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вСтуп
чому саме латвія?
В Україні, де останні років 10 активно ведуть дискусії про необхідність, а
тепер уже й про невідворотність реформи адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування, часто апелюють до іноземного досвіду.
Найбільш популярним для України вважається польський досвід
реформування.
З одного боку, це правильно. Ми дуже близькі за різними об’єктивними показниками, у нас подібна ментальність, наші країни є досить
великими за розмірами.
Але у цій подібності країн є серйозні відмінності щодо часу проведення реформи та її передумов.
Наскільки ми знаємо, поляки в 1990 році проводили скоріше реформу повноважень і ресурсів, аніж комплексну реформу, яка зачіпає адміністративно-територіальний устрій. Адже було здійснено передачу повноважень та ресурсів на рівень гмін, які уже існували в Польщі ще з часів
комуністичного режиму, складались із багатьох поселень і мали визначену, досить велику територію.
У нас сьогодні такої територіальної основи для передачі повноважень
на базовий рівень – територіальних громад немає, більшість таких громад
є нечисленними.
Ще одна принципова відмінність у тому, що польська реформа відбулась на зламі комуністичної системи, коли всі ініціативи по демонтажу
старої комуністичної системи позитивно сприймались населенням, для
таких змін була політична воля як в уряді, так і серед політичних партій.
З Латвією ситуація зовсім інша.
Латвія отримала у спадок від СРСР систему адміністративно-територіального устрою, дуже подібну до української – такі ж дрібні місцеві громади і райони.
У перші роки відновлення державності Латвійська Республіка ухвалила
нові закони щодо місцевого самоврядування та територіального устрою, але
далі все застопорилось. Політичного духу для швидкого завершення заявлених реформ не вистачило, і до кризи 2008 року Латвія підійшла з таким же
подрібненим адміністративно-територіальним устроєм, як і Україна.
Проте, напевне, криза була останньою краплею, яка перехилила
чашу реформи у бік її прискорення. І вже у 2009 році в Латвії вибори були
проведені на новій територіальній основі.
Саме цей фактор і став визначальним у виборі Латвії як країни для
вивчення досвіду.
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Загальна інформація про країну 1
латвія (латис. Latvija) – офіційна назва – латвійська республіка
(латв. Latvijas Republika) є парламентською республікою, членом ЄС та
НАТО, яка має територію 64,589 кв. км та розташована на сході
Балтійського моря, на північному сході ЄС і має кордони з Білоруссю,
Естонією, Литвою і Росією.
незалежність Латвія проголосила 18 листопада 1918 року, відокремившись від Росії. 17 червня 1940 року була окупована СРСР, 5 серпня
того ж року увійшла до його складу як Латвійська РСР. Латвія в часи
СРСР була дуже сильно зрусифікованою, особливо це було помітно у її
столиці, а також у таких містах, як Лієпая, Даугавпілс. Проте на рубежі
1990 року рух за самостійність Латвії отримав велику підтримку виборців,
курс на незалежність підтримала і компартія Латвії. Анатолій Горбунов,
республіканський партійний лідер, фактично очолив процес руху до незалежності, і 21 серпня 1991 року Латвія відновила власну незалежність.
При цьому не обійшлось без протистояння з «інтерфронтом», який так
само, як і в Естонії, під час Серпневого путчу 1991 року спробував захопити владу, що призвело до появи барикад в Ризі. Але все розв’язалось без
силових зіткнень, і сьогодні Латвія є членом ЄС, де валютою є євро.
Столиця країни – Рига, найбільше місто Латвії та усієї східної
Балтики.
Структура економіки країни за останні десятиріччя дуже змінилась,
цілі галузі, які були досить розвиненими в часи СРСР, такі як військовопромисловий комплекс, автомобілебудування, прийшли в занепад, натомість провідними галузями економіки є послуги, сільське господарство,
рибальство, харчова промисловість, деревообробна промисловість, туризм.
населення латвії – 2 млн осіб (2013 р.). У містах проживають 68 %, а
в сільській місцевості – 32 % населення (2010 р.). Темпи зростання населення – 0,598 % (2011 р.). На етнічний склад Латвії значно вплинула післявоєнна міграція, яка привела до зменшення долі етнічних латвійців з 77
% в 1935 році до 52 % в 1989 році. Етнічні групи станом на 2009 рік:
l латиші – 59,3 %,
l росіяни – 27,8 %,
l білоруси – 3,6 %,
l українці – 2,5 %,
l поляки – 2,4 %,
l 1,4 % – литовці.
1 Б³ëüø äåòàëüíî ïðî Лàòâ³þ ìîæíà ïðî÷èòàòè íà ð³çíèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ.
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У 2013 році ВВП у фактичних цінах досяг 31 млрд доларів США, ВВП
на одного жителя Латвії в 2013 році був 15205 доларів США2.
латвія – парламентська республіка. Сейм латвії (Саейма, латис.
Saeima) – однопалатний парламент латвії, що складається із 100
депутатів, які обираються громадянами латвії по 5 округах –
ризькому, відземському, латгальському, Земгальському і
курземському. встановлена періодичність виборів – раз на 4 роки
(до Шостого Сейму – раз на 3 роки). Система виборів – пропорційна. для участі в розподілі місць партія повинна подолати
5-відсотковий бар’єр.
президент латвійської республіки (латис. Latvijas Valsts prezidents) –
вища посадова в Латвії з терміном повноважень у 4 роки, але не більше
двох термінів підряд, який обирається закритим голосуванням більшістю
не менше 51 голосу членів сейму. Президент Латвійської Республіки –
Андріс БЕРЗІНЬШ (Andris
), обраний 2 червня 2011 року.
Основними завданнями президента є представництво Латвійської
Республіки на міжнародному рівні. Спікер Сейму може оголосити про
припинення повноважень президента, якщо таке рішення ухвалило більше двох третин депутатів.
кабінет міністрів – уряд Латвійської Республіки. Згідно зі статтею 58
Сатверсме (Конституції) йому підпорядковані всі установи державного
управління. Кабінет міністрів приступає до виконання своїх обов’язків
після того, як Сейм висловив йому свою довіру.

міністерство охорони навколишнього середовища
та регіонального розвитку латвії – головний ідеолог
та виконавець реформи3
Центральним органом виконавчої влади, відповідальним за підготовку та проведення реформи, ще в 90-ті роки було визначено Міністерство
регіонального розвитку (далі – Міністерство), яке за цей час декілька
2 Зà äàíèìè Вñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó ó Дàâîñ³ (http://www3.weforum.org/docs/
GCR2014-15/Latvia.pdf).
