічний характер: «Межі міста Києва та межі районів у місті
Києві затверджуються у вигляді топографічної карти масштабом 1:50 000 з
виносками окремих ділянок у місцях забудови в більш детальному масштабі.
Винесення меж у натурі, відображення їх на кадастрових планах, здійснюються в
разі необхідності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Натомість
у п. 2 зазначається, що межі міста Києва встановлюються шляхом прийняття закону.
Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за поданням
Київської міської ради, з урахуванням позиції Київської обласної ради та
історичних, соціально-економічних і інших особливостей території. П. 3 викладений
у такій редакції: «Межі районів міста Києва встановлюються шляхом прийняття
закону. Відповідний законопроект вноситься Кабінетом Міністрів України за
поданням Київської міської ради, з урахуванням рішень відповідних районних у
місті Києві рад (у разі їх створення)» [1028].
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Слід зазначити, що ці норми викликали суттєві нарікання з боку фахівців
Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. Зокрема, вони
звернули увагу на те, що, відповідно до п. 29 ч. першої ст. 85 Конституції України,
до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів,
встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії
міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів. Однак,
зауважують фахівці, це не означає, що зазначені питання повинні вирішуватися
шляхом прийняття законів. Приписи, якими встановлюються межі адміністративнотериторіальних одиниць, не мають нормативного характеру, що, до речі,
підтверджується змістом запропонованої нової ч. 4 ст. 2 законопроекту, де
передбачається, що межі м. Києва та його районів затверджуються у вигляді
топографічної карти. Натомість, зазначають вчені, в теорії права прийнято вважати,
що функціональне призначення законів у механізмі правового регулювання полягає
в регулюванні найважливіших суспільних відносин шляхом встановлення правил
поведінки (прав та обов’язків) загального характеру, що стосуються невизначеного
кола учасників суспільних відносин. При цьому вчені відзначають, що перелік
питань, що визначаються виключно законами, визначений у ст. 92 Конституції
України і що при цьому в цій статті Основного Закону не передбачено, що питання
встановлення і зміни меж районів і міст мають вирішуватися шляхом прийняття
відповідних законів. Згідно із приписом ст. 91 Конституції України Верховна Рада
України приймає закони, постанови та інші акти. З огляду на це за усталеною на
даний час практикою діяльності парламенту вказані питання вирішуються ним
шляхом прийняття постанов, підсумовують вчені [1003; 1028].
Принциповим є також зауваження Головного науково-експертного управління
Верховної Ради України щодо нечіткості визначення суб'єктів у законопроекті: «Не
є також достатньо зрозумілим, що мається на увазі під «урахуванням позиції»
Київської обласної ради. Аналогічне зауваження стосується і «урахування рішень»
районних у м. Києві рад. У фахівців управління викликав запитання і зміст новели,
запропонованої в абзаці 2 ч. 4 Закону. З цієї норми незрозуміло, яким суб’єктом і за
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якими критеріями буде визначатися «необхідність» встановлення Кабінетом
Міністрів України «порядку винесення меж у натурі» [1003; 1028].
Ідея покладення на Верховну Раду України повноваження визначати межі
районів м. Києва, на думку фахівців управління, не повною мірою узгоджується з
Конституцією

України,

яка

не

наділяє

Верховну

Раду

України

такими

повноваженнями. Оскільки за змістом п. 29 ч.1 ст. 85 Конституції України, ведуть
вони далі, до повноважень Верховної Ради України належить лише «утворення і
ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів» (але не районів міст). Прикметно, що
аналогічна правова позиція міститься і у п. 2 мотивувальної частини рішення
Конституційного Суду України №11-рп/2001 від 13 липня 2001 р. (справа про
адміністративно-територіальний устрій).

Мають сенс фахівці і тоді, коли

стверджують, що зміст ч. 2 ст. 85 Основного Закону України, за яким парламент
«здійснює також інші повноваження, які, відповідно до Конституції України,
віднесені до його відання», вказує на вичерпний характер повноважень Верховної
Ради України, що не може бути розширений звичайним законом. Тому й не дивно,
що в результаті аналізу законопроекту експерти дійшли висновку, що в першому
читанні законопроект доцільно відхилити [1003; 1028].
Народні депутати України А. Портнов та В. Пилипенко ст. 2 Закону України
«Про столицю України – місто-герой Київ» запропонували доповнити ч. 2 такого
змісту: «Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням
Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням
історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до
чинного законодавства» [1003; 1028]. На жаль, цей пункт законопроекту фахівці
управління так і не прокоментували [1004]. Хоча незрозуміло, яким чином буде
вирішуватися питання у випадку, якщо з об'єктивних причин виникне необхідність у
розширенні меж столиці за рахунок території сусідніх із Києвом населених пунктів,
а відповідні ради виступлять проти такого рішення (що є цілком природним). Отже,
потрібно визнати, що питання адміністративно-територіального устрою столиці і
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питання розширення меж столиці потребують глибокого вивчення та детального
обговорення й узгодження з громадськістю.
В той же час не можна не згадати і про дискусії щодо необхідності
перенесення столиці України. Так, голова Харківської обласної державної
адміністрації М. Добкін у грудні 2013 р. заявив: «Кияни підтримують акції на
Майдані. Значить, і розруху підтримують. Потрібно переносити столицю до
Харкова, як 19 грудня 1919 р.» [1265].
Один з апологетів ідеї перенесення столиці пропонує (на зразок Астани,
Вашингтона чи Канбери) звести окреме місто, яке б виконувало столичні функції, а
в Києва ці функції забрати. Якщо стисло, то позитивні зміни від перенесення
столиці, на думку автора дадуть змогу:
- підвищити ефективність і економічність центральних органів влади;
- зменшити корупцію, підвищити прозорість влади, фізично відділити бізнес від
влади;
- наблизити столицю і чиновників до народу та історичних коренів;
- зробити потужний поштовх для економіки країни та для розвитку нових
технологій;
- звільнити житловий фонд Києва від чиновників;
- ліквідувати «столичний рух» на вулицях Києва;
- зменшити інтенсивність забудов у Києві;
- відновити самоврядування в Києві [457].
Для комплексного розвитку території перенести столицю до географічного
центру України пропонує Ю. Ганущак. Однак вчений переконаний, що ні в
політичному, ні в економічному сенсі це не на часі [168, c. 47]. Директор Науководослідного інституту геодезії та картографії Ю. Карпінський впевнений, що Київ
характеризується досить зручним географічним положенням, що дає змогу
виконувати управлінські, політичні, економічні, транспортні та інші функції. Місто
має надзвичайно вигідне транспортне розташування, у ньому сходяться основні
залізничні та автомобільні магістралі із заходу на схід та з півночі на південь. Окрім
того, Київ є найбільшим річковим портом у державі. Усі ці переваги компенсують
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положення міста відносно геометричного центру держави, хоча ця відстань не
досить значна – приблизно 150 км. Київ майже рівновіддалений від крайніх
регіональних центрів на півдні (Сімферополь), заході (Ужгород), сході (Луганськ) –
до 700 км. По залізниці та шосейних шляхах ця віддаленість складає близько 1000
км, тобто в межах 10-годинної досяжності [499; 500]. Проте є й більш оригінальні
ідеї щодо столичних функцій. Наприклад, М. Дністрянський хоче дещо розподілити
їх і надати окремі з них містам Дніпропетровськ та Львів [332, c. 142].
Київ став столицею держави ще в період Київської Русі. Однак з огляду на
політичну ситуацію в державі місцем перебування більшовицього уряду в УСРР
стало м. Харків. Перенесення столиці з Харкова до Києва відбулося лише в 1934 р.
Такий великий мегаполіс, як м. Київ, не міг ефективно керуватися з одного
центру, тому об'єктивно виникла необхідність у поділі міста на окремі
адміністративно-територіальні одиниці. Якщо у другій половині ХІХ ст. в основі
поділу м. Києва на дільниці лежали цехи (об'єднання ремісників), то з крахом
Російської імперії місто було поділене на райони. У період 20-х – середини 30-х рр.
ХХ ст. влада не мала чіткої концепції реорганізації районного у місті поділу.
Кількість районів у місті спорадично то збільшувалась, то зменшувалась. Така
ситуація була характерна і в період окупації німецькими військами столиці
Радянської України. З поверненням радянської влади до Києва кількість районів у
місті поступово збільшувалась аж до 14 у 1987 р. У 2001 р. замість 14 районів у
столиці було створено 10. Зменшення кількості районів не призвело до подолання
диспропорцій між ними (як за кількістю населення, так і за площею), натомість
погіршився рівень обслуговування населення.
Окрім питання районного поділу, перед м. Києвом гостро постало питання
розширення меж. Якщо в період середньовіччя королівська влада контролювала
розширення Києва, часом порушуючи об'єктивні закони розвитку міста, то
наприкінці ХІХ ст. міська Дума почала активно займатися розширенням території
міста. З приходом до влади більшовиків процес розширення меж Києва значно
інтенсифікувався. Це пояснювалось як демографічним ростом, так і розвитком
промисловості. Незважаючи на перманентне збільшення населення столиці після
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проголошення Україною незалежності, процес розширення меж м. Києва
загальмувався. Однією з основних причин цього стала відсутність дієвого правового
механізму. Створення спеціального столичного округу з особливим статусом на базі
Києва могло б стати одним з варіантів вирішення цієї проблеми.
5.2. Еволюція правового статусу міста Севастополя як адміністративнотериторіальної одиниці
10 лютого 1784 р. Катерина ІІ підписала Указ «Про облаштування укріплень
на кордонах Єкатеринославської губернії» [607, c. 97]. Відповідно до цього
документа імператриця повеліла „улаштувати такі укріплення: „фортецю велику
Севастополь, де нині Ахті-Яр і де повинні бути адміралтейство, верф для кораблів
першого рангу, порт і військове селище” [629, c. 43]. Щоправда, перед тим, 2 лютого
1784 р., Катерина ІІ заснувала Таврійську область, до складу якої увійшов
Кримський півострів, у тому числі й Севастополь. Однак у 1796 р. Таврійська
область була ліквідована і відновлена Новоросійська губернія, а м. Севастополь у
1798 р. було перейменовано в Ахтіар. Як зазначає В. Шавлишин, назва Ахтіар
походила від татарського слова Ак-Яр (біла прірва), а назва Севастополь ‒ від
грецького слова Себастос – священний [1434, c. 99].
Перший період існування Миколаївського та Севастопольського військового
губернаторства, яке було створене 20 березня 1805 р. для спрямування всіх зусиль
на розбудову Чорноморського флоту, завершився Кримською війною. Як зазначає
Л. Левченко, для цього періоду було характерним підпорядкування міст і селищ
губернаторства

головному

командиру

Чорноморського

флоту

і

портів.

Запровадження управління як військовим губернаторством дозволило царському
уряду і морському відомству поставити підпорядковані населені пункти на службу
флоту і суднобудуванню, створити укріплений плацдарм для захисту південних
кордонів, розпочати процес інтеграції цих територій до складу Російської імперії
[629, c. 176].
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До складу губернаторства ввійшли міста Миколаїв і Севастополь,
адміралтейські

селища

Богданівка,

Знам'янка,

Богоявленськ,

Воскресенськ,

Покровськ і Калинівка. Усі населені пункти були підпорядковані Чорноморському
відомству, яке розміщувалось у Миколаєві. Останнє стало підставою розміщення в
Миколаєві управління військовим губернаторством. Повноваження військового
губернатора у 1805 р. були покладені на головного командира Чорноморського
флоту і портів [629, c. 175].
Таким чином, головний командир Чорноморського флоту, одержавши права
військового губернатора, фактично одноосібно вирішував усі проблеми цивільного
життя на підпорядкованій території. У першій половині ХІХ ст. він віддавав
перевагу потребам морського відомства, що майже завжди шкодило цивільним
інтересам губернаторства. Що ж до другого періоду існування Миколаївського і
Севастопольського військового губернаторства, то цей період охоплює час від
закінчення Кримської війни до його ліквідації в 1900 р. [629, c. 178]. У 1864 р. в
Севастополі

було

ліквідовано

посаду

військового

губернатора,

і

місто

підпорядкували цивільному управлінню – спочатку Сімферопольського, а потім
Ялтинського повіту.
Після приєднання Кримського півострова і Північного Причорномор'я
місцевість, на якій були засновані Севастополь і Миколаїв, а також адміралтейські
селища, вважалася власністю казни і перебувала в користуванні Морського
відомства, яке й проектувало плани міст. Потім представляло їх на затвердження і
втілювало в життя. Морське відомство роздавало казенну землю приватним особам
для спорудження будинків, ведення садівництва і городництва, а за собою залишало
всі ті землі, які були йому потрібні для портових споруд, казенних будинків,
флотських казарм і шпиталів, пристаней і набережних. Якщо ж у Морському
відомстві виникала потреба в якійсь земельній ділянці, то місто повинно було
звільнити цю ділянку, навіть знести розташовані на ній будівлі [629, c. 182].
Що ж до повоєнної (після Великої Вітчизняної війни) історії міста, то Рада
Міністрів СРСР постановила виділити Севастополь як місто республіканського
підпорядкування для прискорення його відбудови. Згідно з рішенням Президії
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Верховної Ради РРФСР „Про виділення міста Севастополь у самостійний
адміністративно-господарський центр” від 29 жовтня 1948 р. м. Севастополь було
виділене в самостійний адміністративно-господарський центр зі своїм бюджетом та
зараховане до категорії міст республіканського підпорядкування. Як констатує
Д. Могила, таке рішення пояснювалося тим, що лише з морської бази в Севастополі
можна було впливати на всі країни Середземного моря та частину країн Європи.
Учений також вважає, що Севастополь виокремили тому, що місто мало велике
стратегічне значення і керівництво СРСР намагалося зробити з нього найсучаснішу
військову базу. Саме задля цього і потрібно було виділити місто з підпорядкування
Кримського облвиконкому, щоб ніхто не міг заважати та втручатись у справи
Севастополя [724].
В 1962 р. у зв'язку з поділом радянських органів на промислові та сільські на
рівні республіканського керівництва виношувалась ідея скасувати республіканський
статус Севастополя. Цей крок мотивувався незначними економічними показниками
міста. Проте центральне керівництво не підтримало згаданої пропозиції [28, c. 135].
Що стосується сучасного м. Севостополя, то нині, як зазначається в
матеріалах круглого столу „Адміністративно-територіальна реформа: завдання,
шляхи реалізації, критерії ефективності” за редакцією З. Варналія, у м. Севастополі
є 4 райони, місто районного значення Інкерман, селище та 29 сіл. Причому в
Балаклавському районі Севастополя, окрім м. Інкерман, є власне м. Балаклава [13,
c. 40]. Правда, дослідниця М. Росенко дещо інакше описує територію Севастополя.
Так, вона вказує, що два з чотирьох районів здебільшого охоплюють сільську зону.
А до територіальної структури м. Севастополя, за її підрахунками, належать м.
Інкерман, два селища, 29 сіл та 15 населених пунктів, що втратили статус населених
пунктів, зокрема і Балаклава [1105, c. 8]. Я. Павлович, крім того, що перерахував
назви чотирьох районів (Балаклавський, Гагарінський, Ленінський, Нахімовський)
та

чотирьох

сільських

рад

(Андріївська,

Верхньосадівська,

Орлинівська,

Тернавська), вказує також ще й на одне селище міського типу – Качу [797, c. 167].
Відповідно до офіційних даних станом на 1 листопада 2012 р. в Севастополі
нараховувалось 32 населені пункти, в тому числі: м. Севастополь, м. Інкерман,
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селище міського типу Кача, селище Сонячний і 28 сіл [1245, c. 506]. Щоправда, в
процесі розгляду справи в Балаклавському районному суді м. Севастополя
виявилося, що відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1983 р.
№359 на території Севастопольської міської ради наявні

