
 

 

Статут округу Кінг: 
основні відомості 

Допоміжні матеріали Комісії з перевірки Статуту в 2018-2019 рр. 

Підготовлені персоналом округу Кінг 

  



 
Що таке Статут? 
 
 Згідно із Законом штату Вашингтон територія округу може стати 

«самокерованим» округом, якщо введе в дію статут, у якому будуть 
визначені структура й порядок роботи уряду. 

 Відповідний документ називається «Статутом». Найбільш широко відомим 
терміном, який описує цей документ, буде «конституція» місцевого уряду. 

 Статут округу Кінг був уперше прийнятий в 1970 р. 

 Статутом передбачено, що кожні десять років Комісія з перевірки статуту 
перевіряє Статут і рекомендовані зміни.  



 
Вступна частина 
 
 Вступна частина — це визначення мети й призначення нижченаведеного 

документа. Вступна частина Статуту округу Кінг викладена у вигляді 
наступного формулювання: 

 «Ми, народ округу Кінг штату Вашингтон, з метою формування більш 
слушних і впорядкованих органів керування, засновуємо роздільні 
законодавчу й виконавчу гілки, забезпечення відповідальності й підзвітності 
за керування й надання послуг місцевого й регіонального рівня, створення 
можливості ефективної участі населення, збереження здоровішого 
навколишнього середовища й економіки в сільській місцевості й містах і 
захисту переваг самоврядування й автономії, дотримуючись положень 
Конституції штату Вашингтон, ухвалюємо цей Статут». 

  



 
Статті 110 – 140. Загальні положення 
 

 Стаття 110 зберігає всі можливі права самоврядування за округом Кінг. Це 
означає, що якщо закон дозволяє округу врегулювати щось у законодавчому 
порядку, то округ наполягає на цім праві. 

 Стаття 120 дозволяє округу укладати контракти або співробітничати з іншими 
урядами з метою надання послуг. 
 Округ прибігає до цього всього в декількох випадках, наприклад у випадку служби 

шерифа, захисту історичної спадщини, сертифікації постачальників і окружних судів. 

 Стаття 130 аналогічна статті 110 у тому, що повідомляє про заміну місцевими 
законами законів штату або загальних законів, якщо вони різняться і якщо ці 
відмінності допускаються законами або конституцією штату. 

 Стаття 140 закріплює назву, границі й адміністративний центр округу та дозволяє 
формувати місцеві органи в окрузі. 
 Зараз більшість служб округу розташовуються в Сієтлі. Однак служба видачі дозволів 

перебуває в Сноквалмі (Snoqualmie), служба організації й проведення виборів — в 
Рентоні (Renton), вищий суд і в'язниця — в Кенті (Kent), і існує кілька окружних судів у 
різних місцях округу. 

  



 
Статті 210 – 270. Законодавча гілка 
 

 Стаття 220.1 передбачає формування Ради округу з дев'яти членів, кожний з 
яких обирається відповідним географічним округом на 4-річний строк, при 
цьому початки строків обрання членів не збігаються. 
 В 2005 році кількість членів Ради була зменшена з 13 до 9. У 2005 році, до скорочення 

кількості членів до 9, виборчий округ члена ради нараховував близько 140 000 жителів. 
З тих пір через скорочення кількості членів і росту населення розмір округів 
збільшився приблизно до 240 000 жителів. 

 Стаття 220.2 встановлює, що рада округу визначає політику органу округу 

 Стаття 220.3 передбачає вибір голови Ради, покладаючи на нього або її 
відповідальність за організацію роботи ради, за наймання співробітників, яких 
враховує необхідними для виконання роботи, і контроль їх діяльності, а також 
припускає призначення секретаря. 

 Стаття 220.4 зобов'язує Раду прийняти регламент проведення засідань і вимагає 
повний їх запис для громадськості та проведення усіх засідань у відкритому для 
громадськості режимі. 
 Усі засідання Ради й майже усі засідання Комітету ради в цей час транслюються по 

телебаченню у прямому ефірі. 
  



 
Законодавча гілка, продовження (220.5 
– 230.2) 

 Стаття 220.5 забороняє Раді й окремим членам Ради втручатися до керування 
Округом і видавати накази для співробітників не законодавчої гілки. 
 Це означає, що Рада видає накази й створює правила тільки через прийняття 

законодавства. Рада не управляє співробітниками виконавчої гілки у конкретних діях. 

 Стаття 230.1 обмежує кількість регульованих постановою питань одним і 
визначає порядок внесення проектів постанов, установлюючи строк 7 днів з 
моменту внесення проекту постанови до початку його розгляду, крім 
надзвичайних ситуацій. 