3 Аâòîð âèñëîâëþº ùèðó âäÿ÷í³ñòü ïðàö³âíèêàì М³í³ñòåðñòâà, çîêðåìà: Іëîí³ Рàóãçå –
çàñòóïíèêó äåðæñåêðåòàðÿ М³í³ñòåðñòâà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Лàòâ³¿ (VARAM), Аéâàðñó Дðàóä³íüøó – äèðåêòîðó Дåïàðòàìåíòó
ñàìîâðÿäóâàííÿ, Аðí³ñó Шóëòñó – çàñòóïíèêó äèðåêòîðà Дåïàðòàìåíòó ñàìîâðÿäóâàííÿ, Л³ç³ Зâ³ëí³ Кàðëñîíå – ñòàðøîìó åêñïåðòó Дåïàðòàìåíòó ñàìîâðÿäóâàííÿ.

6

разів змінювало назву, але компетенція щодо місцевого самоврядування,
територіального устрою та регіонального розвитку завжди перебувала у
цьому Міністерстві.
Тут варто зауважити, що головним розробником ідеї реформи, яка
була реалізована, був пан Арвідс Пілєгіс, який продовжує зараз консультувати Міністерство на посаді старшого радника.
Нåçвàжàþчè íà äоñèть ñкромí³ роçм³рè тåрèтор³ї тà
чèñåльí³ñть íàñåлåííÿ, äлÿ Лàтв³ї, тàк ñàмо, ÿк ³ äлÿ
Укрàїíè, õàрàктåрíèм є íåр³вíом³рíèé роçвèток її тåрèтор³é, ùо вåäå äо çроñтàííÿ м³грàц³ї ç окрåмèõ рåг³оí³в тà
поäàльшої àñèмåтр³ї роçвèтку. Сàмå тому у Лàтв³ї фàктèчíо в³äрàçу п³ñлÿ формувàííÿ влàñíого äåржàвíого упрàвл³ííÿ було утворåíå м³í³ñтåрñтво, ÿкå в³äпов³äàє çà вèр³вíþвàííÿ роçвèтку р³çíèõ тåрèтор³é тà оп³куєтьñÿ
рåформàмè в ñфåр³ рåг³оíàльíого роçвèтку тà публ³чíого
упрàвл³ííÿ.
Реформи у Латвії почалась фактично ще на початку 90-х років після
відновлення незалежності.
Від СРСР Латвія успадкувала структуру адміністративно-територіального устрою, характерну для більшості його республік: міста, сільради,
райони, області.
протягом 1990–1992 років було ухвалено закони:
l «Про районні самоуправління»;
l «Про міські самоуправління»;
l «Про волостні самоуправління»;
l «Про столицю – Ригу».
Проте фактично відразу після ухвалення цих законів постало питання, що система адміністративно-територіального устрою Латвії не є
досконалою, а подрібненість місцевих самоврядувань не дає змоги уніфікувати передачу повноважень.
Саме тому уже в 1993 році було ухвалено концепцію реформи самоуправлінь, яка визначила три головні реформи сфер, дотичних до комплексної реформи місцевого самоврядування:
1. Юридична реформа.
2. Фінансова реформа.
3. Адміністративно-територіальна реформа.
На початок дискусії про реформу у Латвії було 590 самоуправлінь на
загальну територію Латвії – 64589 кв. км, населення – 2023825 осіб.
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Рèñ. 1. Аäм³í³ñтрàтèвíà кàртà Лàтв³ї äо почàтку рåформè
26 районів, 7 міст республіканського значення, 17 об’єднаних самоуправлінь, 457 сільських самоврядувань (волостей), 58 міст.
193 волості мали населення до 1000 осіб.
Найбільша кількість самоуправлінь малих міст і сіл (139) знаходилася
у східному регіоні (Латгале), за ним ішов північно-східний регіон Відземе
(127 місцевих урядів). Регіон міста Риги містив найменшу кількість самоуправлінь – 75. Проте саме цей регіон (навколо столиці Латвії) мав найбільшу кількість міст (20), що становило 27 % від усієї адміністративної
території регіону. В інших регіонах відсоток міських самоуправлінь не
перевищував 10–16 % від усіх місцевих самоуправлінь. На деяких територіях були адміністративні одиниці, сформовані лише із сільських місцевостей, без адміністративних центрів у містах.
Латвія розпочала роботу щодо реформування адміністративно-територіальної системи ще 1998 року, коли з’явилися серйозні наміри вступити до ЄС. Латвійські експерти з державного управління вважали, що країна повинна пройти через істотні зміни у законодавстві про державну
службу, реструктуризацію інституцій державного управління, вдосконалення політичного управління, запровадження процедур участі громадськості у прийнятті урядових рішень, щоб Латвія могла функціонувати як
повноцінна європейська держава.
2004 рік був успішним для Латвії: країна стала членом ЄС
разом із дев’ятьма іншими країнами так званої другої хвилі. Серед
8

позитивних тенденцій у країні, які вплинули на вступ Латвії до ЄС,
були такі:
l ефективна координація процесів європейської інтеграції (так звана
національна програма визнання здобутку);
l планування, координація і моніторинг наближення законодавства
до європейських стандартів;
l ефективне застосування вдосконаленого законодавства через
реформування управлінських інституцій та втілення прогресивних
стратегічних і адміністративних засобів (національна програма
європейської інтеграції);
l оцінка впливу європейської інтеграції на державний бюджет, приватний сектор і макроекономіку;
l взаємозалежність процесів планування європейської інтеграції і
формування державного бюджету;
l координація міжнародної технічної допомоги для забезпечення її
ефективного використання;
l робота з громадськістю та залучення недержавних організацій до
процесу прийняття рішень.
Повноцінна європейська інтеграція Латвії великою мірою залежала
від ефективності публічного управління, тому стояло питання реалізації
прийнятого ще 1998 року Закону «про адміністративно-територіальну
реформу», основна мета якого була така: створити адміністративні території з місцевими та регіональними самоврядуваннями, які можуть економічно розвиватися і забезпечити надання якісних послуг населенню.
Велику реформу, яка змінила всю систему публічного управління в
Латвії, можна умовно поділити на юридичну, фіскальну та адміністративнотериторіальну реформи, але кожна з цих реформ неможлива одна без іншої.
Юридична (юрисдикційна) реформа
Юридичну реформу можна вважати такою, що розпочалась ще в 1994
році, коли було ухвалено Закон «Про місцеві самоврядування» (МС), єдиний для всіх. (Зараз йде мова про необхідність прийняття спеціального
закону про Ригу. Адже в Ризі понад 600000 населення і це місто – найбільший донор фонду вирівнювання місцевих бюджетів.)
фінансова реформа
Протягом 1995–1998 років були прийняті закони «Про бюджети самоуправлінь» та «Про фінансове вирівнювання ресурсів самоуправлінь» (біля
15 самоуправлінь сплачує у фонд, а решта отримують кошти з фонду).
Адміністративно-територіальна реформа
Адміністративно-територіальна реформа фактично проводилась протягом 1998–2009 років. Сьогодні можна стверджувати, що розведення цих
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реформ окремими актами і в часі породило зайві проблеми. Після юридичної реформи всі МС, навіть найменші, отримали повноваження, під
них ресурси, але виконувати реально їх не могли. Невеликі МС просто не
мали змоги реалізовувати надані їм законом повноваження.