м. Севастополь,

м.Інкерман, селище Кача та 29 сільських населених пунктів [1071].
Якщо розглядати органи місцевого самоврядування Севастополя, то вони
представлені Севастопольською та Інкерманською міськими, 4 районними в місті,
Качинською селищною та 4 сільськими радами [1105, c. 8]. Ще однією особливістю
м. Севастополя є те, що, на відміну від інших міст та військових баз, у м.
Севастополі не військова база розміщена поруч із містом, або інтегрована в нього, а
навпаки – місто інтегроване у військову базу. У зв'язку з цим М. Росенко
пропонувала землі, що перебували у користуванні Міністерства оборони України та
Російського флоту, передати в державну власність з тим, щоб ними управляв
Кабінет Міністрів України і щоб юрисдикція органів місцевого самоврядування не
поширювалася на території, які перебувають в управлінні Кабінету Міністрів
України. Вона також запропонувала за відсутності можливостей до самостійного
розвитку, після роз'яснювальної роботи та проведення референдуму здійснити
входження внутрішньої територіальної громади до міської без збереження
самоврядних рис [1105, c. 13].
Ми не будемо розглядати недоліки і переваги цієї пропозиції, лише
зауважимо, що навряд чи цей сценарій є ймовірним, оскільки, відповідно до статті
22 Конституції України „При прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”.
А в цьому випадку мова може йти про звуження прав громадян у сфері місцевого
самоврядування.
До речі, В. Борденюк також зазначає, що жителі в м. Києві та м. Севастополі
не повинні мати менше прав на участь у місцевому самоврядуванні, ніж жителі
інших міст України. А тому положення ч. 2 ст. 140 Конституції України жодним
чином не можуть зводитися до обмежень на рівні закону конституційного права
жителів цих міст на місцеве самоврядування. Вчений також нагадує, що відповідно
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до ч. 2 ст. 8 Основного Закону „Конституція України має найвищу юридичну силу”,
а тому закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на її основі та
відповідати їй. Із цих позицій наявність у Конституції спеціальних норм, які
передбачають можливість визначення на рівні законів особливостей здійснення
виконавчої влади та місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, не
повинна зводитися до довільного встановлення винятків із загальних правил,
установлених у Конституції. У результаті вчений доходить висновку, що
можливість установлення таких винятків на законодавчому рівні (особливо в
частині, що стосується регулювання сфери місцевого самоврядування), повинна
бути застережена безпосередньо в її тексті [90, c. 210].
Складність правової природи міст Києва та Севастополя як адміністративнотериторіальних одиниць спричинює невизначеність їх статусу при взаємодії з
органами державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, М. Росенко
зауважує, що міська рада Севастополя не може повною мірою керуватися ні ст. 26
Закону України „Про місцеве самоврядуванння в Україні”, ні статтями, які
відображають діяльність обласної ради, хоча сформована за їх структурою і має
взаємовідносини з такою ж, як і в області, державною адміністрацією [1105, c. 16]. З
огляду на це цілком слушною видається пропозиція В. Борденюка, про те, що міста
Київ і Севастополь мають статус адміністративно-територіальних одиниць
первинного і вищого рівня. У законах про ці міста слід уточнити компетенцію
Київської та Севастопольської міських рад, які одночасно повинні здійснювати
повноваження як міських рад, так і районних та обласних [90, c. 230]. Важко не
погодитись з дослідником, який переконаний що, оскільки до цього часу немає
закону про м. Севастополь, то територіальна громада цього міста й досі позбавлена,
по суті, права на здійснення повноцінного місцевого самоврядування [90, c. 208].
Я. Павлович теж вважає, що сучасна система адміністративно-територіального
устрою Севастополя, безумовно, недосконала, оскільки не здатна забезпечити в
повному обсязі реалізацію населенням свого права на місцеве самоврядування, а
також самодостатній розвиток міста в різних галузях виробництва [797, c. 172].
О.

Копиленко нагадує про інші негативні наслідки, які спричинює відсутність
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Закону України, що регулював би діяльність м. Севастополя. Вчений звертає увагу
на те, що це особливо відчувається під час обрання представників до Верховної
Ради Автономної Республіки Крим: «Якщо раніше жителі Севастополя вільно
обирали своїх представників до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, то
тепер же вона їх фактично призначає». Ідеться про положення „Про представництво
міста-героя Севастополя при Верховній Раді Автономної Республіки Крим”, що
було затверджене Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 19
травня 1999 р.

Відповідно до п. 3.1. зазначеного Положення, структура

Представництва складається зі штатної частини – безпосереднє Представництво, і
позаштатної – 5 депутатів Севастопольської міської ради, делегованих до складу
Представництва за згодою Верховної Ради Автономної Республіки Крим для участі
у пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим [542, c. 331 ‒
332]. Фактично це положення є реалізацією закріпленої у ст. 7 Конституції
Автономної Республіки Крим позиції, відповідно до якої при Верховній Раді
Автономної Республіки Крим може створюватися і функціонувати Представництво
м. Севастополя. І це при тому, що у ст. 5 Закону України „Про Автономну
Республіку Крим” від 17 березня 1995 р. було передбачено, що м. Севастополь є
адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і
не входить до складу Автономної Республіки Крим [683, c. 13]. В тому числі
враховуючи і цей факт, важко сперечатись з М. Росенко, яка зазначає, що нині
м. Севастополь залишилось єдиною в Україні адміністративно-територіальною
одиницею,

де

взаємовідносини

двох

форм

публічної

влади

(місцевого

самоврядування і державної влади) чітко не сформульовані та законодавчо не
врегульовані [1105, c. 9].
Відсутність законодавчо визначеного балансу влад стала однією з причин, яка
сприяла окупації міста російськими військами. Оскільки відсутність чіткого
законодавчого

регулювання

полегшує

вчиненення

деструктивних

дій

і

«розхитування» ситуації.
В той же час В. Борденюк переконаний, що створення на рівні міст Києва та
Севастополя відокремлених в організаційному плані відповідних державних
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адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування призвело б до
виникнення двовладдя в цих містах, до знеособлення відповідальності за стан їх
соціально-економічного та культурного розвитку, до конкуренції між цими
органами публічної влади та їх керівниками. І жодне розмежування повноважень
(хоч яким би досконалим воно не було) тут не допоможе [90, c. 215]. Вчений
стверджує, що зі змісту чинного законодавства досить важко визначити, з яких саме
питань Київська та Севастопольська державна адміністрації є підзвітними й
підконтрольними органам виконавчої влади вищого рівня, а з яких – відповідному
представницькому органу. В. Борденюк резюмує, що це питання потребує
врегулюванння на законодавчому рівні. Крім сказаного вище, він додає: „Вирішення
цього питання ускладнюється відсутністю чіткого розподілу повноважень між
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування як
на рівні районів і областей, так і на рівні сіл, селищ та міст. Таке розмежування є
наслідком „роздержавлення” рад усіх рівнів, суть якого зводилася до звільнення їх
від виконання невластивих їм державних функцій та зосередження їх зусиль на
вирішенні питань лише місцевого значення, хоча органи місцевого самоврядування
фактично беруть участь у реалізації практично всіх завдань і функцій держави” [90,
c. 219]. Щодо більш радикальних змін в організації влади на місцях (у тому числі в
містах Києві та Севастополі), то для цього необхідно вносити відповідні зміни до
Конституції, потреба в яких визріла давно [90, c. 231].
Однак на сьогодні не лише не внесені зміни до Конституції України в цьому
аспекті, але й немає закону, який би регулював правовий статус Севастополя (хоча
спроби прийняти цей закон були). Перші два законопроекти „Про Севастополь”
були внесені у вересні 1998 р., потім ще один у жовтні того ж року і, нарешті,
законопроект від Кабінету Міністрів – у січні 1999 р. [549, c. 328]. Станом на 2002
р., починаючи з 1996 р., за підрахунками О.

Копиленка, принаймні 10

законопроектів вносилося на розгляд Верховної Ради України щодо статусу
Севастополя, однак, як стверджує вчений, безрезультатно [549, c. 331]. А вже в
іншій статті, яка вийшла друком у 2010 р., він вказував, що, починаючи з 1996 р.,
принаймні 17 законопроектів щодо статусу Севастополя вносилося на розгляд
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Верховної Ради України, але безрезультатно [551, c. 34]. За підрахунками
Я. Павловича, налічувалося близько 20 законопроектів про статус Севастополя [797,
c. 167].
М.

Росенко

проаналізувала

11

законопроектів

„Про

місто-герой

Севастополь”, які вносилися до Верховної Ради України [1105, c. 3]. (Щоправда
Я. Павлович виступає проти наявності у назві майбутнього закону формулювання
“місто-герой”. Своє заперечення він пояснює тим, що ця відзнака не є підставою для
надання місту спеціального статусу [797, c. 171]) і дійшла висновку про
неможливість розробки законопроекту, який би розв'язував наявні проблеми в м.
Севастополі й одночасно узгоджувався б з нормами чинного законодавства [1105,
c. 3]. Попри такі висновки дисертантки, Р. Безсмертний запропонував врегулювати
статус Севастополя в законопроекті «Про територіальний устрій України». Так,
відповідно до п. 1 статті 10 законопроекту до міст-регіонів мали належати міста із
спеціальним статусом – Київ та Севастополь.
І справді, не зовсім зрозуміло, навіщо Севастополю надавався статус містарегіону. Адже кількість населення в ньому становить набагато менше, ніж 750 тис.
осіб. Крім того, це місто не можна розглядати як регіональний центр. І не тільки
тому, що адміністративний центр Автономної Республіки Крим – м. Сімферополь, а
й і з огляду на географічне розташування міста. Що ж до того, що в Севастополі
перебуває військова база Чорноморського флоту Російської Федерації, то, по-перше,
відповідно до Конституції України на її території не можуть розташовуватися
військові бази іноземних держав, а тому перебування іноземного флоту на території
України явище тимчасове. По-друге, з погляду воєнної науки, не доцільно
прив'язувати перебування військових частин до певних територій, позбавляючи їх,
таким чином, можливості маневрувати. А. Доценко також вважає, що Севастополь
не може бути містом-регіоном, оскільки не має районоформуючого значення, а до
зони його тяжіння належить лише територія міськради [360, c. 433].
Незважаючи на це, в п. 3 ст. 4 проекту Закону України «Про територіальний
устрій

України»,

який

був

зареєстрований

народним

депутатом

України

А. Гриценком 10 березня 2009 р. (в законопроекті «Про територіальний устрій
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України», зареєстрованому А. Гриценком 31 серпня 2010 р. [1023] та в
законопроекті
А.

«Про

територіальний

устрій

України»,

зареєстрованому

Гриценком 19 січня 2012 р. [134], положення, що стосуються Севастополя,

залишилися без змін) передбачалось, що міста Київ і Севастополь мають статус
регіонів. Хоча в п. 3 ст. 12 цього законопроекту зазначалось, що Законом може
визначатися спеціальний статус й інших міст [1033]. Правда, така ідея не знайшла
підтримки в Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. У
висновку, підготовленому К. Чайковським, зазначається: «Сумнівними з точки зору
конституційності виглядають положення ч. 3 ст. 12 проекту щодо можливості
встановлення законом спеціального статусу інших (окрім Києва та Севастополя)
міст. У п. 16 ч. 1 ст. 92 Конституції України передбачено, що статус столиці
України та спеціальний статус інших міст визначається виключно законом.
Водночас ч. 3 ст. 133 Конституції України встановлює вичерпний перелік міст,
спеціальний

статус

яких

визначається

законами

України

(міста

Київ

та

Севастополь). Відповідно до ч. 2 ст. 118 та ч. 2 ст. 140 Основного Закону,
особливості здійснення виконавчої влади та особливості здійснення місцевого
самоврядування (що є ключовими елементами спеціального статусу) лише в цих
двох містах визначаються окремими законами України. Таким чином, Конституція
України, на наш погляд, не передбачає можливості надання будь-яким іншим містам
в Україні спеціального статусу, який би міг характеризуватись особливостями
адміністративно-територіального поділу цих міст, особливостями здійснення в них
місцевого самоврядування та виконавчої влади тощо» [132]. У висновку Головного
науково-експертного управління Верховної Ради України на законопроект «Про
територіальний устрій України», зареєстрований А. Гриценком 31 серпня 2010 р.,
щодо цього положення міститься вже більш категоричне судження: «Конституція
України, на наш погляд, виключає можливість надання будь-яким іншим містам в
Україні спеціального статусу, який би міг характеризуватись особливостями
адміністративно-територіального поділу цих міст, особливостями здійснення в них
місцевого

самоврядування

та

виконавчої

влади

тощо»

[133].

Ця

думка

простежується і у висновку Головного науково-експертного управління Верховної
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Ради

України

на

законопроект

«Про

територіальний

устрій

України»,

зареєстрований А. Гриценком 19 січня 2012 р. [134]. У п. 6 ст. 18 законопроекту,
поданого А. Гриценком, зазначалося, що на територію та межі міст Києва і
Севастополя поширюються вимоги, встановлені ст. 9 законопроекту. Мова йшла про
те, що територія населеного пункту є цілісною, а до її складу не може належати
територія іншого населеного пункту або її частина [1033]. Однак у висновках
Головного

науково-експертного

управління

Верховної

Ради

України

на

законопроект «Про територіальний устрій України», зареєстрований А. Гриценком
як у редакції від 10 березня 2009 р., так і від 31 серпня 2010 р. та від 19 січня 2012 р.
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України з огляду на те, що
до складу м. Севастополя входить низка населених пунктів: м. Інкерман, селище
міського типу Кача, села Андріївка, Верхньосадове, Орлине тощо, запропонувало до
тексту проекту внести застереження щодо можливості встановлення законом
відповідних винятків для міст Києва та Севастополя. Що, на нашу думку, є
недоцільним, оскільки законопроект якраз і має на меті усунути подібні явища, які,
зокрема, і викликають необхідність проведення реформи адміністративнотериторіального устрою України. Такої ж позиції дотримується і Окружний
адміністративний суд Автономної Республіки Крим. У постанові від 26 лютого 2010
р. суд зазначив, що повноваження районної ради в місті або міськради не можуть
розповсюджуватися на територію іншого міста [985]. У постанові від 8 вересня 2010
р. цей суд зазначив: «Твердження відповідача про те, що м. Інкерман входить в межі
м. Севастополь, суд до уваги не приймає у зв'язку з наступним. Відповідно до
положень ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районні та
обласні ради – це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. Ч. 2 ст. 5 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що у містах з районним поділом за
рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону
можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої
виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її
виконавчого комітету. Ч. 2 ст. 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в
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Україні” обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах
повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також
повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. Вказані
норми свідчать, що адміністративно-територіальний устрій України не передбачає
входження до складу районів у містах інших міст, а також входження до складу міст
інших міст…Таким чином, з аналізу вказаних норм випливає, що повноваження
районної ради в місті або міськради не можуть розповсюджуватися на територію
іншого міст При таких обставинах та відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” рішення Севастопольської міськради не можуть
розповсюджуватися та бути обов'язковими для застосування Інкерманською
міською радою та на території м. Інкерман або бути підставою для їх застосування
іншими органами в м. Інкерма» [843].
Проте заради об'єктивності потрібно зауважити, що Закон України ”Про
місто-герой Севастополь” усе ж був прийнятий. Це сталося 23 червня 2005 р. Однак
цей документ був ветований Президентом України [797, c. 170].
23 лютого 2006 р. Верховною Радою України після повторного розгляду з
пропозиціями Президента України знову було прийнято Закон України “Про містогерой Севастополь” (це був законопроект, внесений народними депутатами України
І. Вернидубовим та В. Заічком на заміну раніше поданого №3187-1) [1030; 419].
Однак цей Закон чекала доля його попередника – Президент його ветував [1037].
Гарант Конституції України обґрунтував своє рішення рядом причин.
По-перше, на його думку, норма, відповідно до якої базування ВійськовоМорських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації,
що тимчасово перебуває на території м. Севастополя, не може бути причиною
визнання Севастополя містом загальнодержавного значення із спеціальним
статусом. Оскільки, за його словами, ці положення Закону викладено без урахування
норм ст. 17 та п. 14 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України, за
якими на території України не допускається розташування іноземних військових баз
і визнається за можливе використання лише існуючих на час прийняття Основного
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Закону України військових баз для тимчасового перебування на умовах оренди і
виключно в порядку, визначеному ратифікованими Верховною Радою України
міжнародними договорами України, а не актом національного законодавства.
Крім того, Президент України нагадав, що згідно зі ст. 6 Закону України “Про
Збройні Сили України” органи військового управління, об’єднання, з’єднання,
військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних
Сил України дислокуються на території держави відповідно до завдань оборони,
стратегічного плану застосування і завдань Збройних Сил України з урахуванням
військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних
умов районів дислокації. План дислокації Збройних Сил України розробляється
Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується Міністерством оборони
України з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України. З
огляду на це, зауважив Президент України, закріплення в Законі, “Про місто-герой
Севастополь” спеціального статусу міста Севастополя, зважаючи на базування в
місті Військово-Морських Сил України, вбачається необґрунтованим, оскільки
дислокація Збройних Сил України у відповідному місці обумовлена винятково його
стратегічним розташуванням та завданнями оборони, які за різних обставин
змінюються. Тому базування Військово-Морських Сил України та тимчасове
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації не може бути підставою
для закріплення в нормативно-правовому акті, дія якого не обмежена в часі,
особливого статусу м. Севастополя. Закон, зауважив гарант Конституції, не повинен
бути правовою перепоною для оперативного вирішення завдань національної
оборони, зокрема зміни в разі потреби місця базування Військово-Морських Сил
України (І події 2014 ‒ 2015 рр. засвідчили слушність цієї думки).
Незважаючи на це, чимало авторів саме через ці причини (перебування в
Севастополі Військово-Морського флоту України та Чорноморського флоту РФ)
продовжують обстоювати спеціальний статус Севастополя [544, c. 943].

