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За формою територіального устрою США - федерація. В даний час 

вона складається з 50 штатів, федерального округу Колумбія і 

залежних} територій. Як видно, політико-територіальний устрій держави

має явно асиметричний характер.

Основну частину його території

займають штати - суб'єкти

федерації, які мають власні

конституції та закони, органи

державної влади та судові

системи, громадянство, території

і податки.



Конституція жорстко

розмежовує компетенцію

федерації і штатів. Таке

розмежування проводиться в 

основному в законодавчій

сфері: компетенція федерації

сформульована у вигляді

компетенції Конгресу (тому 

основні питання цієї

компетенції будуть розглянуті в 

зв'язку з аналізом статусу 

Конгресу США). повноваження

федерації мають винятковий

характер, а повноваження

штатів - залишковий.



Державна організація
Державна організація штатів будується
аналогічно федеральної. Кожен штат має
власні парламент, виконавчу владу і судову
систему. Парламенти штатів (легіслатури) -
двопалатні (тільки в Небрасці легіслатура
однопалатна). Главами штатів є 
губернатори, які обираються прямими
виборами на два-чотири роки (лише
губернатор Міссісіпі обирається виборщики). 
Губернатор кожного штату виступає главою 
його виконавчої влади. При губернаторах в 
більшості штатів створені кабінети. У 45 
штатах існують посади заступників
губернаторів - лейтенанти-губернатори, які
обираються разом з губернаторами. У всіх
штатах, крім Орігона, конституції
передбачають інститут імпічменту.



СУДОВІ СИСТЕМИ ШТАТІВ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ЗНАЧНИМ СВОЄРІДНІСТЮ. 
ПРИЧОМУ СУДДІ РІЗНИХ РІВНІВ У БАГАТЬОХ ШТАТАХ ОБИРАЮТЬСЯ.

Політико-адміністративний поділ різних штатів неоднаково. Більшість з них безпосередньо ділиться на графства 
та міста. Графства зазвичай діляться на таун і Тауншип, а міста - на райони. Таун поділяються на громади. У 
США існує англо-американська муніципальна система, тобто ніяких чиновників, які представляють державу, на 
місцях немає. У всіх політико-адміністративних одиницях штатів діють тільки органи місцевого самоврядування. 
Це зібрання жителів громад, дрібних таунів і тауншипов; обираються прямими виборами поради; а також глави
виконавчої влади, виконавчі комітети, деякі посадові особи (скарбники, констебль), які обираються або
безпосередньо населенням, або порадами. Компетенція органів місцевого самоврядування визначається
конституціями і законами штатів.



В цілому вона традиційна: надання

соціальних послуг, управління

муніципальної власністю, 

встановлення і стягування місцевих

податків і зборів, охорона громадського

порядку і т.п.

Крім загальних політико-

адміністративних одиниць в штатах є 

спеціальні округу (шкільні, судові, 

лікарняні тощо). Спеціальні округу 

управляються або чиновниками, котрі

призначаються губернаторами штатів, 

або виборними органами, або за 

допомогою поєднання елементів

управління і самоврядування.



До складу США (про що згадувалося) 

входить федеральний округ Колумбія, 

межі якого збігаються з межами міста

Вашингтон. Конституція надала

Конгресу виняткові законодавчі

повноваження щодо федерального 

округу. Він управляється обираються

міською радою та міським головою з 

обмеженою компетенцією. Традиційно

жителі Вашингтона не брали участь ні у 

виборах Президента, ні у виборах

палат парламенту. Лише в 1961 р

поправка XXIII надала їм право обирати

трьох вибірників на президентських

виборах. У 1970 р виборці столиці

доручили право обирати одного 

делегата в Палату представників з 

правом дорадчого голосу.



США мають кілька залежних територій. Майже всі вони - колишні колонії даної

держави. Це Пуерто-Ріко, Гуам, Східне Самоа, Віргінські острови, ряд інших

малонаселених островів. В даний час вони мають статус так званих асоційованих

територій, тобто входять до складу території США. Наприклад, Пуерто-Ріко має

статус вільно приєдналася держави. Всіх територіях надано самоврядування. Вони 

мають власні органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Разом з тим їх

закони повинні відповідати Конституції і законам США, а з питань оборони, безпеки, 

зовнішньої політики законотворчість для них здійснює Конгрес США. Жителі

залежних територій не володіють правом брати участь у виборах Президента і 

Конгресу США.

Крім названих територій в складі США є ще один різновид територіальних утворень

з особливим статусом.це резервації, в яких проживають представники корінного

населення США - індіанці. Резервації мають органи самоврядування - племінні

ради, наділені обмеженими правами, в основному ж ними управляють федеральні

органи державної влади. На федеральному рівні постійно розробляються і 

реалізуються соціальні програми допомоги резервації. Індіанці, які проживають у 

резерваціях, є громадянами країни, але вони не платять податки і не беруть участі у 

виборах ні федерального рівня, ні рівня штатів.