 Стаття 230.2 надає голові виконавчої влади округу право постатейного вето. Вето 
голови виконавчої влади може бути переборене мінімум 6 голосами членів Ради 
округу. 
 Це означає, що Голова виконавчої влади може накладати вето на частини постанов або 

постанови у цілому. Коли мова йде про постанови, що стосуються бюджетних 
асигнувань, Голова виконавчої влади може накладати вето на окремі статті асигнувань 
або на постанову в цілому. 

  



 
Законодавча гілка, продовження (230.3 
– 230.5) 
 
 Стаття 230.3 дозволяє приймати постанови екстреним чином за певних 

обставин мінімум 6 голосами Ради округу. Ці постанови набирають чинності 
негайно і не підлягають вето або референдуму. 
 Дозволяє в надзвичайних ситуаціях пропустити періоди очікування до підписання 

виконавчим органом і до проведення референдуму. 

 Стаття 230.4 визначає процедуру проведення референдуму для суспільного 
голосування щодо будь-якої прийнятої Радою округу постанови, крім 
пов'язаних з асигнуваннями, надзвичайними ситуаціями, переговорами про 
колективні угоди, компенсаціями або законодавчими ініціативами. 

 Стаття 230.5 визначає процедуру законодавчої ініціативи й встановлює, що 
може бути запропоноване в порядку законодавчої ініціативи, а також 
правила й процедуру розгляду ініціатив. 

  



 
Законодавча гілка, продовження 
(230.5.1 - 230.75) 

 Стаття 230.5.1 визначає Муніципальну ініціативу, передбачаючи, що міста 
можуть поєднуватися для внесення проектів постанов безпосередньо до 
Ради округу. 

 Стаття 230.6 встановлює вимоги й визначає процедуру проведення 
референдуму й подачі на розгляд клопотань про внесення законодавчих 
ініціатив. 

 Ці процедури додатково визначаються Кодексом округу, у тому, що стосується 
реалізації положень Статуту. 

 Стаття 230.7 встановлює процедуру введення в дію постанов. У загальному 
випадку постанова вступає в дію через десять днів після підписання 
Головою виконавчої влади. 

 Стаття 230.75 забороняє округу вносити зміни в постанови, схвалені 
виборцями протягом принаймні двох років, крім випадків, коли за внесення 
зміни проголосують 2/3 членів Ради. 

  



 
Законодавча гілка, продовження (240 – 
265) 
 

 Стаття 240 передбачає «клопотання», використовувані для підтвердження або відхилення 
призначених осіб, організації законодавчої гілки, оголошення правил, які не мають 
чинності закону, і для запиту інформації в органів округу. 
 Клопотання можуть бути використані для заяви про цілі правил або заяви від імені Ради про 

Правила округу в тих випадках, коли постанова не потрібна або ще не готова. На клопотання 
не може бути накладене вето Голови виконавчої влади. 

 Стаття 250 передбачає посаду аудитора округу, відповідального за проведення незалежних 
аудиторських перевірок органів округу. 
 Аудитор округу має у своєму розпорядженні прийняту програму роботи, яка щорічно 

затверджується Радою округу. Усі аудиторські звіти публікуються після надання комітету 
Ради відповідного адміністративно-територіального утворення. 

 Стаття 260 передбачає створення управління розгляду скарг жителів, більш відомого як 
служба омбудсмена, завданням якого є проведення розслідувань по скаргах на діяльність 
округу. 

 Стаття 265 передбачає створення управління нагляду над діяльністю правоохоронних 
органів (OLEO), завданням якого є розслідування, перевірка й аналіз випадків застосування 
сили офіцерами правоохоронних органів округу, а також інші питання. 

  



 
Законодавча гілка, продовження (270.1 
– 270.4) 

  Статті з 270.1 по 270.4 передбачають створення Комітету регіональної 
політики, Комітету регіональної політики водокористування й Комітету 
регіонального транспорту, які займаються специфічними для регіону 
проблемами. Ці комітети формуються зі членів Ради округу та інших, що 
обирають посадових осіб регіону. 

 Комітет регіональної політики визначає програму своєї діяльності на рік і має 
широку юрисдикцію, яка поширюється на усі питання, включені до програми 
діяльності, що і є частиною політики або плану округу в цілому. 

 Комітет регіональної політики водокористування має право перевіряти плани 
округу відносно відведення стічних вод, які утворюються в зоні обслуговування, 
від імені округу. 

 Комітет регіонального транспорту має право перевіряти дотичні всього округу 
політики й плани, пов'язані з регіональним транспортом. 