Зокрема,

такої думки дотримується О. Скрипнюк, який вважає, що спеціальний правовий
статус м. Севастополя зумовлюється тим, що в ньому розташований ВійськовоМорський флот України [1152, c. 188].

Іншою позицією, з якою не погодився
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Президент України, була норма, відповідно до якої у складі міста мали зберігатися
як самостійні адміністративно-територіальні одиниці – м. Інкерман, а також
населені пункти, що входять до складу чотирьох сільських і однієї селищної ради.
Ця норма, яка узаконювала наявну систему адміністративно-територіальних
одиниць та місцевого самоврядування в м. Севастополі, на думку Президента,
суперечила вимогам статей 132, 133, 140 Конституції України. Крім того, глава
держави звернув увагу також і на те, що у Законі реальні механізми здійснення
виконавчої влади та місцевого самоврядування не визначено, що

практично

унеможливить ефективне функціонування виконавчої влади, реалізацію повною
мірою

конституційних

гарантій

та

основних

засад

здійснення

місцевого

самоврядування в місті, встановлених Розділом ХІ Конституції України, Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також створить умови для
постійного протистояння рад (адже за правовим статусом Севастопольська та
Інкерманська міські ради, сільські та селищна ради належать до органів місцевого
самоврядування одного рівня, які представляють первинних суб’єктів місцевого
самоврядування і тому за законодавством мають однакові повноваження) та
зловживань, що не могло б

сприяти забезпеченню реалізації законних прав та

інтересів жителів міста. Також Президент України вказував на те, що, відповідно до
ухваленого Закону, Севастопольська міська рада мала бути органом місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл,
селища, міста, які входять до складу м. Севастополя. Тоді, як це суперечило ст. 7 та
ч. 4 ст. 140 Основного Закону України, в яких зазначено, що спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст представляють лише районні та обласні
ради.
Недоліком Закону Президент назвав також і те, що Закон не визначає, як саме
Севастопольська міська рада буде поєднувати у своїй діяльності виконання завдань
різних за природою органів, не встановлювавав

порядок розподілу за таких

обставин повноважень та взаємодії органів місцевого самоврядування, що діятимуть
на території м. Севастополя. Глава держави вказував і на відсутність механізму

390

передачі повноважень від однієї місцевої ради до іншої, їх реалізації для
представлення спільних інтересів.
Також Президент розкритикував ст. 9 Закону, відповідно до якої у
Державному бюджеті України мала передбачатися субвенція бюджету міста на
компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту
Російської Федерації на території міста в розмірі не менше як 50 відсотків від суми,
встановленої міждержавними угодами. Визнаючи необхідність створення належних
матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування в м. Севастополі, глава
держави водночас наголосив, що це не може бути здійснено в запропонований
спосіб, оскільки наведені положення Закону суперечили б ст. 95 Конституції
України, яка встановлює засади бюджетної системи держави і передбачає, що будьякі видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих
видатків визначаються виключно законом про Державний бюджет України.
Також президент зазначив, що, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону, передбачено,
що при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача
коштів з бюджету м. Севастополя до Державного бюджету України у вигляді
перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. Водночас,
зауважив він, зазначене суперечить ч. 1 ст. 100 Бюджетного кодексу України, яка
передбачає можливість встановлення обсягу коштів, що підлягають передачі до
Державного бюджету України з місцевих бюджетів, у разі, якщо прогнозовані
показники доходів відповідного бюджету перевищують розрахунковий обсяг
видатків цього бюджету. Також глава держави звернув увагу і на те, що ця норма
порушує принцип єдності бюджетної системи держави, закріплений ст. 7
Бюджетного кодексу України, за яким єдність бюджетної системи забезпечується
єдиним регулюванням бюджетних відносин, що є одним із важливих факторів
забезпечення соціальної справедливості в державі, здійснення ефективної державної
регіональної політики, збереження територіальної цілісності України.
Підсумовуючи викладені зауваження, Президент запропонував прийнятий
Верховною Радою України Закон України “Про місто-герой Севастополь” відхилити
як такий, що не відповідає Конституції та законам України, не визначає належним
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чином особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в
одному із стратегічно важливих міст держави і може створити суттєві загрози
стабільності, національній безпеці та територіальній цілісності України, виконанню
Україною міжнародних зобов’язань [1037].
На наш погляд, на проблему правового врегулювання статусу Севастополя
потрібно дивитися дещо ширше, оскільки Севастополь фактично є міською
агломерацією. Натомість вітчизняне законодавство не визначає моделі управління
великими містами, тобто міськими агломераціями [1105, c. 9]. А в цих утворень є
ряд особливостей, у тому числі й ті, що стосуються характеру забудови. Адже для
сучасних мегаполісів у країнах Європи та Північної Америки (та, мабуть, і не лише
там) є характерне існування приватних садиб. З огляду на це цілком можна
погодитися і з наріканням М. Росенко на те, що в законодавстві України не
передбачено різновидів моделей організації управління містами, відмінних за
адміністративно-політичним статусом, зокрема містами зі спеціальним статусом
[1105, c. 1].
І хоча такі моделі не розглядаються на законодавчому рівні, вчені вже
працюють над моделлю агломерації. Зокрема, директор Інституту трансформації
суспільства О. Соскін вважає, що під час побудови адміністративно-територіального
устрою міста найкраще застосувати модель агломерації, тобто розглядати
Севастополь як сукупність різних адміністративно-територіальних одиниць, кожна з
яких має власні органи управління, а всі населені пункти, розміщені на території
Севастополя, на його думку, мали б входити до складу агломерації і водночас мати
самостійний статус та право обирати демократичним шляхом органи місцевого
самоврядування. Це означає, що в селах сільські громади мали

бути наділені

правом обирати голів сільських рад, у селищі Кача – селищного голову, а в містах
Севастополі, Інкермані та Балаклаві – міських голів. Науковець пропонує
сформувати спільний представницький орган територіальних громад агломерації –
Раду Севастопольської агломерації, але за іншим принципом: одну половину ради
складатимуть представники Севастополя, а другу – депутати, що представляють
інтереси

решти

частин

агломерації

(Щоправда,

вчений

не

уточнює:

чи
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представництво мало б бути 50% на 50%, чи залежно від кількості мешканців
населених пунктів). Члени загальної ради мали б спільно обирати голову
агломерації, який самостійно мав призначати виконавчий орган ради.
В управлінській структурі агломерації передбачалося функціонування
представника Президента України, до повноважень якого належав би контроль за
виконанням законів і указів Президента України на цій території, а також контроль
за діяльністю прокуратури та інших силових відомств. Однак представник
Президента не мав би повноважень у внутрішній соціально-економічній та
політичній діяльності агломерації. Крім того, з метою оптимального врахування
інтересів

усіх

адміністративно-територіальних

суб'єктів

у

Законі

про

Севастопольську агломерацію О. Соскін пропонує передбачити створення ради
сільських і міських голів як консультативного органу при Раді агломерації [1133,
c. 12].
М. Куйбіда, виходячи з того, що Севастопольська міська рада здійснює
повноваження як міської, так і обласної рад пропонує наділити Севастопольську
міську раду функціями спільного представництва інтересів територіальних громад,
розташованих в адміністративних межах міста [605, c. 141]. До того ж, він говорить
про те, що логічно виглядало б утворення Севастопольської обласної ради. Однак, за
його словами, це тягне за собою утворення Севастопольської області, а отже, й
необхідність внесення змін до чинної Конституції України» [604, c. 246].
М. Пітцик погоджуючись з тим, що як єдина громада Севастополь не може
реалізуватися хоча б з огляду на обмеженість власних ресурсів, необхідних для
реалізації комплексного розвитку території, виступає за створення спеціального
адміністративного

округу

Севастополь,

що

у

форматі

адміністративно-

територіального устрою мав би значення регіону з декількома громадами [828,
c. 26].
Більш

конкретну

пропозицію

озвучив

В.

Малиновський,

який,

переконавшись, що регіональний статус Севастополя, що дістався у спадок від іншої
держави, коли місто було закритою базою МВФ СРСР, є архаїзмом, запропонував
трансформувати м. Севастополь у Севастопольський повіт у складі Кримської землі.
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А всі населені пункти повіту, відповідно до його

концепції, мали отримати

самостійний статус громад і не повинні були входити до складу м. Севастополя
[681, c. 336]. Натомість Я. Павлович вважає за доцільне підпорядкувати м.
Севастополь безпосередньо Автономній Республіці Крим, оскільки, на його думку,
це сприятиме оздоровленню соціально-політичної та економічної ситуації в цьому
регіоні [797, c. 172].
Хоча є і більш традиційні думки щодо особливостей Севастополя як
адміністративно-територіальної одиниці. Місто Севастополь не є ані політичним та
адміністративним центром держави, ані місцем розташування резиденції глави
держави – Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України, центральних органів державної влади, ані місцем
розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних
організацій в Україні. Воно також не є духовним, культурним, історичним, науковоосвітнім центром України. Таким чином, підсумовує М. Куйбіда, з усіх згаданих
особливостей, які притаманні столиці України й обумовлюють її загальнодержавний
статус, жодна не стосується м. Севастополя.

Натомість враховуючи, що

Севастополь є місцем розташуванням основної бази Чорноморського флоту РФ, а
також особливості територіального устрою, місто Севастополь, на думку автора, має
саме спеціальний статус, а не загальнодержавне значення. Зважаючи на те, що місто
не має загальнодержавних функцій, – підсумовує автор, – управління ним повинно
відбуватися за звичною схемою, тобто не за допомогою органів державної влади
(місцевих державних адміністрацій), а через формування системи місцевого
самоврядування за загальною схемою управління містами, яка впроваджена в
Україні [605, c. 104].
На наш погляд, неврегульованість на законодавчому рівні статусу м.
Севастополя спричинила, зокрема, і нагнітання обстановки в місті іноземними
державами (незважаючи на те, що за незалежність України в Севастополі
проголосувала більшість громадян, які з'явилися на виборчі дільниці в 1991 р.)[607,
c. 315]. Так, скажімо, 9 липня 1993 р. парламентом Російської Федерації була
прийнята Постанова “Про статус міста Севастополя”, у якій підтверджувався
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російський федеральний статус м. Севастополя в адміністративно-територіальних
кордонах міського округу станом на грудень 1991 р. Парламентському комітетові з
конституційного

законодавства

пропонувалося

підготувати

проект

Закону

Російської Федерації про закріплення в Конституції РФ федерального статусу м.
Севастополя [551, c. 27]. Ця подія призвела до широкого резонансу у світі. Зазначене
рішення викликало осуд міжнародної спільноти. А палата Депутатів Національного
Конгресу Аргентини навіть прийняла резолюцію, в якій засудила протиправне
рішення Верховної Ради Російської Федерації [1214, c. 104]. Проти цього рішення
виступила Рада Безпеки ООН і навіть Президент Російської Федерації [1, c. 84].
Проти, за словами постійного представника Російської Федерації при ООН, був і
уряд РФ [551, c. 33].
Очевидно, що Президент та уряд РФ зважили на ст. 6 договору між РРФСР та
УРСР від 19 листопада 1990 р., у якій зазначалося, що Високі договірні сторони
визнають і поважають територіальну цілісність УРСР та РРФСР у нині існуючих у
межах СРСР кордонах, а також на ст. 5 Угоди про утворення СНД від 8 грудня 1991
р., у якій також передбачалося, що країни-учасниці “визнають і поважають
територіальну цілісність і недоторканість існуючих між ними державних
кордонів”[551, c. 32].
Однак прийняттям постанови парламентом РФ про статус Севастополя справа
не завершилася. Приміром мер міста Москви Ю. Лужков, 25 липня 2010 р. в
Севастополі під час чергового святкування дня Військово-Морського флоту РФ
заявив, що Росія і Севастополь назавжди. І Чорноморський флот у Севастополі
назавжди разом. А під час урочистого прийому в Москві з нагоди дня ВМФ РФ Ю.
Лужков також заявив, що Севастополь – це російське місто і що його втрата – це
втрата Півдня Росії” [652]. За російський статус Севастополя активно виступав і
віце-спікер Держдуми С. Бабурін. 21 березня 2007 р. на пленарному засіданні він
заявив: «Нам потрібно ставити питання про, те що Севастополь ніколи не
передавався Україні! І Ви не знайдете в жодному архіві жодного документа про
передачу Севастополя». Трохи згодом (17 липня 2013 р.), перебуваючи в Криму, він
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знову заявив: «Я – категорично за виконання вимог закону, а значить, за виконання
тих рішень Верховної Ради РФ, які були прийняті по Криму і Севастополю» [385].
Не сприяла поліпшенню політичної ситуації навколо Севастополя і підписана
21 квітня 2010 р. у Харкові Президентом України В. Януковичем та Президентом
Росії Д. Медведєвим Угода між Україною та Російською Федерацією з питань
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України,
ратифікована Верховною Радою України й Державною Думою Російської Федерації
27 квітня 2010 р., відповідно до умов якої термін перебування Чорноморського
флоту Російської Федерації було продовжено на 25 років, до 28 травня 2042 р. з
наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна
зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Угоди не
пізніше, ніж за один рік до завершення терміну її дії [395]. Підписання Угоди
відбулося, незважаючи на те, що голова парламентського Комітету з питань
національної безпеки й оборони А. Гриценко звертав увагу, що після 2017 р. (року
закінчення чинності двостороннього договору) іноземних баз на території України
бути не повинно, оскільки це не передбачено Конституцією. Політик також додав,
що Україна й без того зробила жест доброї волі, давши Російській Федерації більше
ніж 20 років для того, щоб привести до ладу чи побудувати нову військово-морську
базу там, де захоче Росія. І насамкінець підсумував, що дата 2017 р. не може бути
предметом дискусії, оскільки в договорі не стояли три крапки чи знак питання [207].
Однак визначальним для міста став 2014 р. 23 лютого 2014 р. не без допомоги
російських спеціальних служб на мітингу “міським головою” міста був «обраний»
О. Чалий, а 24 лютого 2014 р. у відставку подав В. Яцуба – голова Севастопольської
міської державної адміністрації [177].
А 26 лютого 2014 р. розпочалась військова інтервенція Російської Федерації
на територію Криму. В умовах присутності іноземних військ (факт протиправного
знаходження російських військ на території Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя підтвердив і Президент Російської Федерації В. Путін. Причому він
заявив, що військові знаходились для того, «щоб забезпечити безпеку під час
проведення референдуму» [1044]. Правда, не зовсім зрозуміло, чому таку безпеку
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мали гарантувати саме військові, а не правоохоронні органи. І ще більш дивним є те,
що таку безпеку забезпечували військові РФ без згоди на це України). 6 березня
2014 р. на позачерговій сесії Севастопольська міська рада прийняла рішення «Про
участь в проведенні загальнокримського референдуму» [1063]. Це рішення, крім
створення міської комісії з проведення референдуму, включало ще два пункти: 1.
Місту Севастополю увійти до складу Російської Федерації як суб'єкту Російської
Федерації. 2. Підтримати рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про
проведення загальнокримського референдуму і взяти участь в проведенні
загальнокримського референдуму 16 березня 2014 р, на який були винесені такі
альтернативні запитання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта
Російської Федерації? 2)Ви за поновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 р. і
за статус Криму як частини України? Приймаючи рішення, Севастопольська міська
рада при цьому посилалась на Європейську хартію місцевого самоврядування, статті
38 та 69 Конституції України, ст. 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права, ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ст.
7 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Прикметно, що у
всіх документах, на які посилається рада, міститься посилання на статтю, окрім
Хартії, що говорить про неможливість послатися на конкретну статтю, оскільки
Хартія не передбачає сецесії регіонів. Статті 38 та 69 Конституції також не
стосуються зміни території держави. В статті ж 1 Пактів мова йде про право народів
на самовизначення. Але, по-перше, такого народу, як «кримський», не існує, а, подруге, приєднання до іншої держави не є самовизначенням у контексті ст. 1 Пактів.
Посилання ж на ст. 7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
взагалі видається, як мінімум, дивним [420]. Справді, в п. 18 ст. 26 зазначеного вище
Закону йдеться про те, що рада має право призначати референдум. Однак вона не
може призначати референдуми, які суперечать Конституції України. Незважаючи на
це, посилаючись на Європейську хартію місцевого самоврядування, 7 березня 2014
р. Севастопольська міська рада затвердила Тимчасове положення про референдум в
місті Севастополь [1062]. При тому, що таке рішення, очевидно, суперечило як
міжнародному праву (про що йшлося у розділі, присвяченому Автономній
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Республіці Крим), так і законодавству України: По-перше, в ст. 73 Конституції
України зазначено: «Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання
про зміну території України» [543]. По-друге, референдум мав би проводитися на
відповідній нормативно-правовій базі. Чи була дотримана ця умова? Ні. Річ у тому,
що з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» [408] втратив
чинність Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [409], який
регулював в тому числі проведення референдуму в Севастополі. Конституційний
Суд України, розглядаючи справу щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про
проведення загальнокримського референдуму“, дійшов висновку, що звуження меж
існуючого кордону України, виведення будь-якого суб’єкта адміністративнотериторіального устрою України з її складу, зміна конституційно закріпленого
статусу адміністративно-територіальної одиниці, зокрема Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя, як невід’ємної складової частини України, шляхом
проведення місцевого референдуму, суперечать зазначеним конституційним
принципам. В результаті Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим
„Про проведення загальнокримського референдуму“ від 6 березня 2014 р. №17026/14