Сèтуàц³ÿ äужå поä³бíà äо укрàїíñької. Зàкоí Укрàїíè «Про
м³ñцåвå ñàмоврÿäувàííÿ в Укрàїí³» íàä³лèв уñ³ МС повíовàжåííÿмè. Протå б³льш³ñть íåвåлèкèõ МС íå можуть вèкоíувàтè ц³
повíовàжåííÿ, ùо прèвåло äо пåрåäàч³ çíàчíої чàñтèíè повíовàжåíь в³ä тàкèõ íåвåлèкèõ МС íà рàéоííèé р³вåíь – фàктèчíо
оргàíàм вèкоíàвчої влàäè. Зм³íè äо бþäжåтíого çàкоíоäàвñтвà
в³ä груäíÿ 2014 року çàкр³пèлè цåé ñтàí. Дåцåíтрàл³çàц³ÿ бþäжåт³в çрàçкà 2014 року äлÿ ñ³льñькèõ тåрèтор³àльíèõ громàä
íàñпрàвä³ оçíàчàє їõ цåíтрàл³çàц³þ íà рàéоííèé р³вåíь.
Отже, адміністративно-територіальна реформа, яка все відкладалась,
таки була проведена, оскільки без неї ні реформа юридична, ні реформа
фінансова не давали необхідного результату.
Метою реформи адміністративно-територіального устрою (АТУ)
визначалось:
l створити здатні до економічного розвитку території;
l забезпечити якісними послугами населення;
l створити умови для кадрового зростання в самоврядуваннях.
Попервах політики Латвії відверто боялись проводити комплексну та
всеохоплюючу реформу територіального устрою. Саме тому було запущено механізм «добровільного об’єднання волостей».
Проте за 6 років періоду добровільного об’єднання створилось десь
до 20 об’єднаних самоуправлінь.
Паралельно розвивали співробітництво самоуправлінь, оскільки
думали, що співробітництво замінить об’єднання. Правда, і цього не сталось, було створено 5–6 таких співробітництв, але за кілька років вони
розпались, співробітництво не працює. Депутати одного скликання вирішують підписати договори про співробітництво, а після нових виборів
уже інші депутати вирішують припинити співробітництво.
Доñв³ä Лàтв³ї покàçує, ùо äр³бí³ ñàмоврÿäувàííÿ äужå
вàжко ³äуть íà ñп³вроб³тíèцтво. Тому ³ в Укрàїí³ íàврÿä чè
можíà ñпоä³вàтèñь íà шèрокå пошèрåííÿ тàкого ñп³вроб³тíèцтвà, ÿкå õочà б чàñтково вèр³шувàло проблåму ñлàбкої
ñпроможíоñт³ äр³бíèõ громàä.
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Аналогічні проблеми виникли і з добровільним об’єднанням.
Більшість дрібних волостей не мали наміру об’єднуватись, незважаючи на
фінансову підтримку такого об’єднання з боку держави.
Почали виникати проблеми і з добровільним об’єднанням. Оскільки не
було затверджено жорстких правил щодо формату об’єднання, деякі об’єднання виглядали досить проблемно. Голови волостей, які домовлялись щодо
об’єднання, не надто хотіли враховувати інтереси сусідніх волостей та прагнення держави щодо переходу об’єднаних волостей у нові спроможності.
Наприклад, у 2004 році 6 самоуправлінь в Ревенус об’єднались у
край, який видовжений, біля районного центру, але цей центр до нового
краю не включили. Відсутність центрального спроможного поселення не
посилювало можливості нового об’єднання. До цього додались скарги
сусідніх волостей району, розділених новим об’єднанням, чому їх не
включили до нового краю.
Такі приклади привели до розуміння, що об’єднання може бути лише
за певними правилами в межах загальної карти. Добровільне об’єднання
загалом, а без встановлених параметрів зокрема, себе не виправдало. Нові
об’єднання без правил створювали нові одиниці, які не вирішували проблеми, що стояли перед об’єднанням.

Завершення реформи територіального устрою в 2009 році

Рèñ. 2. Аäм³í³ñтрàтèвíà кàртà Лàтв³ї п³ñлÿ рåформè 2009 року
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У 2009 році з понад 500 самоуправлінь створилось 110 самоуправлінь
(тепер це краї).
Âàжлèвèé äоñв³ä Лàтв³ї äлÿ Укрàїíè: ñпочàтку íà åтàп³
äобров³льíого об’єäíàííÿ волоñтåé éшлоñÿ про íåобõ³äí³ñть
прè цьому утворèтè íов³ «вåлèк³» волоñт³. Пñèõолог³чíо цå
було ñклàäíо ñпрèéмàтè ÿк кåр³вíèкàм волоñтåé, тàк ³ їõ
жèтåлÿм. Тому було çíàéäåíо ³íшу формулу. Прè об’єäíàíí³
волоñтåé ñтворþєтьñÿ íå íовà волоñть, à «крàé». Тàкèм
чèíом, волоñт³ í³бè ³ íå çíèкàþть, прè об’єäíàíí³ çàлèшèлèñь íåçм³ííèмè мåж³ вíутр³шí³õ ñàмоупрàвл³íь, àлå воíè
ñтàлè тåрèтор³àльíèмè оäèíèцÿмè (ТО), у ÿкèõ íåмàє
ñàмоупрàвл³ííÿ. У цèõ ТО ³ñíує поñàäà ñтàроñтè.
Фактично реформа 2009 року привела до створення нових адміністративно-територіальних одиниць – країв з повноцінним місцевим самоуправлінням, волость формально залишилась, але уже без власного самоуправління.
Зараз в Латвії існують 9 міст республіканського значення та 110 країв,
які є адміністративно-територіальними одиницями.
Після об’єднання держава давала додаткову дотацію в розмірі 5 % до
загального бюджету об’єднаних волостей. Кожне об’єднання, яке створюється, за проектом отримувало разову дотацію і розмірі 285000 євро, яка
використовувалась, як правило, на крайову інфраструктуру.
Як жартують працівники Міністерства, держава фактично купила
реформу за 160 млн євро. Алгоритм тут був такий: держава надає досить
значні кошти на підтримку об’єднання, але водночас встановлює граничний
термін такого добровільного, але в межах затвердженої карти об’єднання до
2009 року, після цього об’єднання відбудеться уже без преміальних коштів.
Завершення реформи коштувало 108 млн євро, виплати по роках
виглядали таким чином:
2005–2006 – 4,35 млн євро;
2007 – 32,90 млн євро;
2008 – 55,55 млн євро;
2009 – 3,15 млн євро;
2010 – 1,58 млн євро.
Попри це, 35 самоуправлінь до 2009 року не об’єднались і були об’єднані без дотації. Після цього вони звернулись до Конституційного Суду
щодо неконституційного об’єднання, але цей позов програли.