  



 
Виконавча гілка (310 – 340) 
 

 Статтею 310 регулюється призначення Голови виконавчої влади й формування 
відповідних органів, наприклад призначення Фінансового інспектора й утворення 
Адміністративного управління округу, як повноправних органів виконавчої влади 
округу. 

 Усі посадові особи, що обираються від усього округу, є безпартійними. 

 Стаття 320.1 визначає Голову виконавчої влади, який окремо обирається на цю 
посаду зі строком повноважень 4 роки й жалуванням в 1,5 рази більше 
жалування члена Ради. 

 Стаття 330 уводить посаду Керівника адміністрації округу. 
 Він здійснює нагляд над підрозділами Департаменту служб виконавчої влади, які в 

основному є адміністративними управліннями, що надають внутрішні послуги всім 
департаментам округу. 

 Стаття 340 містить ряд положень, що стосуються призначення посадових осіб 
округу й членів рад і комісій. 
 Коротко кажучи, майже у всіх випадках призначення здійснюється Головою виконавчої 

влади або Керівником адміністрації, а Рада або Голова виконавчої влади затверджує 
(погоджує) призначення. 

  



 
Виконавча гілка, продовження (350) 
 

 Стаття 350 надає Раді повноваження ділити уряд на управління й 
департаменти. Стаття 350 передбачає наступні департаменти й управління: 

 Адміністративні управління. 

 Виконавчі департаменти. 

 Департамент оцінки. 

 Департамент судового управління. 

 Департамент суспільної безпеки (шериф). 

 Департамент виборів. 

 Департамент забезпечення державними захисниками, адміністрація й 
консультативна рада. 

  



 
Фінансові процедури (405 – 460) 
 

 Розділ 4 Статуту містить докладний опис фінансових аспектів діяльності 
уряду. У цій презентації охоплені не всі статті. 

 Стаття 405 передбачає процедуру бюджетного планування на два роки. 

 У статтях 410 та 420 описується процес підготовки бюджету Виконавчої 
гилки та його вистава Раді. 

 Стаття 425 передбачає створення Управління економічного й фінансового 
аналізу, яке є незалежним органом, відповідальним за підготовку 
фінансових прогнозів і моделей для Округу. 

 Обидві гілки уряду згідно зі Статутом зобов'язані використовувати прогнози 
доходів, затверджені Радою з прогнозування й підготовлені Управлінням 
економічного та фінансового аналізу. 

 У статтях 430 – 460 описуються зміст бюджету, бюджетне послання та 
процедура прийняття бюджету. 

  



 
Фінансові процедури, продовження 
(470 – 495) 

 У статті 470 описується процедура виділення додаткових асигнувань поза 
бюджетним процесом. Коротко кажучи, ця процедура наступна: 
 Голова виконавчої влади вносить пропозицію щодо внесення змін до бюджету (окрім 

надзвичайних ситуацій); 

 у випадку капітальних видатків Голова виконавчої влади звертається із запитом. 

 Стаття 480 передбачає, що поточні витрати завершуються або припиняються із 
закінченням бюджетного періоду. Для капітальних видатків будь-які асигнування 
припиняються через 3 роки відсутності діяльності. 
 Це означає, що поточні витрати не переносяться на наступний бюджетний рік для 

забезпечення кращої підзвітності й точності обліку при зіставленні видатків із 
затвердженим бюджетом. 

 Стаття 495 передбачає, що будь-який контракт, що виходить за рамки 
асигнувань, є недійсним. 
 Це означає, що посадові особи не можуть укладати контракти, що перевищують 

виділені їхньому органу асигнування. 
  



 
Система персоналу (розділ 5) 
 

 Статті 510 – 530 визначають систему персоналу, передбачаючи підготовку правил 
щодо персоналу та їх затвердження відповідною постановою. 

 Стаття 540 встановлює, що Рада персоналу звітує про стан системи персоналу й 
розглядає скарги співробітників, які перебувають на державній службі. 

 Стаття 550 передбачає посади державної служби для співробітників округу й 
виключає певні посади, які не вважаються посадами державної служби. 

 Посади державної служби ізолюються від політичного впливу або тиску й не 
призначаються обраними посадовими особами та не звільняються у випадку зміни 
обраних посадових осіб. 

 Стаття 560 стосується політичної діяльності співробітників округу та встановлює, 
що забороняється законодавством штату. 

 Співробітники округу не можуть використовувати суспільні ресурси для участі в 
політичній діяльності будь-якого типу. У випадку участі це обов'язково повинне 
відбуватися у своєму місті з використанням особистих ресурсів. 