була

визнана

такою,

що

не

відповідає

Конституції

України

(є

неконституційною) [1080].
Таким чином, можна говорити про відсутність правових підстав для
проведення референдуму, а отже, і про те, що його наслідки не могли мати і не
мають жодного значення щодо правового статусу м. Севастополя у складі України
[219]. Та й результати «волевиявлення», м'яко кажучи, виглядають дещо дивними: у
референдумі взяло участь 474137 осіб (це при тому, що згідно з даними управління
міністерства статистики м. Севастополя станом на 1 листопада 2013 р., потенційних
учасників референдуму нараховувалось 383499 осіб), тобто 123%! Як так сталося?
Річ у тому, що якщо особи не було у списку, то для отримання права голосу було
достатньо надати паспорт та прописку. Це давало змогу не лише проголосувати на
кількох дільницях, пройшовши за додатковими списками, але і брати участь у
референдумі громадянам РФ [105, c. 14].
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Незважаючи на це, 11 березня 2014 р. Севастопольська міська рада спільно з
Верховною Радою Автономної Республіки Крим прийняла Постанову „Про
Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя»
[302]. Із трьох пунктів, з яких складалася Декларація, пункти 1 та 3 можна назвати
принциповими. Так, у першому йшлося, що якщо в результаті референдуму народів
Криму 16 березня 2014 р. буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи
Автономну Республіку Крим та м. Севастополь до складу Російської Федерації,
Крим буде оголошений незалежною і суверенною державою. В пункті третьому
йшлося, що Крим як незалежна і суверенна держава у випадку відповідних
результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про
прийняття Республіки Крим на основі відповідного міжнародного договору до
складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації. Міністерство
закордонних справ Російської Федерації заявило, що вважає таке рішення
парламенту Криму абсолютно правомірним [711]. Однак рішення Конституційного
Суду України у справі від 20 березня 2014 р. було іншим. Конституційний Суд
України дійшов висновку, що затвердження Постановою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим Декларації, прийнятої депутатами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та депутатами Севастопольської міської ради, не
належить до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і
суперечить статтям 2, 8, 132, 133, 134, ч. 2 ст. 135, статтям 137 та 138 Конституції
України. Конституційний Суд України ухвалив, що Конституція України не
передбачає права окремої частини громадян України (в тому числі і національних
меншин) на одностороннє самовизначення, в результаті якого відбудеться зміна
території України як унітарної держави, а також наголосив, що питання зміни
кордонів України повинне вирішуватися на всеукраїнському референдумі,
призначеному Верховною Радою України відповідно до ст. 73, п. 2 ч. 1 ст. 85
Основного Закону України. В результаті орган конституційної юрисдикції вирішив:
«Визнати такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною),
Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про Декларацію про
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незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ від 11 березня 2014
року № 1727-6/14» [1078].
Незважаючи на це, 18 березня 2014 р. був підписаний Договір між Російською
Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки
Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів [347]. Відповідно до
ст. 2 цього Договору у складі Російської Федерації утворювався новий суб'єкт –
місто федерального значення Севастополь. Завершило процедуру прийняття
Севастополя до складу Російської Федерації прийняття законів «Про ратифікацію
Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим і утворення в складі
Російської Федерації нових суб'єктів» та «Про прийняття до Російської Федерації
Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів –
Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя», які були підписані
Президентом Російської Федерації 21 березня 2014 р [834]. Таким чином, в ст. 65
Конституції Російської Федерації зазначено, що містами федерального значення є
міста Москва, Санкт-Петербург та Севастополь [535].
Прикметно, що Конституційний Суд Російської Федерації постановив:
«Визнати міжнародний договір між Російською Федерацією і Республікою Крим
про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі
Російської Федерації нових суб'єктів, який не набрав чинності, таким, що відповідає
Конституції Російської Федерації» [1000] (ці дії КС РФ викликали осуд ряду
конституційних судів Європи. Голова Конституційного Суду Литви Д. Жалмас
заявив, що Конституційний Суд Російської Федерації може бути виключений з
Конференції

європейських

конституційних

судів

за

участь

у

здійсненні

міжнародного злочину – схвалення анексії Криму) [596], що і відкрило шлях до
ратифікації Договору парламентом Російської Федерації. Такі дії Конституційного
Суду Російської Федерації спричинили прийняття Конституційним Судом України
рішення «Про припинення дії Меморандуму про розвиток співробітництва між
Конституційний Судом України та Конституційним Судом Російської Федерації».
Своє рішення орган конституційної юрисдикції України мотивував не лише тим, що
Конституційний Суд Російської Федерації визнав міжнародну правосуб’єктність
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адміністративно-територіальної одиниці України, а й тим, що даючи оцінку
конституційності договору між Російською Федерацією і так званою «Республікою
Крим», Конституційний Суд Російської Федерації знехтував і принципами та
положеннями Меморандуму щодо подальшого розвитку всебічних взаємовигідних
українсько-російських відносин, забезпечення верховенства права, основних прав і
свобод людини, взаємної поваги, довіри та співробітництва [539].
Однак при прийнятті рішення Конституційний Суд Російської Федерації
порушив не лише Меморандум, а й Федеральний Конституційний Закон Російської
Федерації «Про Конституційний Суд Російської Федерації». На цьому, зокрема,
наголошує і російський професор О. Лук'янова. Вона звертає увагу на те, що
відповідно до ст. 86 Федерального Конституційного Закону Російської Федерації
«Про Конституційний Суд Російської Федерації» Суд має здійснити перевірку
підписання міжнародного договору. Натомість, за словами О. Лук'янової,
Конституційний Суд самоусунувся від оцінки Договору з приводу порядку його
підписання. Судом перевірялися лише повноваження російської сторони, які й так
були очевидні. Суд констатував, що Договір, «підписаний Президентом Російської
Федерації, який, відповідно до Конституції наділений повноваженнями визначати
основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики держави відповідає
Конституції Російської Федерації» [1261]. І, як зазначає

О. Лук'янова, більш не

досліджувалось нічого, хоча предмет для такого дослідження був. Адже Договір був
підписаний також мером Севастополя О. Чалим. Однак, як слушно зауважує
дослідниця, статус м. Севастополя у складі України взагалі не передбачає обраного
міського голови. А так званий «народний» мер – громадянин РФ О. Чалий був
обраний мешканцями на мітингу. Тобто, підсумовує дослідниця, на момент його
обрання на посаду міського голови така посада не була передбачена законодавством
України. А навіть якби і була передбачена, то ця особа не могла бути обраною на
цю посаду, оскільки мала громадянство іноземної держави [766]. Крім того, вчена
підкреслює, що якщо АРК ще якось можна назвати державою, то це не можна
сказати щодо Севастополя. А оскільки він не входив на той час до складу АРК, то в
такому разі, відповідно до п. ст. 4 Федерального Конституційного Закону «Про
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порядок прийняття до Російської Федерації і утворення у її складі нового суб'єкта
Російської Федерації», передбачена зовсім інша процедура: «Прийняття до
Російської Федерації як нового суб'єкта частини іноземної держави відбувається за
взаємною згодою Російської Федерації і даної держави відповідно до міжнародного
договору, укладеного Російською Федерацією з даною іноземною державою» [765].
Таким чином, ми спостерігаємо порушення Російською Федерацією в тому
числі і власного законодавства у процесі легалізації анексованих адміністративнотериторіальних одиниць України.
Після анексії Севастополя голова Законодавчих зборів міста Ю. Дойніков
виступив з ідеєю, враховуючи «складну міжнародну обстановку, наявність сил, які
прагнуть дестабілізувати ситуацію, обмежити до міста в'їзд особам, які не
проживають в ньому”. З цього приводу Ю. Дойніков навіть доручив підготувати
проект постанови про звернення до Президента Російської Федерації та уряду РФ з
цього питання. 31 липня 2014 р. це питання було винесене на голосування: за цю
ініціативу проголосувало лише 10 із 42 депутатів. Однак депутати Законодавчих
зборів вирішили не відмовлятись від цієї ідеї і заявили, що вони мають намір
винести це питання на референдум [150]. Станом на 1 січня 2016 р. такий
референдум проведений не був.
Незважаючи на те, що в ст. 133 Конституції України зазначається, що
м. Севастополь має спеціальний статус, який визначається законом України, та на
те, що до Верховної Ради України було подано близько 20 законопроектів про
статус Севастополя, такий закон так і не був прийнятий. Ця ситуація, зокрема,
призвела до того, що нині м. Севастополь залишилось єдиною в Україні
адміністративно-територіальною

одиницею,

де

взаємовідносини

двох

форм

публічної влади (місцевого самоврядування і державної влади) чітко не
сформульовані

та

законодавчо

не

врегульовані.

Неврегульованість

на

законодавчому рівні статусу м. Севастополя спричиняла, зокрема, і нагнітання
обстановки в місті Російською Федерацією. А 26 лютого 2014 р. розпочалась
військова інтервенція Російської Федерації на територію Криму, що поглибила
політичну кризу в місті.
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Спеціальний статус міста був зумовлений розташуванням на його території
військо-морської бази Чорноморського флоту СРСР (згодом Російської Федерації)
та Військово-Морських Сил України. Аналізується не відповідність проведення
«референдуму» щодо статусу міста принципам та нормам міжнародного та
українського права. Відмічається, що пославшись на результати нелегітимного
волевиявлення Російською Федерацією був ініційований, а згодом і підписаний
«Договір між Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до
Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації
нових суб'єктів» (в тому числі міста федерального значення Севастополь – ст. 2
Договору). Акцентується увага на тому, що розглядаючи цей «Договір»,
Конституційний

Суд

Російської

Федерації

порушив

ст.

86

Федерального

Конституційного Закону Російської Федерації «Про Конституційний Суд Російської
Федерації», оскільки проаналізував повноваження на підписання Договору лише
представника Російської Федерації і не проаналізував повноваження представника
міста Севастополя.
Висновки до розділу 5
Відповідно до ст. 133 чинної Конституції України в державі два міста мають
спеціальний статус, який визначається законами України. Це міста Київ та
Севастополь. Особливість їх статусу потребує окремого розгляду правового статусу
цих населених пунктів.
Київ став столицею української держави ще в період Київської Русі. Однак з
огляду на те, що Київ був столицею

Української Народної Республіки за

Центральної Ради, Української Держави за П.Скоропадського, Української Народної
Республіки за Директорії, у яких більшість українського народу підтримувала
національну державність, місцем перебування більшовицього уряду в УСРР стало м.
Харків. Перенесення столиці з Харкова до Києва відбулося у 1934 р. Це рішення
пояснювалося насамперед необхідністю наближення уряду до найважливіших
сільськогосподарських районів та тим, що Київ – природний географічний центр.
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Такий великий мегаполіс, як м. Київ, не міг ефективно керуватися з одного
центру, тому об'єктивно виникла необхідність у поділі міста на окремі
адміністративно-територіальні одиниці. Якщо у другій половині ХІХ ст. в основі
поділу м. Києва на дільниці лежали цехи (об'єднання ремісників), то з крахом
Російської імперії місто спочатку було поділене на райони, а з 1919 р. – на комуни.
Проте такий підхід себе не виправдав, і в квітні 1920 р. влада знову повернулись до
районного поділу.
У період 20-х – середини 30-х рр. ХХ ст. влада не мала чіткої концепції
реорганізації районного у місті поділу. Кількість районів у місті спорадично то
збільшувалась, то зменшувалась (1920 р. – 9 районів, 1921 р. –6, 1922 р. – 5,
1926 р. – 10, 1927 р. – 11, 1929 р. – 4). Лише з середини 30-х рр. намітилася
тенденція до збільшення чисельності районів (1935 р. – 6, 1936 р. – 8, 1938 р. – 9).
Така невизначеність спостерігалась і протягом окупації німецькими військами
столиці Радянської України.
З поверненням радянської влади до Києва відбулися зміни адміністративнотериторіального устрою столиці. В 1944 р. місто було поділене на 8 районів, а в
1946 р. – на 9. Ця кількість районів у місті залишалася незмінною аж до 1969 р.
Щоправда, за цей час з огляду на політичну ситуацію в країні (засудження культу
особи Й. Сталіна та перемога М. Хрущова над так званою «антипартійною групою»,
до складу якої входили В. Молотов і Л. Каганович), у столиці УРСР відбулося
перейменування деяких районів.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради

УРСР від 30 жовтня 1957 р. Кагановицький район було перейменовано на
Московський, а Молотовський – на Шевченківський. 4 листопада 1961 р. Указом
Президії Верховної Ради УРСР Сталінський район був перейменований на
Радянський. У зв'язку з інтенсивною забудовою та розширенням меж столиці
зростає і кількість районів у місті. В 1969 р. в місті існувало 10 районів, в 1973 р. –
11, 1975 р. – 12, 1987 р. – 14.
30 січня 2001 р. Київська міська рада, посилаючись на необхідність
виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи з проведення в
Україні адміністративної реформи» від 20 листопада 1998 р., з метою підвищення
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ефективності управління містом та зменшення витрат на його здійснення ухвалила
рішення, згідно з яким замість 14 районів створювалося 10. Зменшення кількості
районів не призвело до подолання диспропорцій між ними (як за кількістю
населення, так і за площею), а спричинило погіршення рівня

обслуговування

населення.
Окрім питання районного поділу, перед м. Києвом гостро постало питання
розширення меж. Якщо в період середньовіччя королівська влада контролювала
розширення Києва, часом порушуючи об'єктивні закони розвитку міста, то
наприкінці ХІХ ст. міська Дума почала активно займатися розширенням території
міста, мотивуючи це потребою збільшення кількості платників податків та
узаконенням того становища, що жителі передмість, користуючись послугами міста,
торгуючи у місті, маючи захист поліції, повинні сплачувати податки, дотримуватися
санітарних норм, виконувати обов'язкові постанови Думи.
З приходом до влади більшовиків процес розширення меж Києва значно
інтенсифікувався. Це пояснювалось як демографічним ростом, так і розвитком
промисловості. Незважаючи на перманентне збільшення населення столиці після
проголошення Україною незалежності, процес розширення меж м. Києва
загальмувався. Однією з основних причин цього стала відсутність дієвого правового
механізму. Створення спеціального столичного округу з особливим статусом на базі
Києва могло б стати одним із варіантів вирішення цієї проблеми.
Власну специфіку має також і м. Севастополь. Вона полягала у розташуванні
військової морської бази на території міста. Ця специфіка міста істотно вплинула на
його статус як у Російській імперії, так і в радянський період. З огляду на
стратегічне військове значення міста, згідно з рішенням Президії Верховної Ради
РРФСР „Про виділення міста Севастополь у самостійний адміністративногосподарський центр” від 29 жовтня 1948 р. м. Севастополь було виділене в
самостійний адміністративно-господарський центр зі своїм бюджетом та зараховане
до

категорії

міст

Чорноморського

республіканського

флоту

СРСР

підпорядкування.