При підготовці проекту карт в кожному з пропонованих країв було
проведено обговорення, чому варто і як технологічно провести об’єднання.
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Нåçвàжàþчè íà цå, äобров³льíо об’єäíàííÿ в³äбувàлоñь
äужå млÿво. Зàтÿгувàííÿ процåñу рåформè, поÿвà íà бàçовому р³вí³ äвоõ р³çíèõ çà ñпроможí³ñтþ оäèíèць волоñтåé тà
крàїв çмуñèлè äåржàву прèéíÿтè прèíцèповå р³шåííÿ про
çàвåршåííÿ рåформè ужå чåрåç уõвàлåííÿ çàкоíу.
Було внесено зміни до Закону «Про адміністративно-територіальну
реформу», надано право уряду самим вирішувати питання меж самоуправлінь.
Потім було прийнято рішення, що парламент має затвердити законом усі самоуправління, які утворюються внаслідок реформи.
Протягом одного дня парламент затверджував Законом всі самоуправління.
Після реформи політики таки розділили одне самоуправління на два,
які стали досить слабкими, щоб надавати увесь спектр послуг населенню.
Реформа в Латвії була проведена тому, що до експертних пропозицій
таки прислухались політики і було прийнято політичне рішення.
Рішення щодо запровадження другого рівня самоуправління в межах
загальної реформи так і не було прийнятим. І незважаючи на те що за
законом в Латвії має бути два рівні самоуправління – регіональне та місцеве, після реформи на рівні країв до самоврядування на регіональному
рівні уже не дійшло.
Реформа вирішила багато проблем, але не вирішила всі. Зараз великі
самоуправління та міста республіканського значення можуть виконувати
всі повноваження місцевого самоврядування, але є кілька самоуправлінь,
які мають населення до 1000 осіб і досі не можуть виконувати свої функції. Для таких випадків взагалі і передбачалось регіональне самоуправління, яке так і не створили.
Чому не впровадили регіональне самоврядування? Проти виступили
волості та райони, і політики вирішили відкласти цю тему.
Пол³тèчíèé компром³ñ прè провåäåíí³ рåформè мàв ñвоþ
ц³íу. Зà рåформу проголоñувàлè äåпутàтè б³льшоñт³ ³ члåíè
опоçèц³ї, àлå çà цå воíè отрèмàлè к³лькà äоäàтковèõ крàїв,
ÿк³ вèпàäàлè ç³ ñõåмè, ùо çàрàç äàє п³äñтàвè äлÿ крèтèкè
рåформè ÿк íå çовñ³м уí³вåрñàльíої.
Деякі етапи затяжної реформи адміністративно-територіального
устрою Латвії варто додатково прокоментувати, оскільки це важливо і з
точки зору реформи в Україні.
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1. Закон про адміністративно-територіальну реформу (АТР) 1998
року встановлював загальні параметри реформи та спосіб її проведення,
базований на принципі добровільного об’єднання, але не передбачав часу
завершення реформи.
2. Розтягування періоду добровільного об’єднання волостей на
невизначений час призвело до внесення в Закон поправок, які передбачали завершення реформи до 2009 року, року проведення виборів.
Основна логіка утворення нової адміністративно-територіальної
одиниці (АТО) базувалась на принципі: в кожному районі не може бути
два приблизно однакових міста, в кожному краї не може бути два приблизно однакових поселення. Спочатку визначаються потенційні центри АТО, а лише потім визначається їх території та здійснюється розмежування.
Щå оäèí вèñíовок ³ç лàтв³éñького äоñв³äу: íå можíà роçрèвàтè рåформу þрèäèчíу, ф³íàíñову тà àäм³í³ñтрàтèвíотåрèтор³àльíу. Нå можíà робèтè рåформу в к³лькà åтàп³в,
вàрто робèтè вñå в³äрàçу. Цå пол³тèчíо тà åкоíом³чíо
б³льш äоц³льíо.
Етапи завершального періоду проведення реформи в Латвії в часі
можна викласти таким чином:
1. 07.2006 – розробка проекту АТР.
2. 08.2006–01.01.2008 – добровільне об’єднання волостей за власним
бажанням.
3. 01.01.2008–31.01.2009 – самоуправління отримали право добровільного об’єднання в рамках схеми, затвердженої урядом, з виплатою
субвенції, хто не встиг – об’єднується без додаткових ресурсів по факту.
Найбільша аналітична робота була на першому етапі планування
об’єднання за певною схемою. Для цього було здійснено детальне дослідження районів – витрати склали приблизно 11000 євро на район, потім
узагальнення по всіх районах і вироблення пропозиції – 18000 євро. На
основі цих робіт випрацювали проект реформи на 167 самоуправлінь, але
це виявилось забагато для Латвії, оскільки значна частина нових самоуправлінь продовжувала залишатись неспроможною виконувати основні
повноваження місцевого самоврядування.
Міністр, який прийшов після виборів 2006 року, дав доручення переглянути ці пропозиції і готувати 40 самоуправлінь. Була зроблена відповідна
карта. Міністр поїхав в регіони і при зустрічі з місцевим населенням в одному
з районів сказав, що дасть для об’єднання в районному масштабі 70 млн євро
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інвестицій. Після цього кілька самоуправлінь вирішити об’єднуватись в
межах району, але більшість волостей не захотіли такого об’єднання.
Після експертних та політичних дебатів, вивчення територій було
прийняте нове рішення, яке було покладено в основу нової карти утворення країв з числом в 110.
Затвердження проекту карти в уряді сталось 28 червня 2006 року.
Загалом таких карт було досить багато, аж доки не була затверджена остаточна (рис. 2).
Сейм Латвії затвердив новий АТУ за півроку до виборів місцевого
самоврядування.
Законопроект про реформу йшов разом з проектом бюджету на 2009
рік. Розгляд проекту почався вночі, але процес рушив з місця. Було прийняте рішення не закривати засідання доти, доки не будуть ухвалені все
необхідні рішення.
Частина депутатів намагалась якось торпедувати ухвалення рішень
(як кажуть латвійці – почали співати народну пісню «Горе моє, горе»),
лобіюючи створення нових країв у близьких до них територіях. Процес
дещо загальмувався, але продовжили обговорення далі і застосували принцип рейтингового голосування. При цьому, коли було проголосовано
кілька нових країв, далі стало складно руйнувати всю схему.
Таким чином, парламент, працюючи майже добу, ухвалив всі необхідні рішення.
Щå оäíà рåмàркà. Â Лàтв³ї є прàвовà íормà, ùо 30 äåпутàт³в можуть çвåрíутèñь äо Прåçèäåíтà, àбè в³í вèí³ñ
пèтàííÿ íà рåфåрåíäум. Ц³єþ íормоþ ñпробувàлè тèñíутè
íà Прåм’єрà. Прåм’єр тоä³ çàÿвèв, ùо ÿкùо тàк ñтàíåтьñÿ,
урÿä п³äå у в³äñтàвку. Цå оõолоäèло порèв äåпутàт³в, ³
рåформà проéшлà бåç рåфåрåíäуму.