  



 
Вибори (розділ 6)(610 – 649) 
 
 Стаття 610 визначає основний процес висування осіб, які претендують на 

посади округу, які обираються. 

 Стаття 630 визначає необхідну для заняття посади кваліфікацію. 

 Статті 640 – 649 визначають наступні посади округу, що обираються: 

 Голова виконавчої влади. 

 Фінансовий інспектор. 

 Шериф. 

 Директор з питань виборів. 

 Окружний прокурор. 
  



 
Вибори, продовження (650 – 690) 
 

 Стаття 650 визначає порядок вибору членів Ради округу. Зокрема: 

 Рада округу складається з 9 членів ради, які представляють географічні округи. 

 Кожні 10 років збирається комісія з перегляду округів, яка визначає границі округів. 

 Визначаються не співпадаючі строки повноважень. Кожний непарний рік обираються 4 
або 5 членів Ради. В 2019 році буде проводитися голосування по чотирьом місцям у 
Раді (5 членів ради були обрані в 2017 році). 

 Стаття 680 визначає процедуру заповнення вакансій посадових осіб, які 
обираються. Крім того, посадові особи Округу, які обираються (окрім членів 
Ради), зобов'язані призначати когось для виконання їх адміністративних 
обов'язків у тому випадку, якщо їх посада стане вакантною. 

 Стаття 690 зобов'язує розкривати внески в кампанії й відповідні видатки та 
передбачає обмеження для внесків у компанії (установлюються постановою). 

  



 
Апеляційна рада (розділ 7) 
 
 Розділ 7 визначає процедури формування Апеляційної ради, її складу й 

вибору її членів. Завданням Апеляційної ради є розгляд скарг, що 
стосуються оцінки нерухомості. 

 Це незалежний орган, які розглядає скарги людей, що вважають, що Департамент 
оцінки неправильно оцінив їхню нерухомість для оподаткування. 

  



 
Загальні положення (розділ 8) (800 – 
830) 
 

 Розділ 8 охоплює питання, для регулювання яких немає окремого розділу. Цей 
огляд охоплює не всі положення. 

 Стаття 800 передбачає створення Комісії з перевірки статуту й зобов'язує 
проводити відповідну процедуру не рідше одного разу за десять років. 

 Стаття 815 зобов'язує залучати для будівництва будинків і виконання суспільно 
корисних робіт приватних підрядників, за винятком певних обставин. 

 Стаття 820 передбачає наявність процедури встановлення конфлікту інтересів у 
посадових осіб, які обслуговують округи. 

 Службовці округу зобов'язані щорічно заявляти про будь-який фінансовий або 
можливий фінансовий конфлікт інтересів між особистими фінансовими активами й 
своїми обов'язками округу, якому вони служать. 

 Стаття 830 передбачає доступ громадськості до архівів округу. 

 Положення законодавства штату значно заміняють ці положення. 
  



 
Загальні положення, продовження (840 
– 843) 
 

 Стаття 840 містить політику округу проти дискримінації й забороняє 
дискримінацію за ознаками статі, раси, кольору шкіри, національного 
походження, віросповідання, інвалідності, сексуальної орієнтації, 
ідентифікації або прояву гендерної приналежності, віку, крім положень, що 
стосуються мінімального й пенсійного віку. Крім того, округ забороняє 
укладати контракти з юридичними й фізичними особами, які здійснюють 
дискримінацію за вказаними вище ознаками. 

 Стаття 843 установлює свободу віросповідання й забороняє, з деякими 
виключеннями, витрату коштів округу на релігійні обряди. 

  



 
Загальні положення, продовження (850 
– 895) 
 

 Стаття 850 визначає випадки й порядок делегування посадовими особами 
своїх владних повноважень. 

 Стаття 870 забороняє співробітникам, які одержують жалування, одержувати 
винагороду за участь у радах та комісіях. 

 Стаття 890 визначає порядок прийняття постанов, що підтримують право  
співробітників на переговори щодо колективного договору, й призначає в 
більшості випадків у якості представника округу на переговорах Голову 
виконавчої влади. 

 Стаття 895 зобов'язує проводити розслідування у кожному випадку, коли 
офіцер правоохоронних органів є причетним до смерті в результаті 
застосування сили. 

  



 
Загальні положення, продовження (896 
– 899) 
 
 Стаття 896 визначає порядок оскарження рішень, що стосуються 

землекористування. 

 Стаття 897 допускає визначення об'єктів нерухомості, які мають високу 
цінність для збереження земельних ресурсів. 

 Статті 898 та 899 визначають порядок дій округу відносно переговорів щодо 
колективного договору зі співробітниками Шерифа та державними 
захисниками. 