зумовило

його

Базування

складний

в

місті

адміністративно-

територіальний поділ, який, по суті, зберігається і донині. В Севастополі
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нараховується 32 населені пункти, в тому числі: м. Севастополь, м. Інкерман,
селище міського типу Кача, селище Сонячне і 28 сіл. Якщо розглядати органи
місцевого самоврядування Севастополя, то вони представлені Севастопольською та
Інкерманською міськими, 4 районними в місті, Качинською селищною та 4
сільськими радами. Таким чином, значна частина населення не може належним
чином реалізувати своє конституційне право на здійснення влади через органи
місцевого самоврядування (п. 1 ст. 5 Конституції України). Незважаючи на те, що в
ст. 133 Конституції України зазначається, що м. Севастополь має спеціальний
статус, який визначається законом України, та на те, що до Верховної Ради України
було подано близько 20 законопроектів про статус Севастополя, такий закон так і не
був прийнятий. Це призвело до того, що нині м. Севастополь залишилось єдиною в
Україні адміністративно-територіальною одиницею, де взаємовідносини двох форм
публічної влади (місцевого самоврядування і державної влади) чітко не
сформульовані

та

законодавчо

не

врегульовані.

Неврегульованість

на

законодавчому рівні статусу м. Севастополя стала, зокрема, і причиною нагнітання
обстановки в місті Російською Федерацією, яка виявилась сприятливим фоном для
початку у 2014 р. військової інтервенції Російської Федерації на територію міста.
Посилаючись на Європейську хартію місцевого самоврядування, 7 березня
2014 р. Севастопольська міська рада затвердила «Тимчасове положення про
референдум у м. Севастополь». І це попри те, що таке рішення, очевидно,
суперечило як міжнародному праву (про що йшлося у розділі, присвяченому
Автономній Республіці Крим), так і законодавству України: по-перше, в ст. 73
Конституції

України

зазначено:

«Виключно

всеукраїнським

референдумом

вирішуються питання про зміну території України». По-друге, референдум мав би
проводитися на відповідній нормативно-правовій базі. Чи була дотримана ця умова?
Ні. З прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» втратив
чинність Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», який
регулював, в тому числі, проведення референдуму в Севастополі.

На

неконституційність проведення референдуму вказав і Конституційний Суд України
(справа №1-13/2014 від 14 березня 2014 р.). Таким чином, можна говорити про
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відсутність правових підстав для проведення референдуму, а отже, і про те, що його
наслідки не могли мати і не мають жодного значення щодо правового статусу м.
Севастополя у складі України.18 березня 2014 р. був підписаний «Договір між
Російською Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації
Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» (в тому
числі міста федерального значення Севастополь – ст. 2 Договору). Показово, що,
розглядаючи цей «Договір», Конституційний Суд Російської Федерації порушив ст.
86

Федерального

Конституційного

Закону

Російської

Федерації

«Про

Конституційний Суд Російської Федерації», оскільки в порушення закону не
проаналізував повноваження на підписання Договору так званим «мером
Севастополя» О. Чалим.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і по-новому розв’язано
важливу для української історико-правової науки проблему, яка полягає у створенні
цілісної наукової концепції правового регулювання становлення та розвитку
адміністративно-територіального устрою України в ХХ - на початку ХХІ ст. Це
зумовило

обґрунтування

на

підставі

положень

дисертації

концептуальних

узагальнень автора щодо основних тенденцій і закономірностей розвитку правового
регулювання адміністративно-територіального устрою в Україні. Найвагомішими
висновками є:
1. Історія розвитку адміністративно-територіального устрою в Україні в ХХ ‒
на початку ХХІ ст. виявляє сутнісну суперечність між імперативним методом
регулювання, який нав’язувався суб’єктами державно-владних повноважень, та
потребою українського народу організовувати адміністративно-територіальний
устрій відповідно до національних традицій.
2. Проведений аналіз та класифікація масиву історіографічної літератури дозволили
виділити сім періодів у дослідженні проблематики адміністративно-територіального
устрою України в ХХ ‒ на початку ХХІ ст.:
а) 1920-ті роки, для якого характерним є критичне ставлення до правового
регулювання та практики реалізації реформи адміністративно-територіального
устрою, що пояснювалося відносною терпимістю до плюралізму в оцінці реалізації
політико-правових експериментів;
б) від початку 1930-х до середини 1950-х років, для якого характерною є
майже цілковита відсутність робіт з питань адміністративно-територіального
устрою, оскільки саме в цей період відбувається зміцнення тоталітарної системи в
державі, яка виключала можливість ведення об'єктивної фахової наукової дискусії;
в) від середини 1950-х років до середини 1980-х років, що характеризується
комплементарним ставленням вчених до правової політики держави у сфері
адміністративно-територіального устрою і пояснювався необхідністю «наукового
схвалення» волюнтаристських рішень у проведенні реформи адміністративнотериторіального устрою в республіці;
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г) від середини 1980-х до початку 1990-х, відзначається відродженням
критичного

осмислення

науковцями

нормативно-правового

регулювання

адміністративно-територіального устрою у зв'язку з проголошенням політики
гласності, яка передбачала можливість помірної критики на адресу пануючої
Комуністичної партії Радянського Союзу та органів державної влади;
ґ) від проголошення незалежності до ухвалення Конституції України 1996 р.,
особливістю якого є незначна кількість робіт з означеної проблематики, що
пояснюється як недостатньою увагою до питань державного будівництва загалом
(на користь насамперед вирішення нагальних економічних проблем), так і
недостатнім усвідомленням рівня проблем, що накопилися в адміністративнотериторіальній сфері, створені і успадковані

волюнтаризмом держави і її

очільників;
д) від ухвалення Конституції України

у 1996 р. до 2005 р., коли був

проголошений курс на проведення реформи адміністративно-територіального
устрою України, що у зв'язку з цим характеризувався поступовим збільшенням робіт
із питань адміністративно-територіального устрою, що позначився необхідністю
відповідно до п. 13 ст. 92 Конституції України прийняти закон про територіальний
устрій України;
е) від 2005 р. до ухвалення Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад» 2015 р., який став точкою відліку початку адміністративнотериторіальної реформи. Особливістю цього періоду є збільшення праць,
присвячених адміністративно-територіальному устрою не лише авторства вченихюристів, а й активне звернення до дослідження цієї тематики представниками науки
державного управління, історії, політології, економіки, географії, психології тощо,
що пояснювалося як комплексністю і складністю реформи, яка вимагала
ґрунтовного наукового опрацювання, так і загальнодержавною актуальністю
означеної проблематики. Ця класифікація може бути врахована у дискусії стосовно
періодизації історії держави і права України, навколо якої серед істориків права
триває жвава дискусія.
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3. Вивчення джерельної бази дослідження дозволило систематизувати групи
джерел: нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, документи, що
супроводжували їх ухвалення, рішення органів конституційної та загальної
юрисдикції, архівні матеріали, довідкова література та мемуари. Комплексний аналіз
згаданих джерел дозволяє зробити висновок про їх достатність для проведення
дисертаційного дослідження.
4. Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що українська політична
еліта не була підготовлена до стрімкого розпаду Російської імперії у 1917 р. і ще
досить тривалий час після цієї події залишалася в полоні автономістських ідей, що
спричинило відтермінування вирішення питань, пов'язаних із межами держави та її
адміністративно-територіальним устроєм, а прийняті 6 березня 1918 р. Закон «Про
адміністративно-територіальний поділ України» та 13 листопада «Тимчасовий
основний Закон про державну самостійність українських земель бувшої АвстроУгорської монархії» так і не були втілені в життя як через внутрішньо, так і через
зовнішньополітичні

обставини.

Поразка

національно-визвольних

змагань

українського народу призвела до входження земель, заселених переважно
українцями, до складу інших держав. У складі РРФСР опинилися частина Курської
та Воронезької губерній, а також українські етнічні території, які входили до складу
Області Війська Донського, у складі Другої Речі Посполитої опинилися Східна
Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся. До Румунії
відійшла

Північна

Буковина

та

Бессарабія,

а

Закарпаття

приєднане

до

Чехословаччини.
5. Встановлено, що перша спроба проведення реформи адміністративнотериторіального устрою на українських землях, які опинилися під контролем
Української Соціалістичної Радянської Республіки, була здійснена у 1919 р. Однак її
проведення у «ручному режимі» спричинило організаційний хаос, який поставив під
загрозу не лише продовольчу, але й військову безпеку республіки. Незважаючи на
проголошення економічного критерію як пріоритетного при проведенні реформи
адміністративно-територіального устрою, насправді вона визначалася необхідністю
наближення адміністративно-територіальних центрів до населення з метою
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удосконалення керівництва територіями з тим, щоб придушити селянськоповстанський рух, який в офіційних документах іменувався «контрреволюційним»
та «бандитизмом».
6. Здійснено порівняльний аналіз проведення адміністративно-територіальних
реформ в УСРР та незалежній Україні, наслідком якого став висновок про більш
динамічний характер проведення реформ у радянський період порівняно з нинішнім
часом. Констатовано, що однією з причин, яка гальмує ефективне проведення
реформи, є відсутність спеціально утвореного інституційного механізму, який би не
лише деталізував визначену Верховною Радою України правову політику у сфері
адміністративно-територіального устрою, а й імплементував би її в регіонах.
Зазначено, що в УСРР ці функції з 1920 р. були покладені на Адміністративнотериторіальну комісію при Народному Комісаріаті Внутрішніх Справ УСРР, а з 1922
р. ‒ на Центральну Адміністративно-Територіальну Комісію при ВУЦВК. У
сучасній Україні такий орган не створений.
7. Аналіз реформи адміністративно-територіального устрою, розпочатої у 1922
р., сутність якої полягала у створенні триланкової системи адміністративнотериторіального устрою (сільрада, район, округа) замість чотириланкової (село,
волость, повіт, губернія) засвідчив, що вона вимагала не лише значних
організаційно-правових зусиль, а й потребувала фінансового забезпечення. Було
встановлено, що, незважаючи на збільшення кількості функцій, які були передані на
рівень округ у порівнянні з повітами, при плануванні окружних бюджетів ця
особливість не була врахована, що

поряд

із неналежними

фінансовими

розрахунками призвело до дефіциту місцевих бюджетів. У

результаті в

адміністративних центрах бракувало найнеобхідніших речей для нормального
функціонування адміністративного апарату: фахового кадрового забезпечення,
засобів пересування, комунікації, друкарських машинок, без яких не можна було
налагодити ефективну роботу установ. Бракувало засобів комунікації. Відсутність у
новоутворених адміністративних центрах належної інфраструктури (школи, лікарні,
кінотеатри), а також проблема з житловим фондом та організацією продовольчого
забезпечення, поряд із низьким рівнем оплати праці службовців та виділення
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меншої кількості коштів новоутвореним адміністративно-територіальним одиницям
порівняно з існуючими, призвели до браку кваліфікованих кадрів на місцях та їх
низького рівня мотивації.
8. Дослідження матеріалів, пов'язаних з утворенням Автономної Молдавської
Радянської Соціалістичної Республіки у складі УСРР у 1924 р., всупереч позиції
Центральної адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК, яка вказувала на
відсутність належних умов для цього (незручна конфігурація адміністративнотериторіальної одиниці, слабо розвинута промисловість, брак комунікацій), свідчило
про неефективність та непрактичність запроваджуваних змін. Показано, що
пропонована адміністративно-територіальна одиниця мала стати плацдармом для
приєднання у майбутньому до СРСР територій, які входили до складу Королівства
Румунія. Включення до складу АМРСР населених пунктів та адміністративних
районів, у яких українське населення складало більшість, пояснювалося політичною
доцільністю, яка полягала в створенні багатонаціональних анклавів, а не
національних одиниць. Нехтування правами етнічних українців та представників
національних меншин було характерним і при уточненні кордонів автономії. У
результаті відмови від дотримання національного принципу при утворенні у 1940 р.
Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки в її складі опинилося більше ніж
200 тисяч етнічних українців, що складало понад 10% населення МРСР.
9. Спростовано усталену в радянській історіографії думку, що головною
причиною, яка спонукала до появи автономних утворень, стало задоволення
національно-культурних проблем національних меншин. Натомість доведено, що
утворення національних адміністративно-територіальних одиниць пояснювалось
масовою еміграцією представників національних меншин та їхнім небажанням
підтримувати радянську владу. Зроблено висновок, що ліквідація адміністративнотериторіальних одиниць проводилась у зв'язку з розбудовою репресивного апарату,
на який покладалася відповідальність за запобігання організованим виступам
національних меншин, а також через усвідомлення високої ймовірності початку
Другої світової війни і можливою їх підтримкою дій ворога.
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10. Вивчення конституційно-правових актів Української Соціалістичної
Радянської

Республіки

засвідчило

відсутність

правового

регулювання

адміністративно-територіального устрою у Конституціях 1919 і 1929 рр. Лише в
нормах Основного Закону 1937 р. знайшов відображення обласний рівень. Попри
наявність у Конституції (Основному Законі) УРСР 1978 р. глави «Адміністративнотериторіальний устрій Української РСР», система адміністративно-територіального
устрою республіки не була чітко окреслена. Лише в Конституції України 1996 р.
закріплено систему адміністративно–територіального устрою України на засадах
єдності та цілісності державної території, однак деталізація на рівні закону так і не
стала реальністю. Наслідком цього стали значні диспропорції адміністративнотериторіальних одиниць як за площею, так і за чисельністю населення, що призвело
до ускладнення

управління ними та негативно позначилося на реалізації прав

громадян України.
11.