Реформи в різних країнах дають підстави стверджувати, що у випадку,
коли реформу ініціюють самі політики, все йде досить швидко. Коли ж ідею
подають чиновники чи експерти, то просування цієї ідеї йде дуже повільно.

медійне забезпечення реформи
При підготовці реформи Міністерство відповідало не лише за її підготовку, воно відповідало і за її інформаційний супровід.
У Мінрегіоні була штатна особа, яка працювала із ЗМІ. Це була найпопулярніша та відома журналістка, яка готувала матеріали для ЗМІ, пра15

цювала з ТБ, Міністерство знімало фільми, телепередачі, наприклад «Час
країв», де були репортажі з різних територій, інтерв’ю з людьми.
Також було зроблено два буклети з реформи, які були відправлені в
кожну поштову скриньку.
Інформаційна політика Міністерства та його активна робота із ЗМІ
зробили реформу зрозумілою для людей.
Протестів людей проти реформи не було.
Протестували працівники та депутати місцевих рад найменших
волостей. Основний їхній аргумент – волость, навіть дуже маленька, має
свій бюджет, якщо ж вона буде у складі більшого утворення – ніякої гарантії для того, що цей бюджет залишиться в цій маленькій волості, немає.
Аргументи, що новий бюджет буде більшим, ніж поточний, не
сприймались4.
Біля 80 % населення не має жодних потреб у місцевому самоврядуванні – послугах, вони працюють і самі вирішують свої проблеми.
Отримують послуги соціального характеру чи працюють в самоврядуванні 10–15 %. Тому якихось протестів проти реформи не було.
Загальний баланс працівників в межах краю залишився таким же, як
до реформи, але у певних волостях дійсно відбулось скорочення.
Тут варто зауважити, що ще в 1994 році було прийняте рішення про
ліквідацію районного самоуправління і районного рівня адміністративнотериторіального устрою взагалі. При цьому значну кількість повноважень
було передано на місцевий рівень, частина відійшла до компетенції міністерств. Громадський транспорт від районів було передано у великі міста, а
також в регіони планування, де цими питання став опікуватись Мінтранс.
З 1997 року в районах не відбуваються прямі вибори МС.
Спочатку планувалось, що в районах буде створено державне управління, але цього не сталося.
Реорганізацію районів було проведено на основі Закону «Про реорганізацію районних самоуправлінь». Після набуття чинності цим Законом
районні ради прийняли плани реорганізації, які передбачали порядок
розділення установ, переходу людей з цих установ, правовий статус
майна, інших ресурсів.
На 2009 рік бюджети районів складали приблизно 70 млн євро. Зараз
бюджети регіонів планування – близько 1,5 млн євро. Роль районів фактично зведена нанівець.
4 Зäàºòüñÿ, ð³øåííÿ ùîäî çáåðåæåííÿ âîëîñòåé ÿê òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü âèÿâèëîñü
ïðàâèëüíèì, äîçâîëèëî çíÿòè ãîñòðîòó ñïðîòèâó öèõ êàòåãîð³é, àäæå ó âîëîñòÿõ, ÿê³
îá’ºäíàëèñü ó êðà¿, ïðèçíà÷àþòüñÿ ñòàðîñòè. Кîëèøí³ ãîëîâè âîëîñòåé ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é
³ ñòàëè öèìè ñòàðîñòàìè.
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За роки, що пройшли від моменту ухвалення рішення про ліквідацію
районів, стало зрозумілим, що воно виявилось невиправданим. Так, дійсно, частину повноважень районів змогли перейняти на себе великі міста,
але дрібні краї не можуть здійснювати повноваження районів.
18 грудня 2008 року було прийнято Закон «Про адміністративні території та населені місця», яким фактично було завершено юридичну частину реформи. Вибори органів самоуправління новоутворених країв
пройшли в 2009 році, реорганізація районів завершилась у 2010 році.
У розвиток інфраструктури місцевих самоуправлінь було вкладено
близько 152 млн євро.
Реформа суттєво посилила можливості самоуправлінь, відбулась концентрація ресурсів у самоуправліннях, і більшість з них стали спроможними приймати фонди ЄС під проекти, які потребують спільного фінансування.
Зросла привабливість країв для інвесторів та підприємців, що позитивно вплинуло на місцевий розвиток.
Протå íå вñ³ проблåмè, ùо ñтоÿлè пåрåä ñàмоупрàвл³ííÿмè Лàтв³ї, вäàлоñÿ вèр³шèтè.
Дåÿк³ ç крàїв тàк ³ íå ñтàлè в³äпов³äàтè íормàм «Зàкоíу»
ùоäо м³í³мàльíої чèñåльíоñт³ íàñåлåííÿ, ùо íå äàє çмогè їм
повíоц³ííо вèкоíувàтè вåñь пåрåл³к повíовàжåíь.
Мàє м³ñцå íàÿвí³ñть крàїв бåç їõ цåíтр³в. Цå пог³ршує
ñпроможí³ñть крàþ тà можлèв³ñть вèкоíàííÿ íèм уñ³õ
íàäàíèõ Зàкоíом повíовàжåíь.
Невирішення усіх проблем реформою 2009 року привело до того, що
План національного розвитку до 2020 року ставить завдання упорядкування територіального устрою Латвії.
Ці завдання виникають в першу чергу тому, що через непроведення
реформи регіонального рівня і скасування районів міністерства створили
різні свої територіальні одиниці (їх зараз близько 30), і вони часто накладаються, що створює незручності як для людини, так і для всієї системи
управління.
Отжå, в Лàтв³ї, тàк ñàмо, ÿк ³ в Укрàїí³, пол³тèкè чàñто
в³äñтàþть в³ä вèмог äо çм³íè пол³тèкè, в³ä ³äåé åкñпåрт³в,
ÿк³ роçроблÿþть íов³ ñõåмè упрàвл³ííÿ. Тàкå çàп³çíåííÿ
ñтворþє äоäàтков³ проблåмè, ÿк³ ñклàäíо вèр³шувàтè.
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перехідний період від об’єднання кількох волостей
до одного краю
Â Укрàїí³ íèí³ чèííèé Зàкоí «Про äобров³льíå об’єäíàííÿ
тåрèтор³àльíèõ громàä», äо éого пåрåтворåííÿ мàв íàçву
«Про прàво тåрèтор³àльíèõ громàä íà об’єäíàííÿ». У цьому
Зàкоí³ íå пåрåäбàчàлоñь провåäåííÿ вèбор³в оргàí³в м³ñцåвого
ñàмоврÿäувàííÿ об’єäíàíої громàäè в³äрàçу п³ñлÿ тàкого
об’єäíàííÿ, à ñтворþвàлèñь об’єäíàí³ оргàíè äо чåрговèõ
вèбор³в äлÿ м’ÿкого пåрåõ³äíого пåр³оäу. Оäíàк цÿ íормà íå
çíàéшлà п³äтрèмкè, ³ в уõвàлåíому Зàкоí³ в рåäàкц³ї «Про
äобров³льíå об’єäíàííÿ тåрèтор³àльíèõ громàä» ужå тàкèé
пåрåõ³äíèé пåр³оä в³äñутí³é.
Закон Латвії «Про адміністративно-територіальну реформу» передбачав,
що після рішення про об’єднання волостей не потрібні нові вибори. Нова
рада складається із депутатів рад волостей і працює до чергових виборів. У
цей час ухвалюються рішення щодо реструктуризації бюджетних установ,
переходу людей, визначення необхідності інвестицій на інфраструктуру
тощо. Протягом двох місяців після об’єднання об’єднана рада ухвалює новий
бюджет, при цьому всі ресурси та субвенції складають докупи. Після об’єднання керує новим утворенням голова основної волості, інші керівники
волостей, які об’єднались, стають заступниками голови об’єднаної волості.
Такий підхід давав змогу після об’єднання працювати всім об’єднаним органам таким чином, аби нове утворення не принесло дестабільності в суспільстві і серед працівників самоуправлінь. Проте навіть такі м’які
норми не дозволили провести добровільне об’єднання усіх волостей, їх
об’єдналось досить небагато.
Після 2009 року, коли об’єднання було проведено згідно із Законом
відразу для усіх волостей, формула перехідного періоду була така: після
виборів протягом двох місяців нова рада приймає новий бюджет і створює
нові органи управління. Усі попередні рішення рад волостей були чинними в межах своїх територій протягом року. За цей час нова рада мала врегулювати нові правовідносини. Аналогічно і для планів території нового
утворення. Після об’єднання центри надання послуг у волостях, що
об’єднувались, залишаються.
Скорочення центрів надання послуг в об’єднаній волості може здійснюватись лише за дозволом міністра. Фактично у волості, яка об’єдналась
з іншими, залишається виконавча адміністрація уже від нового утворення, яка має свій кошторис, що є складовою загального бюджету і затвер18

джується радою об’єднаної одиниці (краю). Законом було передбачено
ще низку різних можливостей та пільг для працівників самоуправлінь, які
не могли себе знайти в нових об’єднаних утвореннях. Так, було надано
можливість для голів волостей, які працювали не менше двох скликань,
дострокового (на 2–3 роки раніш) виходу на пенсію, виплати утримання 6
місяців для працівників, які не були працевлаштовані, тощо.
Як покàçує äоñв³ä Лàтв³ї (à пåрåä тèм Дàí³ї тà Швåц³ї),
ñуто äобров³льíå об’єäíàííÿ муí³цèпàл³тåт³в íå можå бутè
åфåктèвíèм, çàвжäè є т³, ÿк³ í³колè äобров³льíо íå об’єäíàþтьñÿ, тому буäь-ÿк³ пåр³оäè äобров³льíого об’єäíàííÿ 5
çàвåршуþтьñÿ р³шåííÿм äåржàвè про çàвåршåííÿ рåформè íà
п³äñтàв³ àктà äåржàвè: çàкоíу чè р³шåííÿ урÿäу.

окремі ремарки щодо латвійської реформи
1. про невідворотність реформи
Реформа адміністративно-територіального устрою в Латвії обговорювалась понад 10 років. Найбільш детально проект нового територіального устрою Латвії було обговорено у варіанті 102 самоуправлінь (ухвалено в 118). У кожній з цих потенційних нових одиниць було проведено
зустрічі з місцевими депутатами і громадськістю. На ці зустрічі приїздив
міністр чи його заступник або сам ідеолог реформи – Арвідс Пілєгіс.
Подальші проекти нової адміністративної карти Латвії обговорювались більш формально, оскільки це вже набридло багатьом. За ці роки
люди набили оскому і вже навіть не хотіли брати участь у цих обговореннях. Усі уже змирились з невідворотністю реформи.
2. противники
Взагалі кількість противників реформи з кожним роком її обговорення зменшувалась. Основними противниками були або голови самоуправлінь, або політики, які боялись зменшення свого впливу. Було навіть
створено так званий фронт проти реформи. Але протягом часу обговорення аргументи противників реформи почали руйнуватись, і в деяких районах вдалось зробити об’єднання навіть більші від запланованих.
Проте остаточним аргументом, який вибив ґрунт з-під ніг противників реформи, стала норма Закону, що в 2009 році вибори пройдуть на
новій територіальній основі. Усі зрозуміли, що реформа невідворотна.
5 Аéâàðñ Дðàóä³íüø: «Я çíàþ, ùî âàø В³öå-ïðåì’ºð (Óêðà¿íè) ñêàçàâ, ùî âè ïëàíóºòå
îá’ºäíàòè äîáðîâ³ëüíî 11 òèñÿ÷ ñàìîóïðàâë³íü ïðîòÿãîì ðîêó. Нà ì³é ïîãëÿä, öå íåðåàëüíî».
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3. ексцеси
Під час реформи одне самоуправління, яке взяло гроші на об’єднання,
після цього розділилось. При створенні цього об’єднання міністр самостійно дала кошти на будівництво спортзалу, працівники міністерства не візували цього рішення. У школі цього самоуправління навчалось лише
50 дітей, тому спортзал там будувати навряд чи було доцільно. Після його
будівництва він так і не став центром розвитку фізкультури та спорту. Коли
з міністерства поїхали перевіряти, виявилось, що навіть знайти ключі від
спортзалу було складно. Ніхто не знав, коли в залі займаються спортом…
4. конституційний Суд
Частина волостей, які не хотіли об’єднуватись, подали позов в
Конституційний Суд, вважаючи об’єднання за рішенням уряду незаконним. Враховуючи небажаність розгляду справи у Конституційному Суді,
уряд прийняв рішення, що варто змінити закон про реформу таким
чином, аби остаточне рішення було не за урядом, а за парламентом на
основі закону. Відповідні зміни були внесені. Таким чином, затвердження
рішення про створення нових країв законом вирішило проблему можливого визнання неконституційності реформи.
5. референдум
Аби «торпедувати» можливе об’єднання на основі популістського
гасла про пряму демократію, деякі політики намагались провести ідею
про можливість об’єднання винятково за рішенням місцевого референдуму. Але в Латвії не було закону про референдум, і його ухвалення відклали
до завершення реформи.
6. психологія
При проведенні реформи часто історична складова домінує над соціально-економічною: ми мали волость, а тепер не матимемо, ми мали
район, а тепер не матимемо. Хоча до цього неодноразово ці території були
в різних адміністративно-територіальних одиницях, але такі аргументи не
надто сприймаються. Тому було прийнято рішення, що волості не об’єднуються в одну волость, а створюють нову одиницю – край.