Доведено, що найменше уваги, незважаючи на аграрний характер

поселенської мережі, радянський законодавець приділяв сільським населеним
пунктам. Зокрема, в «Інструкції про порядок перечислення залюднених пунктів до
розряду міських або сільських осель» від 16 квітня 1924 р. попри її назву правовий
статус сільських населених пунктів як адміністративно-територіальних одиниць
залишився неврегульованим. Ні в Указі Президії Верховної Ради УРСР «Про
порядок віднесення населених пунктів до категорій міст, селищ міського типу і
робітничих селищ Української РСР» 1956 р., ні в Указах Президії Верховної Ради
УРСР 1965 р. та 1981 р., якими регулювалася система адміністративнотериторіального устрою, не визначалися показники, відповідно до яких необхідно
було утворювати чи ліквідовувати сільські адміністративно-територіальні одиниці, а
також значно звужувався каталог питомих українських видів сільських населених
пунктів. Наслідком цього стала

ліквідація «безперспективних сіл» та хутірської

системи розселення, яка також розглядалася як база для українських повстанців, які
боролися за відновлення незалежності України після закінчення Другої світової
війни.
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12. Аналіз правової політики УСРР у сфері адміністративно-територіального
устрою засвідчив превалювання інтересів держави над інтересами людини, що не
обмежувало органи радянської влади у проведенні експериментів

щодо

адміністративно-територіального устрою республіки: у 1925 р. відбувається перехід
від чотириланкової системи до триланкової, у 1930 р. ‒ від триланкової до
дволанкової (1930 р.), однак у 1932 р. у республіці знову запроваджується
триланкова система адміністративно-територіального устрою, яка функціонує і
донині і яка в результаті проведених експериментів загалом засвідчила свою
ефективність.
13. Вивчення архівних матеріалів дозволило зробити висновок про те, що в
радянській Україні рішення про поділ міста на райони чи скасування районного
устрою, а також зміна кількості районів у місті ухвалювалося на рівні КП(б)У,
виходячи з політичної кон'юнктури, без належного наукового супроводу, що
призвело, зокрема, до необґрунтованого скорочення кількості районів у містах у
1948 р. та 1957 ‒ 1961 рр., а ухвалена у 1996 р. Конституція України не лише не
визначила компетенцію щодо утворення районів у містах, а й закріпила
амбівалентність їх правової природи (ст. 140 та ст. 142), що призвело до
утвердження правової невизначеності та підвищення напруги на місцевому рівні. У
контексті політики децентралізації вирішення питання районного поділу в місті
мало б бути віднесене до компетенції міських рад, що дозволило б їм враховувати
специфіку населених пунктів.
14.Узагальнено правові акти періоду незалежності України з питань
адміністративно-територіального

устрою

та

визначено

3

основні

етапи

законотворчості з цих питань:
а) 1-й етап ‒ 1991 ‒ 1996 рр., для якого характерним було функціонування
нормативно-правової бази з питань адміністративно-територіального устрою,
прийнятої в УРСР;
б) 2-й етап ‒ 1996 ‒ 2005 рр., який характеризувався унормуванням системи
адміністративно-територіального устрою в Конституції України 1996 р. та
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невдалими спробами прийняття Закону України, в якому б конкретизувалися її
норми.
в) 3-й етап ‒ 2005 ‒ 2015 рр., у ході якого основна увага була сконцентрована на
базовому рівні адміністративно-територіального устрою і який завершився у 2015 р.
прийняттям Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».
15. Аналіз правових підстав анексії Автономної Республіки Крим Російською
Федерацією дозволив зробити висновок про те, що вона порушила не лише
двосторонні українсько-російські договори, принципи та норми міжнародного
права, які закріплені в універсальних міжнародно-правових актах (на чому, зокрема,
наголошували і авторитетні міжнародні організації), але й ті, які закріплені в
регіональних, зокрема, в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в
Європі 1975 р., чим зневажила як встановлений міжнародний правопорядок, так і
status quo, що склався в Європі після завершення Другої світової війни.
Констатовано, що заради легітимації протиправного вчинку в очах міжнародної
спільноти та власних громадян Російською Федерацією був проголошений курс на
кардинальну зміну міжнародно-правової доктрини: якщо раніше російські вчені
наполягали на тому, що принцип територіальної цілісності превалює над правом на
самовизначення, то тепер їх думка змінилася на діаметрально протилежну.
Акцентовано увагу на тому, що зміна території України відбулася також із
порушенням як вітчизняного законодавства, так і законодавства Російської
Федерації.
16. Встановлено, що місто Севастополь має власну специфіку, яка полягає у
розташуванні військової морської бази на території міста, що слугувало підставою
для виділення його у «самостійний адміністративно-господарський центр» та
віднесення його до категорії міст республіканського підпорядкування ще у 1948 р.
Наголошується на тому, що хоча в ст. 133 Конституції України зазначається, що м.
Севастополь має спеціальний статус, який визначається законом України, однак
закон, який би визначав статус Севастополя як адміністративно-територіальної
одиниці, що має спеціальний статус, незважаючи на те, що до Верховної Ради
України було подано близько 20 законопроектів про статус Севастополя, до 2015 р.
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так і не був прийнятий. Це призвело до того, що це місто залишилось єдиною в
Україні адміністративно-територіальною одиницею, де взаємовідносини двох форм
публічної влади (місцевого самоврядування і державної влади) чітко не
сформульовані та законодавчо не врегульовані. Це стало, зокрема, і причиною
нагнітання обстановки в місті Російською Федерацією, яка виявилась сприятливим
фоном для початку у 2014 р. військової інтервенції Російської Федерації на
територію міста. Анексія українських територій Російською Федерацією порушила
не лише конституційні норми України, зокрема ст. 73 Конституції України, а й ст.
86

Федерального

Конституційного

Закону

Російської

Федерації

«Про

Конституційний Суд Російської Федерації.
17. Акцентується увага на тому, що, незважаючи на вичерпний перелік видів
адміністративно-територіальних одиниць, які містяться у ст. 132 Конституції
України, де-факто в Україні і після 1996 р. був збережений такий вид населеного
пункту, як селище міського типу, якому були властиві риси як міського, так і
сільського

поселення.

Амбівалентність

правової

природи

даного

виду

адміністративно-територіальної одиниці уможливила колізійність законодавства,
яке регулювало її правовий статус – в Указі Президії Верховної Ради Української
РСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою
Української РСР» від 12 березня 1981 р. селище міського типу характеризувалося як
міський населений пункт, натомість відповідно до підзаконних нормативноправових актів, якими встановлювалися пільги щодо оплати за користування
житлово-комунальними послугами, статус селищ міського типу був тотожний
статусу сіл. Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність», залежно від особливостей виробництва і забудови, селище міського
типу могло бути віднесене до категорії як міських, так і сільських населених
пунктів. Робиться висновок, що дана правова невизначеність статусу селищ
міського типу є не лише причиною уповільнення віднесення їх до категорії міст, а й
джерелом порушень прав громадян, що виявляється у відсутності уніфікації
соціально-економічних стандартів для цієї категорії населених пунктів.
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18. Встановлено, що попри констатовану науковцями нагальну необхідність
проведення реформи адміністративно-територіального устрою України, фактичний
її старт розпочався з прийняттям Верховною Радою України 5 лютого 2015 р.
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Однак
неприйняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)» стало причиною гальмування процесу проведення реформи.
Відзначається, що перманентний перегляд перспективних планів формування
територій громад областей демонструє відсутність наукового підходу до вироблення
критеріїв їх утворення.
19. Історико-правове дослідження адміністративно-територіального устрою
України у ХХ ‒ на початку ХХІ ст. дає змогу стверджувати про наявність правового
досвіду,

який

може

бути

використаний

під

час

реформування

чинного

законодавства України. З огляду на те, що Україна є правонаступником Української
Народної Республіки відповідно до заяви Державного Центру Української Народної
Республіки в екзилі від 22 серпня 1992 р., доцільно здійснити рецепцію назв
адміністративно-територіальних одиниць, що були використані в Конституції
Української Народної Республіки 29 квітня 1918 р., і внести зміни до чинної
Конституції

України,

виклавши

статтю

133

в

такій

редакції:

«Систему

адміністративно-територіального устрою України складають: громади, волості,
землі».
20. Дослідження впливу адміністративно-територіального устрою України на
організацію

і

діяльність

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування є одним із можливих напрямів продовження досліджень за
тематикою дисертації.
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Прищепа О. П. Міста Волині в другій половині XIX - на початку XX ст.:

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Прищепа Олена Петрівна; Чернівецький
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Про місто Кіровоград [Електронний ресурс] / Режим доступа :

http://gorod.kr.ua/misto/.
1017.

Про міську, районну в місті Раду народних депутатів Української РСР»
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Режим

доступа
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Проект Закону «Про територіальний устрій України»
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доступа
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Проект Закону України
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«Про територіальний устрій України"
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України й Польщі в 1944-1951 роках та його наслідки: автореф. дис. ... д-ра
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1045.
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О.
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1050.
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542

1051.
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Сулькевича (червень-листопад 1918 р.): історико-правове дослідження: дис. ...
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Рекотов Петро Валентинович; Національна академія внутрішніх справ
України. - К., 1997. - 222 с.
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Рекотов П. В. Окупаційні адміністративно-територіальні утворення на
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людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнар. іст.-прав. конф.,
17-20 верес. 2015 р., с. Коблеве / Міжнар. асоц. істориків права, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України, Секція історії держави і права Наук.
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взаємовідносини з владою / Т. Г. Рендюк. – Київ: Інститут історії України
НАН України, 2010. - 150 с.
1059.

Реформа місцевого самоврядування в Україні: звіт про результати

публічних консультацій / Нікош Г., Пресняков І., Чумак В. - К.: 2008. - 70 с.
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Реформування адміністративно-територіального устрою: український та

зарубіжний досвід: монографія / [Кресіна І. О. та ін.]; за ред. д-ра політ. наук,
проф., чл.-кор. НАПрН України І. О. Кресіної; Нац. акад. наук України, Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Логос, 2011. - 399 с.
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Реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в

Україні: проекти нормативно-правових актів / Упоряд. О. С. Врублевський. К.: Ін-т громадян. Суп-ва, 2009, 80 с.
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Решение Севастопольского городского Совета «Об утверждении
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/
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1064.

Рєпін І. В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до

СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.): дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 /
Рєпін Ігор Володимирович; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.,
2007. - 191 с.
1065.

Ринажевський Б. М. Становлення національної державності в Закарпатті

(1918-1939 рр.): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ринажевський Богдан
Миколайович; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної
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Стахів М. Західна Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1172-
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1181.

Стерчо П. Карпато-Українська держава (До історії визвольної боротьби
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Стойко

О.

М.

Законодавчі
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щодо
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адміністративно-територіального устрою України / О. М. Стойко // Правова
держава. Випуск 24. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2013. - С. 406-412.
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Стоян П. К. Адміністративно-територіальна реформа на Україні (1922-
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Л.

М.

Административно-территориальное

устройство

Украинской ССР, основанное на производственном принципе. Конспект
лекции / Л. М. Стрельцов. - О.: Одесский государственній университет имени
И. И. Мечникова. - 24 с.
1185.

Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду

України (аналітичний огляд та коментарі) / А. А. Стрижак. - К.: Ін Юре, 2010.
- 631 с.
1186.

Суверенітет України і міжнародне право / В. Н. Денисов [та ін.]; відп.

ред. В. Н. Денисов, В. І. Євінтов; НАН України, Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького. - К. : Манускрипт, 1995. - 359 с.
1187.

Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII - початок XX століття): дис.

... канд. іст. наук : 07.00.05 / Суліменко Олександр Григорович; Ін-т політ. і
етнонац. дослідж. НАН України. - К., 2002. - 189 с.
1188.

Сурилов А. История государства и права Молдавской ССР (1917-1959) /

А. Сурилов. - Кишинев, картя Молдовеняскэ, 1963. - 335 с.
1189.

Сьогодні в Україні нараховується близько 40 тисяч бібліотек, в яких

працює понад 53 тисячі людей [Електронний ресурс] / Режим доступа : //
http://www.grif.kiev.ua/notes/21052.html
1190.

Таран

П.

Є.

Автономістські

ідеї

в

політико-правовій

думці

кримськотатарського народу (1783–1918 рр.): дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.01 / Таран Павло Євгенович; Таврійський національний ун-т ім. В. І.
Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 208 с.
1191.

Тарнавський І. С. Політика Третього рейху та його союзників на

окупованих українських землях в роки Другої світової війни / І. С.
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1193.

Текст минских соглашений по Украине 12.02.2015

[Электронный
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1194.
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реформування
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планування
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Тернопільська область. Адміністративно-територіальний устрій (станом
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іст. наук : 07.00.01 / Тучинський Віталій Анатолійович; Київський
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Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про затвердження Положення про

почесне звання «місто-герой» // Відомості Верховної Ради Української
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Додаток до № 21 від 14

травня.
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1244.
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довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.
1250.
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Утворення
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Соціалістичної
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доступа
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Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов»

[Электронный

ресурс]

/

Режим

доступа

:

http://kremlin.ru/news/20625.
1261.
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війни (1939-1945 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фостій Іван Петрович;
Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці, 2005. —
216 с.
1270.

Фрицький

О.

Ф.

Удосконалення

адміністративно-територіального
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Зведення Наркомату внутрішніх справ УРСР про політичний та економічний
стан губерній і протоколи засідань адміністративно-теритолріальної комісії
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Наркомату внутрішніх справ урср та листування з цим наркоматом з питань
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Постанови ВУЦВК і Раднаркому УРСР про внесення змін і доповнень до
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цивільно-процесуального

кодексів

УРСР,
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затвердження положення про Раднарком АМСРР. 5 січня-11 травня 1927 р.,
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України. Ф. 1. Верховна Рада України. 1917-2002 рр. - Оп. 3. - Спр. 1784.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УРСР про зміну й доповнення Земельного,
Кримінального і Цивільно-процесуального кодексів УРСР, про затвердження
положень про місцеві фінанси УРСР та учбові заклади. 15 липня-21 грудня
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України. Ф. 1. Верховна Рада України. 1917-2002 рр. - Оп. 3. - Спр. 1786.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УРСР про поширення прав місцевих органів
влади і спрощення порядку урядування, про забезпечення рівноправності мов
та про сприяння розвиткові української культури, про введення в дію
кримінального кодексу УРСР в редакції 1927 р. та про затвердження
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затвердження статутів наркоматів охорони здоров'я, юстиції УРСР, сільради,
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грудня 1929 р., 294 арк.
1293.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 1. Верховна Рада України. 1917-2002 рр. - Оп. 6. - Спр. 74.
Матеріали про ліквідацію округів і перехід на двоступеневу систему
управління (протоколи, виписи з протоколів, постанови, доповідні записки),
листування, список реорганізованих районів. 5 серпня-28 жовтня 1931 р., 172
арк.
1294.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 1. Верховна Рада України. 1917-2002 рр. - Оп. 6. - Спр. 125.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УРСР про затвердження положень про
Всеукраїнське управління кінематографії та фотографії, Всеукраїнського
аптекоуправління, державні й громадські видавництва, про реорганізацію
округів, зміну й доповнення 41 арт. Кримінально-процесуального кодексу
УРСР,

про

поліпшення

побуту

дітей,

поліпшення

стану

сільського

господарства та з інших питань. 15 січня-17 червня 1930 р., 381 арк.
1295.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 1. - Спр. 47.
Листування з Раднаркомом і ВЦВК РСФРР, наркоматами РСФРР і УСРР про
встановлення тимчасового адміністративно-територіального поділу в міру
визволення території України від контрреволюційних військ. 17 січня-6
серпня 1919р., 165 арк.
1296.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 2. - Спр. 114.
Циркуляри Раднаркому і Наркомату внутрішніх справ УСРР та листування з
губвиконкомами про забезпечення житловою площею робітників, надання
допомоги при переїзді червоноармійцям, роботу відділів комунального
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господарства та адміністративно-територіальний поділ повітів у губерніях. 9
березня-3 грудня 1921 р., 40 арк.
1297.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 1. - Спр. 269.
Листування з Укрраднаргоспом Наркомвнусправ УСРР і губвиконкомами про
адміністративно-територіальний поділ губерній України. 29 січня-8 червня
1919 р., 18 арк.
1298.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 1. - Спр. 565.
Листування з Радою Оборони і Наркомвнусправ УСРР про адміністративнотериторіальний поділ ґукраїни та утворення військових округ. Лютий-28
грудня 1920 р., 117 арк.
1299.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 1. - Спр. 784.
Листування з Наркомвнусправ УСРР і губревкомами щодо змін в
адміністративно-територіальному поділі України. 31 березня-23 листопада
1920 р., 11 арк.
1300.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 2. - Спр. 927.
Документи про діяльність Волинського губвиконкому (звіти, витяги з
протоколів, листування), довідник по адміністративно-територіальному поділу
Волинської губернії. 15 січня-17 жовтня 1923 р., 250 арк.
1301.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 248.
Справа про розгляд питання про приєднання Бердичівського і Малинського
округів до Волині. 7 квітня-6 травня 1924 р., 5 арк.
1302.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 249.
Документи про зміни в адміністративно-територіальному поділі Волинської і
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Харківської губерній (постанови, витяги з протоколів засідань, листування).
2серпня-23 серпня 1924 р., 18 арк.
1303.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 250.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
зміни в адміністративно-територіальному поділі Ізюмської округи». 5 серпня
1924-9 жовтня 1926 р., 71 арк.
1304.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 252.
Справа про розгляд пропозиції НКВС і НК земельних справ УСРР про
визначення межі міста Кривого Рогу. 24 травня-8 серпня 1924р., 32 арк.
1305.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 255.
Справа про розгляд питання відносно зміни редакції п. «а» ст. 1 постанови
ВУЦВК і Раднаркому

УСРР «Про скасування Балтської округи Одеської

губернії». 20 листопада -4 грудня 1924 р., 18 арк.
1306.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 258.
Листування

з

Наркомюстом

УСРР

про

територіальну

належність

Катеринославського району Таганрозької округи. 16 жовтня 1924 р., 2 арк.
1307.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 3. - Спр. 541.
Справа про передачу АМРСР радгоспу «Коцюбинщина» з підлеглими йому
селами. 18 листопада 1924 р.-21 вересня 1925 р., 39 арк.
1308.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 298.
Справа про розгляд постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про організацію
та порядок діяльностігубернських ліквідаційних комісій» 3-17 червня 1925 р.,
30 арк.
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1309.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 299.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
скасування губернських і окружних ліквідаційних комісій». 17 серпня 1925 р.
-2 січня 1926 р., 75 арк.
1310.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 362.
Справа про розгляд питання про перехід на трьохступеневу систему
управління. 21лютого-8 травня 1925 р., 24 арк.
1311.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 363.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК «Про ліквідацію губерень і
про перехід на трьохступеневу систему управління» 3-15 червня 1925 р., 24
арк.
1312.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 365.
Постанови Центральної комісії про проведення трьохступеневої системи
управління на Україні «Про порядок проведення робіт по ліквідації
губернських і організації окружних апаратів» і матеріали до неї. 18-19 червня
1925 р., 29 арк.
1313.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 370.
Відомості Чернігівського, Одеського, Шепетівського і інших окрвиконкомів
України про становище їх апаратів до й після районування. 23-30 жовтня 1925
р., 113 арк.
1314.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 371.
Доповіді і відомості Кам'янецького, Коростенського, Ізюмського та інших
окружних виконкомів УСРР про стан радянського апарату до і після
районування. 30 жовтня-4 листопада 1925 р., 124 арк.
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1315.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 372.
Відомості Миколаївського, Лубенського, Першотравенського та інших
окрвиконкомів України про становище їх апаратів до й після районування. 30
жовтня-20 листопада 1925 р., 69 арк.
1316.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 373.
Відомості Волинського, Проскурівського, Катеринославського та інших
окрвиконкомів України про становище їх їх апаратів до й після районування.
5-23 листопада 1925 р., 95 арк.
1317.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 374.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про адміністративно-територіальне
переконструювання Бердичівського округу й суміжних з ним округів
Київського, Волинського та Подільського. 16-22 червня 1925 р., 16 арк.
1318.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 375.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
зміни

в

адміністративно-територіальному

поділі

Донецької

губернії».

19лютого-9 травня 1925 р., 10 арк.
1319.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 376.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про зміни
адміністративно-територіального поділу Житомирського і Коростенського
округів. 1 серпня-23 вересня 1925 р., 12 арк.
1320.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 378.
Постанова ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про скасування Олександрійського
округу

і

інші

зміни

адміністративно-територіального

поділу
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Катеринославської губернії» і листування з ВУЦВК і

Катеринославським

губвиконкомом з цього питання. 28 травня-7 липня 1925 р., 8 арк.
1321.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 380.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР « Про
зміни адміністративно-територіального поділу Первомайського округу» 19
листопада 1925 р. – 12 лютого 1926 р., 18 арк.
1322.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 381.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про зміни в адміністративнотериторіальному поділі Київської та Подільської губерній. 31 січня-2 квітня
1925 р., 36 арк.
1323.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 382.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про скасування Гайсинського округу
Подільської губернії й зміни в адміністративно-територіальному поділі
Подільської і Київської губерній. 3-15 червня 1925 р., 10 арк.
1324.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 383.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР

«Про зміни в адміністративно-

територіальному поділі Полтавської губернії». 31 січня-23 березня 1925 р., 11
арк.
1325.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 384.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про скасування Золотоноського
округу та інші зміни в адміністративно-територіальному поділі Полтавської
губернії» 3-17 червня 1925 р., 13 арк.
1326.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 385.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про скасування Красноградського
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округу Полтавської губернії і зміни адміністративно-територіального поділу
Полтавської, Харківської і Катеринославської губерній. 3-17 червня 1925 р., 15
арк.
1327.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 386.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про скасування Охтирського округу
Харківської губернії. 2-15 червня 1925 р., 8 арк.
1328.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 387.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР про скасування Сновського округу та
інші зміни в адміністративно-територіальному поділі Чернігівської губернії. 315 червня 1925 р., 10 арк.
1329.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 388.
Справа про розгляд клопотання Артемівського окрвиконкому про передачу
колишньої Кременської волості Лиичанського району Артемівського округу
до складу Кабанівського району Куп'янського округу. 13 серпня-18 вересня
1925 р., 18 арк.
1330.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 389.
Справа про розгляд питання про скасування постанови Донецького
губвиконкому з 13 червня 1925 р. в частині віднесення села Кадієвки до селищ
міського типу. 14 грудня 1925 р. – 4 березня 1926 р. 19 арк.
1331.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 392.
Листування з Наркомвнусправ УСРР та Центральною адміністративнотериторіальною комісією при ВУЦВК про прохання мешканців села Підворок
Полтавської губернії про виключення села з числа селищ міського типу і про
зарахування його до поселень сільського типу. 14 січня-27 липня 1925 р., 9
арк.
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1332.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 393.
Постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про пернесення окружного центру
Новгород-Сіверського округу з м. Новгород-Сіверськ до м. Глухова» 1 серпня4 вересня 1926 р., 11 арк.
1333.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 394.
Справа про розгляд проханння Глухівського окрвиконкому про зарахування
міста Шостки Глухівського округу до розряду селищ міського типу. 14
грудня-17 травня 1926 р., 14 арк.
1334.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 395.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
загальну назву селищ міського типу» 15 липня-6 листопада 1925 р., 18 арк.
1335.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 1478.
Листування з Постпредством УСРР при уряді СРСР про надіслання висновку
союзних органів на проект резолюції, прийнятої ЦВК СРСР по доповіді
Уряду УСРР, а також про роботу Союзної комісії по врегулюванню кордонів
між БСРР, УСРР та РСФРР. 31 січня-24 лютого 1925 р., 8 арк.
1336.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 4. - Спр. 1591.
Справа про розгляд постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про скасування
Ставровського району АМСРР». 4 лютого-30 квітня 1925р., 11 арк.
1337.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 289.
Телеграма голови Путівльської сільради про приєднання Путівля до
Конотопського округу. 3 березня 1926 р., 3 арк.
1338.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 294.
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Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
утворення на території Одеського округу Грос-Лібентальського району з
переважним німецьким населенням». 17 лютого-11 травня 1926 р., 11 арк.
1339.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 295.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
утворення на території Одеського округу Велико-Буялицького району з
переважним болгарським населенням». 24 березня-11 травня 1926 р., 10 арк.
1340.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 297.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
виключення населеного пункту Авдеївка із списку міст і селищ міського типу
Сталінського округу»». 29 березня-11 травня 1926 р., 13 арк.
1341.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 298.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
утворення на території Херсонського округу Високопільського району з
переважним німецьким населенням». 30 січня-3 квітня 1926 р., 9 арк.
1342.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 407.
Справа про розгляд прохання Запорізького окрвиконкому про приєднання
Нікопольського району до Запорізького округу. 14 серпня-15 вересня 1926 р.,
6 арк.
1343.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 608.
Справа про розгляд клопотання Глухівського окрвиконкому про передачу
ділянки лісу на території Рильського повіту Курської губернії, частину якого
приєднано до Глухівської округи, місцевому селянству. 12 квітня-3 червня
1926 р., 6 арк.
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1344.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2. Кабінет Міністрів України. 1918-1999 рр. - Оп. 5. - Спр. 1347.
Справа про розгляд проекту постанови ВУЦВК і Раднаркому УСРР «Про
врегулювання державного кордону Автономної Молдавської Соціалістичної
Радянської Республіки» 9 серпня-7 жовтня 1926 р., 13 арк.
1345.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 257. Всеукраїнський центральний комітет незаможних селян при
ВУЦВК. 1920-1933. - Оп. 1. - Спр. 1099. Постанова ВУЦВК і Раднаркому
УРСР про ліквідацію округів та перехід на двохступеневу системууправління,
списки адміністративних районів УРСР, статистичні відомості про сільські
ради та сільські КНС по Україні. Червень1931 р., 60 арк.
1346.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 342. Міністерство охорони здоров'я УРСР. 1919-1994 рр. - Оп. 3. Спр. 2425. Листування з ВУЦВК, Раднаркомом УРСР і райздороввідділами
про проведення заходів по поліпшенню медично-санітарного обслуговування
населення України. 2 січня-31 грудня 1931 р., 339 арк.
1347.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 1063. Рада народних міністрів Української Народної Республіки.
1917-1918. - Оп. 2. - Спр. 2. Універсали УЦР, відозва на захист УНР, та проти
влади гетьмана П. Скоропадського, інтерпеляція Малої Ради про репресії її
членів та з інших питань; списки міністрів та товаришів міністрів, списки
адрес та телефоніввищих державних установ УНР. Журнали засідань РНМ та
ради Міністерства земельних справ, витяги з журналів засідань РНМ та УЦР,
посвідчення працівника канцелярії УЦР Є. А. Галаневича. 9 березня-13 квітня
1918 р., 10 арк.
1348.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2201. Міністерство освіти Української Держави. 1918-1919 рр. Оп. 1. - Спр. 12. Обіжники Генерального секретаря освітніх справ про
організацію роботи в школахУкраїни, тимчасовий закон про управління
шкільними справами на Україні. 25 липня 1917 р.-10 грудня 1918 р., 171 арк.
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1349.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2607. Делегація Української Держави в справі мирних переговорів
з Росією. 1918 р. - Оп. 1. - Спр. 37. Протоколи і стенограми спільних
засіданьУккраїнської і Російської комісій. 15-20 червня 1918 р., 143 арк.
1350.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2607. Делегація Української Держави в справі мирних переговорів
з Росією. 1918 р. - Оп. 1. - Спр. 38. Протоколи і стенограми спільних
засіданьУккраїнської і Російської комісій. 4-10 липня 1918 р., 181 арк.
1351.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління

України. Ф. 2607. Делегація Української Держави в справі мирних переговорів
з Росією. 1918 р. - Оп. 1. - Спр. 39. Протоколи і стенограми спільних засідань
Української і Російської комісій. 11 липня-15 серпня 1918 р., 170 арк.
1352.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 153.
Переписка с Харьковским губкомом КП(б)У, уездными партийными
комитетами,

советскими,

профсоюзными,

военными

организациями

о

положении дел в уездах, мобилизации коммунистов на партийную работу в
южные районы республики, усилении работы в деревне среди национальных
меньшинств, проведении «партийной недели», выделении некоторых уездов в
Донецкую губернию и др. Внутрипартийным и организационным вопросам. 3
января-30 декабря 1920 г., 318 арк.
1353.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 1982.
Докладные записки, циркулярные письма, переписка ЦК КП(Б)У с ЦК
РКП(б), партийными и советскими органами по вопросам районирования,
упразднения губерний и перехода на трехстепенную систему управления.
Протоколы совещания комиссии ЦК КП(б)У, тезисы докладов и другие
документы к пленуму ЦК КП(б)У по вопросам районирования. 12 января-21
сентября 1925 г., 223 арк.
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1354.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 1983.
Постановления ВУЦИКА, протоколы заседаний и тезисы Центральной
административно-территориальной комиссии по районированию, докладные
записки, справки советских органов по вопросам перехода на 3-х степенную
систему управления, упразднения губерний и образования округов. 26 января24 ноября 1925 р., 234 арк.
1355.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 1984.
Выписки из протоколов заседаний Политбюро ЦК КП(б)У,

перепискас

ВУЦИК, протоколы совещаний по вопросам урегулирования границ между
УССР, РСФСР и БССР. 27 января-26 сентября 195., 73 арк.
1356.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 2228.
Докладная записка ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б) о государственных границах
УССР иСеверо-Кавказского края в районе ст. Чертково. Докладная записка
Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета в ЦК КП(б)У о
присоединении территории бывшего Путивльского уезда к УССР. 10 января16 ноября 1926 г., 51 арк.
1357.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 2229.
Краткий обзор работы Центральной Комиссии по проведению трехстепенной
реформы управлния на Украине. 1926 г., 21 арк.
1358.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 2673.
Выписки из протоколов заседаний Политбюро
записки комиссии Политбюро ЦК КП(б)У

ЦК КП(б)У, докладные

по вопросам районирования,

переименования ряда округов, урегулирования государственной границы
УССР и РСФСР. 23 января-26 сентября 1928 г., 111 арк.
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1359.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 2911.
Информационное письмо Всеукраинского общества культурной связи с
заграницей в ЦК партии о деятельности за период с 15 ноября 1928 г. по 1
февраля 1929 г. Бюллетень Пресбюро Управления уполномоченного
Народного комиссариата иностранных дел СССР при правительстве УССР в
ЦК КП(б)У о выезде немцев-колонистовиз СССР. 23 февраля-21 ноября 1929
г., 10 арк.
1360.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 3071.
Докладные записки, письма Наркомата РКИ УССР в ЦК КП(б)У

о

результатах проведения чистки партийных рядов, состоянии советского
районного аппарата, реорганизации центральных и местных советских
органов в связи с ликвидацией округов. 23 февраля-1 декабря 1930 г., 47 арк.
1361.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 3078.
Докладные записки, письма ВУЦИК в ЦК КП(б)У о ликвидации некоторых
округов, принципах работы советского аппарата, бюджете районов, городов и
сел, лишении Федорченко И. М. ордена Красного Знемени и др. Вопросам.
Письмо Центральной комиссии помощидетям при ВУЦЦИК в ЦК партии о
борьбе с детской беспризорностью. 20 марта-2 декабря 1930 г., 68 арк.
1362.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 3087.
Постановление Оргбюро, проект постановления Политбюро, заключение
Комиссии ЦК КП(б)У о выполнении решения ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У об
укреплении районов работниками окружных учреждений, подготовке кадров
для промышленности . Докладные записки, телеграммы, письма окружных
комитетов партии, заводов о состоянии подготовки и переподготовки кадров,
откомандировании коммунистов на работу и др. Вопросам.6 января-27
декабря 1930 г., 61 арк.
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1363.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 5260.
Докладные записки, письма обкомов КП(б)У, Комиссии СНК УССР в ЦК
КП(б)У о положении в областях после их образования, состоянии штатови
фондах

заработной

платы

Центрального

советского

аппарата,

об

разукрупнении районов. 27 января-25 октября 1932 г.. 35 арк.
1364.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 5262.
Проект постановления, письма

ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б) по вопросу

районирования Украины и образовании новых областей. Цифровые сведения о
колличественном составе КП(б)У по областям. 19 июня-16 октября 1932 г., 68
арк.
1365.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 5267.
Докладные записки ВУЦИК в ЦК КП(б)У о результатах поездки председателя
ВУЦИК в районы, расширенни территорий районов, развитии конского
поголовья, развертывании колхозной торговли и др. Вопросам. Выдержки из
писем, поступивших в приемную ВУЦИК. 14 января-декабрь 1932 г., 38 арк.
1366.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6202.
Докладные записки секретарей обкомов КП(б)У, советских органов в ЦК
ВКП(б), ЦК КП(б)У,

о разукрупнении отдельных районов, изменении их

границ, административно-хозяйственном укрепленииобластных учрежденийц.
Цифровой

материал

о

разукрупнении

районов

УССР

с

краткой

характеристикой районов по состоянию на 1 января 1933 г. 1 января-22 ноября
1933 г., 85 арк.
1367.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6416.
Докладные записки, письма ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б), циркулярные письма
ЦК КП(б)У обкомам партии, переписка с ВУЦИУ, партийными и советскими
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органами по вопросам разукрупнения и создания новых районов, перенесения
и переименования районных центров, списки районов, в которых вводяться
должности вторых секретарей райкомов партии, списки с обьективными
данными номенклатурных работников. 2 февраля-25 декабря 1934 г., 130 арк.
1368.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. Спр. 6419. Письмо секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косиора в ЦК ВКП(б) на имя И. В.
Сталина, постановления Политбюро ЦК КП(б)У, докладные записки, справки,
переписка с партийными, советскими, военными органамии учреждениями по
вопросам перевода столицы Украины из Харькова в Киев и организации
работы по переезду правительственных и других учреждений, о встрече
правительства в Киеве. Приветственные телеграмы по случаю приезда
правительства в Киев. 18 января-26 сентября 1934 г., 111 арк.
1369.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6420.
Доклад Правительственной комиссии по переводу столицы Украины в город
Киев на имя секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косиора о проведенной работе за
период с 21 января по 1 июля 1934 г., 13 июля 1934 г., 56 арк.
1370.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6421.
Докладные записки ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б), СНК СССР, справки, проекты
постановлений СНК УССР, переписка по вопросам расширения капитального
строительства, коммунального хозяйства, жилстроительство, телефонной и
телеграфной связи и других народнохозяйственных обьектов в связи с
переводом столицы Украины в г. Киев. 4 февраля-31 мая 1934 г., 111 арк.
1371.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6426.
Докладные записки ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б) на имя И. В. Сталина об
активизации антисоветской работы в немецких районах УССР в связи с
приходом Гитлера к власти. Докладные записки ГПУ УССР, Политсектора
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Наркомзема УССР, начальника политотдела Аккаржанской МТС Одесской
области в ЦК КП(б)У

об оказании материальной помощи немецкому

населению и проводимой среди них работы со стороны Германии. 9 мая3июня 1934 г., 23 арк.
1372.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6616.
Постановления ЦК ВКП(б), письма ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б), докладные
записки,

справки,

информации

партийных,

советских

органов

о

переименовании райнов, создании новых районов, присвоении имен деятелей
партии и государства населенным пунктам , заводам, предприятиям,
учреждениям. Копии постановлений Президиума ВУЦИК о разукрупнении и
создании новых районов на территории УССР и Молдавской АССР. 1 января9 декабря 1935 г., 76 арк.
1373.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6820.
Докладные записки, справки в ЦК КП(б)У об измененииграниц Молдавской
АССР,

образовании

округов

в

Киевской

области,

издании

новой

административной карты УССР. 28 февраля-15 августа 1936 г., 10 арк.
1374.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 6821.
Телеграммы ЦК ВКП(б), постановления и выписки из постановлений ЦК
КП(б)У, обкомов и горкомов КП(б)У, президиума ЦИК УССР, областных и
местных советов УССР, письма от коллективов заводов, учреждений о
присвоении новых назвваний предприятиям, районам, городам. 4 января-28
февраля 1936 г., 48 арк.
1375.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 20. - Спр. 7082.
Проекты постановлений, докладные записки, письмо ЦИК УССР в ЦК КП(б)У
об организации пригородных районов в ряде областей Украины, их
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экономическая характеристика, о работе Харьковского облисполкома, жалоба,
поступивших в ЦИК УССР. 1 января-23 апреля 1937 г., 34 арк.
1376.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 328.
Проект Указа Президиума Верховного Совета СССР и переписка о
переименовании города Переяслав в город Переяслав-Хмельницкий. 12
октября 1942 г., 15 арк.
1377.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 709.
Проект Указа Президиума Верховного Совета СССР, письмо товарищу
Сталину

об

уточнениинаменования

городов

и

населенных

пунктов

Украинской СССР. 3 августа 1944 г., 28 арк.
1378.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 710.
Выписки из протоколов заседаний бюро Винницкого обкома КП(б)У, справки
и переписка о создании новых районов, установления границ областей и
районов по Украинской ССР. 22 декабря 1944 г.-31 декабря 1945 г., 82 арк.
1379.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 711.
Справки, переписка о создании новых областей, установлении границ
областей, районов, пернесение населенных пунктов из одного района в
другой. 3 января-8 декабря 1944 г., 42 арк.
1380.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 786.
Телеграммы и письма на имя товарища Сталина, товарища Хрущева,
обращение граждан Западной Украины по вопросу воссоединения с Советской
Украиной. 15 ноября-30 декабря 1944 г., 191 арк.
1381.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 787.
Письма

трудящихся

Закарпатской

Украины

товарищу

Сталину

о
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воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. 23 октября-27
декабря 1944 г., 288 арк.
1382.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 788.
Манифест первого съезда народных комитетов Закарпатской Украины о
воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. 28 ноября 1944
г., 27 арк.
1383.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 790.
Письмо на имя товарища Сталина, докладные записки, справки и переписка
по вопросу эвакуации украинского населения из Польши и польских граждан
с территории УСС В Польшу. 26-28 августа 1944 г., 236 арк.
1384.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 792.
Стенограма совещания при уполномоченном правительства УССР, справка о
переселении украинского населения из Польши и польского населения,
подлежащего эвакуации в Польшу 19 января-25 ноября 1944 г., 40 арк.
1385.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 793.
Докладные записки, справки и переписка с обкомами КП(б)У о расселении
украинских семейств, прибывших из Польши. 19августа 1944 г. 6 января 1945
г., 42 арк.
1386.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 1787.
Отчет о работе военного отдела Львовского обкома КП(б)У за 1945 г., 19 арк.
1387.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 2541.
Справки,

докладные

записки

и

др.

Материалы

о

районированиии

переименовании городов, сел и населенных пунктов по УССР. 11 февраля-11
ноября 1946 г., 127 арк.
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1388.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 4336.
Переписка оргинструкторского отдела ‒ Управления по проверке партийных
органов ЦК КП(б)У

с обкомами КП(б)У и материалы к ней, об

административном делении и создании новых районов и сельсоветов. 13
января-17 декабря 1947 г., 69 арк.
1389.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 4337.
Докладная

записка

секретаря

обкома

КПб)У,

заведующих

оргинструкторскими отделами обкомов КП(б)У, секретарями ЦК КП(б)У по
вопросам Тарасово-Григорьевского сельсовета в чигиринском районе,
Кировоградской области, районов в городе Кременчуге Полтавской области и
разделении Сталинского района города Запорожье на 2 административных
района. 29 января-29 сентября 1947 г., 37 арк.
1390.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 23. - Спр. 4338.
Переписка Львовского, Сталинского, Харьковского обкомов КП(б)У
областных советов депутатов трудящихся с ЦК КП(б)У

и

по вопросам

перенесения районных центров и отселения жителей, проживающих в 800
метровой пограничной полосе. 14 апреля-25августа 1947 г., 7 арк.
1391.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 92.
Районирование и переименование городов, сел и населенных пунктов,
экономические характеристики отдельных участков территории. 19 января-12
октября 1950 г., 266 арк.
1392.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 95.
Вопросы переселения из области в область из УССР в Восточные области
Союза и обратно. 3 января-27 июня. 1950 г., 282 арк.
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1393.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 862.
Районирование и переименование городов, сел и населенных пунктов,
административно-хозяйственная

характеристика

областей

и

районов.

Изменение границ. 23 января -27 октября 1951 г., 30 арк.
1394.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 863. Об
административно-территориальных изменениях Лисичанского, Папаснянского
районов и города Кадиевка. 28 марта-24 сентября 1951 г., 82 арк.
1395.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 1171.
Районирование и переименование городов, сел и населенных пунктов.
Административно-хозяйственная

характеристика

областей

и

районов.

Изменение границ. 17 марта-15 декабря 1951 г., 168 арк.
1396.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 1706.
Районирование и переименование городов, сел и населенных пунктов,
установление

границ,

административно-хозяйственная

характеристика

областей и районов. 19 февраля-6 декабря 1952 г., 146 арк.
1397.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 1707.
Материалы об образовании в г. Днепропетровске трех городских районов. 6
декабря 1952 г., 12 арк.
1398.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 1713.
Вопросы хозяйственного устройства переселенцев из Польши и Чехословакии
и взаимные расчеты с ними. 22 апреля-17 ноября 1952 г.. 28 арк.
1399.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 1715. О
мероприятиях по хозяйственному освоению территории, отошедшей к СССР
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по договору с Польшей от 15 февраля 1951 г., во вновь организованном
Забугском районе Львовской области. 18 февраля-21 июня 1952 г., 113 арк.
1400.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 3094.
Районирование и переименование городов, сел и населенных пунктов,
установление

границ,

административно-хозяйственная

характеристика

областей и районов. 17 января-20 октября 1953 г., 89 арк.
1401.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 4293.
Справки отдела партийных органов ЦК КП Украины, Верховного Совета
УССР, постановление бюро Николаевского обкома КП Украины о ходе
подготовки и проведении выборов в Верховный Совет УССР и местные
Советы депутатов трудящихся. Справки отделов ЦК КП Украины, письма
обкомов КП Украины и других организаций по вопросам районирования сел и
населенных пунктов, организации новых районов, ликвидации районов. 20
января-19 декабря 1955 г., 65 арк. 22.
1402.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 4517.
Справка

отдела

партийных

органов

ЦК

КП

Украины

с

проектом

постановления, письма, предложения обкомов КП Украины по вопросам
районирования сел и населенных пунктов, организации новых районов,
ликвидации районов. 7 марта-1 декабря. 1957 г., 274 арк.
1403.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 5501.
Копии исходящих писем в ЦК КПСС, информация Львовского обкома КП
Украины о составе избирательной комиссии Украинской ССР, о проведении
выборов, о кандидатах в депутаты Верховного Совета Союза ССР тт. Галуза
А. М., Разбарского А.А. Предложение МИД УССР касающиеся вопросов
составления проекта новой конституции СССР. Копия входящего письма в
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ЦК КПСС о переименовании г. Станислава в город Франко, а Станиславскую
область в Франковскую область. 5 января-24 августа 1961 г., 23 арк.
1404.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 24. - Спр. 6046.
Справки Министерства иностранных дел УССР ‒ правовые основы границ
между УССР, Польшей, Чехословакией и Румынией; договор о дружбе и
братстве между Украиной и Турцией. 25 сентября-4 ноября 1965 г., 86 арк.
1405.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 25. - Спр. 674.
Письмо в ЦК КПСС, справки отдела оргпартработы ЦК Компартии Украины,
письма обкомов партии о разукрупнении некоторых городских и сельских
районов. 3 октября-26 декабря 1972 г., 139 арк.
1406.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 25. - Спр. 675.
Письма обкомов партии о разукрупнении некоторых городских и сельских
районов. 3 октября-26 декабря 1972 г., 230 арк.
1407.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 25. - Спр. 1062.
Письма в ЦК КПСС, записки отдела оргпартработы ЦК Компартии Украины,
информации обкомов партии о создании новых административных районов в
городах Украинской ССР, о переводе некоторых городов из районного в
областное подчинение и по другим вопросам. 16 января 1974 г.-17 июня 1975
г., 135 арк.
1408.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 25. - Спр. 1377.
Письмо в ЦК КПСС, справка отдела оргпартработы ЦК Компартии Украины,
письма обкомов партии о внесении изменений в административнотерриториальное деление. 15 июля-31 декабря 1976 г., 95 арк.
1409.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 25. - Спр. 1708.
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Предложения Крымского обкома партии о создании Приморского и
Судакского сельских районов Крымской области. 14 вересня 1978 г., 21арк.
1410.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 32. - Спр. 27.
Письма обкомов Компартии Украины и Президиума Верховного Совета УССР
об административно-территориальном делении районов. 5 марта-24 ноября
1970 г., 67 арк.
1411.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 32. - Спр. 412.
Проекты выступлений тт. Ляшко А. П., Барановского А. М., Розенко П. А. на 5
сессии Верховного Совета СССР и УССР, докладные записки, справки,
информации отделов ЦК Компартии Украины, обкомов партии, Комитета
народного контроля УССР об организации новых районов, отнесении
некоторых городов к категориям областного подчинения, о работе органов
народного контроля и по другим вопросам работы советских органов. 21
января-23 ноября 1972 г., 223 арк.
1412.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Ф. 1.

Центральний комітет компартії України. 1917-1991 рр. - Оп. 32. - Спр. 1978.
Информация Президиума Верховного Совета

УССР, Совета Министров

УССР, КНК УССР о работе за 1982 и 1983 годы, преобразовании населенных
пунктов республики в городарайонного и областного подчинения, переписка с
Киевским обкомом партии и облисполкомом о включении в черту г. Киева
села Жуляны Киево-Святошинского района Киевской области. 27 января 1983
г.-31 января 1984 г., 55 арк.
1413.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 51. Генеральна

військова канцелярія. 1656 р. – 1771 р. – Оп. 3. – Спр. 10052 а. Матеріали по
організації прикордонних комісій Лівобережної України з Брацлавським і
Київським воєводствами Речі Посполитої. 29 травня 1748 р.-23 грудня 1764 р.,
122 арк.
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1414.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 269. Канцелярія

гетьмана Розумовського. 1750 р. – 1764 р. – Оп. 1. - Спр. 67. Доношения
Генеральной войсковой канцелярии о назначении членов в комиссию по
определению границы между Россией и Украиной. 1750 г., 8 арк.
1415.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 269. Канцелярія

гетьмана Розумовського. 1750 р. – 1764 р. – Оп. 1. - Спр. 454. Дело о сборе
сведений о деятельности и составе комиссии по размежеванию русских и
украинских земель. 1751 г., 11 арк.
1416.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 269. Канцелярія

гетьмана Розумовського. 1750 р. – 1764 р. – Оп. 1. – Спр. 3124. Дело о
назначении

комиссара

в

пограничную

польскую

комиссию

вместо

бунчукового товарища Требенского. 1760 г., 4 арк.
1417.

Центральний державний історичний архів України. Ф. 269. Канцелярія

гетьмана Розумовського. 1750 р. – 1764 р. – Оп. 1. - Спр. 1232. Дело о
запрещении старшинам, назначенным в польскую пограничную комиссию
отлучаться из нее. 1752 г., 10 арк.
1418.

Цимбалістий Т. О. Конституційно-правовий статус державного кордону

України: дис. ... канд. юрид. наук : 20.02.03 / Цимбалістий Тарас Олегович;
Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 1998. - 213 с.
1419.

Цимбрівський Т. С. Дотримання принципів територіальної цілісності та

непорушності кордонів у міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.11 / Цимбалістий Тарас Олегович; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л.,
2008. - 244 с.
1420.

Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового

поселення кавалерії. 1817-1857 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цубенко
Валерія Леонідівна; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - О.,
2003. - 276 с.
1421.

Черидниченко М. Укрупнення чи привід для перекділу землі та

влпсності / М. Черидниченко // Голос України. - №196 (4446). - С. 7.
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Інститут історії України, 2014. – 387 с.
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2007. - 20 с.
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