На основі досвіду Латвії можна зробити припущення, що для зняття
проблеми нерозуміння нового територіального устрою варто було б для
нових адміністративно-територіальних одиниць в Україні визначити нові
назви. Наприклад, для нового утворення базового рівня застосувати нову
назву – волость, у складі волості залишити нинішні територіальні громади (фактично сільради) – які мають на своїй території відокремлений підрозділ виконавчого органу волості (залежно від величини цієї одиниці це
може бути або староста, або відділ виконкому з мінімальною кількістю
працівників, необхідних для надання послуг).
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Замість ліквідованих районів запровадити повіти, тут будуть створені
повітові державні управи та повітові ради із своїми виконавчими комітетами.
Варто лише вирішити питання, які повноваження мають бути у органу самоврядування на повітовому рівні. Це досить слабкий орган, але й без нього
навряд чи вийде обійтись, адже ми політично не зможемо зробити волості
досить великими, які б могли поглинути повноваження повітового рівня.
Нàäçвèчàéíо вàжлèво äлÿ уñп³шíоñт³ рåформè àäм³í³ ñтрàтèвíо-тåрèтор³àльíого уñтроþ тà м³ñцåвого ñàмоврÿäувàííÿ поєäíàтè її ç впровàäжåííÿм åлåктроííого упрàвл³ííÿ, àбè лþäèíà моглà отрèмàтè б³льш³ñть поñлуг у оäíому
м³ñц³ àбо пåрåвàжíо чåрåç Іíтåрíåт. Тоä³ лþäÿм ñтàє íå
вàжлèвèм, äå çíàõоäèтьñÿ оргàí влàäè. Роçвèток комуí³кàц³é
чåрåç Іíтåрíåт çíàчíо ñпроùує провåäåííÿ рåформè.

нагляд за законністю актів місцевих
самоуправлінь у латвії
Латвія не є великою країною. Тут зараз немає регіонального поділу і
немає органів виконавчої влади загальної юрисдикції на проміжному
рівні адміністративно-територіального устрою, тому нагляд над законністю актів латвійських самоуправлінь здійснює Мінрегіон.
У латвійському Мінрегіоні є департамент нагляду за актами органів
місцевого самоврядування, який має повноваження зупиняти дію актів
самоуправлінь, якщо вони не відповідають законам Латвії. Зараз у департаменті місцевого самоврядування з 14 осіб 9 займаються контролем над
актами самоуправлінь.
Якщо самоуправління приймає новий акт, воно направляє його в
Міністерство. Ці акти розглядаються по суті і перевіряються на відповідність законодавству. Щодня візується 40–50 документів у сфері нагляду.
Місцевий нормативно-правовий акт (НПА) не вступає в силу до його
публікації протягом місяця, якщо від Міністерства немає застережень.
Якщо протягом місяця Міністерство не дає зауважень до НПА, то рішення може публікуватись і набирає чинності. Якщо Міністерство бачить, що
в акті є проблеми, а не вистачає часу для детального аналізу, Міністерство
пише лист у самоуправління, аби воно не публікувало акт.
Якщо самоуправління не виконує рішення щодо приведення своїх
актів у відповідність до норм законодавства, рада самоуправління може
бути розпущена. За 20 років таких випадків було лише два. В них призначались державні управителі, які готували нові вибори.
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Нåçвàжàþчè íà тå, ùо Лàтв³ÿ є пàрлàмåíтñькоþ äåржàвоþ, тут, ÿк ³ у б³льшоñт³ європåéñькèõ крàїí, äоñèть åфåктèвíо ä³є мåõàí³çм íàглÿäу íàä çàкоíí³ñтþ àкт³в м³ñцåвого
ñàмоврÿäувàííÿ, ÿкèé, íàñпрàвä³, рåàл³çовуєтьñÿ чåрåç
м³í³ñтåрñтво, à íå рåг³оíàльí³ оргàíè вèкоíàвчої влàäè.
Після реформи з близько 500 самоуправлінь отримали 118. Все одно
різниця між найбільшим та найменшим МС дуже велика: від 600 тисяч до
1 тисячі осіб.
МС має близько 20 автономних функцій: від планування територій
до упорядкування кладовищ.
Для швидкої допомоги доступність 12–15 хв, в сільській місцевості –
до 30 хв.
Одним з ключових недоліків нашої реформи було те, що основна
інфраструктура була в районах, які ліквідувались, а округи не були створені. Інфраструктуру передали в МС, а утримувати цю інфраструктуру МС у
багатьох випадках не може, що породжує певні проблеми.
Мåшкàíц³ çвèклè äо пåвíого уклàäу, тому ÿкùо вè õоч
ùоñь çм³íþєтå, цå вèклèкàє в³äрàçу пåршу íåгàтèвíу рåàкц³þ. Цå прèроäíÿ рåàкц³ÿ лþäèíè. Тому ñл³ä покàçàтè
лþäÿм, ùо íов³ çм³íè буäуть íà крàùå ³ вàрто çробèтè тàк,
àбè лþäè побàчèлè цå покрàùåííÿ.
Податки, які пов’язані з нерухомістю, слід застосовувати дуже обережно. Сьогодні в Латвії у бюджеті сім’ї понад половину витрат складають
податки та комунальні платежі. Тому податок на нерухомість є досить
обтяжливим для людей, яких торкнулася криза, які здавна проживають на
територіях, що в останні періоди стали популярними серед заможних
людей і де вартість нерухомості є високою.
Прè провåäåíí³ об’єäíàííÿ вàрто пàм’ÿтàтè прàвèло: оäíà
оäèíèцÿ – оäèí цåíтр. Â Лàтв³ї п³ñлÿ рåформè оäèí крàé роçä³лèвñÿ íà äвà íåвåлèкèõ чåрåç тå, ùо тàм було äвà оäíàковèõ
цåíтрè – íåвåлèкèõ портè. Âоíè коíкуруþть м³ж ñобоþ, ³ їõ
íàÿвí³ñть в оäíому МС пороäжує вíутр³шí³ проблåмè.
Зараз комітет розглядає новий законопроект, який передбачає
знову добровільне об’єднання уже країв (колись такий закон стосувався
волостей).
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Сьогодні малі краї не можуть навіть інституційно обслуговувати
великі європейські інфраструктурні проекти, тому у них немає можливостей прискорити свій розвиток, натомість є ризик, що асиметрія розвитку
буде посилюватись.
Практика показує, що добровільне об’єднання не дуже поширене,
але аби цей процес відбувався, варто стимулювати партнерства сусідніх
МС ще до об’єднання.
Щодо повноважень МС і безпеки громадян. Ще до реформи була
дискусія щодо необхідності створення місцевої поліції. Але тут є низка
ризиків: вартість утримання такої поліції, розірваність простору безпеки,
коли державна поліція не поширюватиме свою діяльність на окремі території, проблема місцевої поліції у регіонах, де є досить сильними проросійські настрої.
Тому в Латвії поліція самоуправління – це фактично поліція порядку, яка займається суто місцевими справами, пов’язаними з виконанням
рішень місцевих рад. Як правило, самоуправління можуть створювати
таку поліцію не самостійно, а при співробітництві.
Поліція МС діє на основі єдиного закону про поліцію, діє винятково
за кошти місцевого бюджету. Вона не озброєна. Її єдина функція – порядок на вулицях, в школах, контроль за дотриманням адміністративних
правил, встановлених МС, розгляд сімейних конфліктів, проблем між
сусідами у випадках, коли там немає криміналу. Не всі МС мають таку
поліцію. Місцева поліція з’явилась від бідності. У МС в галузі дотримання
правил дорожнього руху така поліція контролює лише парковку.
Співробітники місцевої поліції не мають звань, дострокового виходу
на пенсію і т. п. Тому часто в місцевій поліції працюють колишні поліцейські з державної поліції.
У Ризі у складі місцевої поліції є підрозділ по роботі з туристами.
Тут досвід Латвії перекликається з досвідом інших балтійських країн,
де також місцева поліція радше виняток, ніж правило і є не озброєною
структурою місцевого самоуправління.
Дåÿê³ äîäàòêîâ³ ðåìàðêè ïðî ðåôîðìó â³ä ëàòâ³éñüêèõ àðõ³òåêòîð³â
ðåôîðìè.
Пåðåä òèì ÿê ïðèñòóïàòè äî ðåôîðìè, ñë³ä çðîçóì³òè, ÷è ãîòîâà
äåðæàâà òà ¿¿ ³íñòèòóö³¿ äî ðåôîðìè? Яêùî í³, òî íå âàðòî é ïî÷èíàòè,
ðåôîðìó òîä³ íå çðîáèòè.
Ó Лàòâ³¿, íà æàëü, äîâãî áóëè íå ãîòîâ³ ðîáèòè ïîâíîö³ííó ðåôîðìó, ³
¿¿ äîâåëîñü ðîáèòè óæå ïðè êðèç³, êîëè ³ òàê ïðîáëåì áóëà êóïà. Ó òîé ÷àñ
ïîòð³áíî áóëî çìåíøèòè áþäæåòè МС íà 30 % ÷åðåç êðèçó. Вàðòî áóëî á
ðîáèòè ðåôîðìó çíà÷íî ðàí³øå, âîíà áóëà á á³ëüø óñï³øíîþ òà äåøåâøîþ.
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Нåñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíîãî ð³âíÿ óïðàâë³ííÿ ïðè ìàëèõ êðàÿõ ñïðè÷èíèëî ïðîáëåìó âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü, ÿê³ íå ìîæóòü âèêîíóâàòè ìàë³
êðà¿, òà ïîðîäèëî ôðàãìåíòàö³þ òåðèòîð³¿ çà ð³øåííÿìè ÖОВВ. Зàðàç
éäå ìîâà ïðî ñòâîðåííÿ 8 îêðóã³â, ÿê³ á ñòàëè òåðèòîð³ºþ ðîçì³ùåííÿ
äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà îðãàí³â ÖОВВ.
Пðèºäíàííÿ äî áàãàòèõ МС ê³ëüêîõ á³äíèõ çìåíøèëî ¿õ íàäõîäæåííÿ ç
ðîçðàõóíêó íà îñîáó ³ ó êîðîòêîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ ïðèâåëî äî ïîÿâè
äîòàö³é äëÿ ðàí³øå áàãàòèõ МС.
М³ñöåâîãî ðåôåðåíäóìó ÿê ³íñòðóìåíòó â Лàòâ³¿ íåìàº, îñê³ëüêè éäå
äèñêóñ³ÿ, ùî ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè äóæå íåáåçïå÷íèì äëÿ ðîçâèòêó (ùîïðàâäà, çàðàç ó ïàðëàìåíò³ ç’ÿâèëàñü ³í³ö³àòèâà ïðî óõâàëåííÿ òàêîãî çàêîíó).

Бюджети місцевого самоврядування
Бюджетна та податкова система Латвії має багато спільних рис з
українською в частині переліку податків, їх розчепленні та вирівнюванні.
Закон передбачає захист місцевих бюджетів від непродуманих рішень
парламенту. Якщо уже ухвалений бюджет держави, то всі закони, які
ухвалюються після цього, не можуть збільшувати видатки чи зменшувати
доходи місцевого самоврядування, за винятком, коли це передбачає джерела покриття витрат чи недоотримання надходжень.
Головні надходження: податки, трасферти з держбюджету, місцеві
мита, взаєморозрахунки між МС, плата від послуг (див. рис. 3).

Рèñ. 3. Структурà íàäõоäжåíь м³ñцåвого бþäжåту
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Як бачимо з цього рисунку, основу надходжень місцевого бюджету
складає податок з доходів фізичних осіб, який розподіляється між державою та МС. Досить значною є частка податку на нерухомість, який розраховується виходячи із кадастрової вартості. Вилка ставки цього податку
складає 0,2–1,5 % від кадастрової вартості (ставку можна підняти до 3 %,
якщо будинок не ремонтується чи земля не обробляється). Житлові приміщення оподатковуються за ставкою до 0,2 %. Якщо місцеве самоврядування встановлює ставку менше мінімальної, то держава у своїх розрахунках вважає, що ставка 1,5 % застосовується і у МС є ці доходи.
Оскільки в Юрмалі дуже висока кадастрова вартість землі, то для всіх
зареєстрованих мешканців Юрмали ставка податку менше 1,5 %. Це десь
400–500 євро на рік. У Ризі двокімнатна квартира має сукупний податок на
нерухомість десь 50 євро на рік. Податок на нерухомість адмініструється МС.
Бюджетне вирівнювання діє з 1995 року, але основний закон, чинний
на сьогодні, ухвалено 5 березня 1998 року. Передбачено лише часткове
вирівнювання (див. рис. 4).

Рèñ. 4. Сèñтåмà ф³íàíñового вèр³вíþвàííÿ у Лàтв³ї
Що стосується земель, то тут слід зауважити, що земельна реформа в
Латвії завершена. Землі без власників уже практично не залишилось. В основному землі перебувають у приватній та державній власності. Комунальна
земля може бути у власності МС лише для виконання власних функцій.
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Державні землі на території МС можуть бути використані МС лише
на власні цілі (повноваження).
МС не має впливу на визначення кадастрової вартості землі, тому, на
погляд МС, кадастрова вартість землі дуже зросла необґрунтовано. І це є
проблемою, що потребує вирішення.
Ц³кàвà äåтàль: лàтв³éñькèé çàкоí пåрåäбàчàє можлèв³ñть прèçíàчåííÿ м³í³ñтåрñтвом в³äпов³äàльíої оñобè çà
вèтрàчàííÿ бþäжåту МС, ÿкå попàäàє в çоíу рèçèку бàíкрутñтвà. Цÿ оñобà п³äпèñує ф³íàíñов³ äокумåíтè МС, àбè
убåрåгтè МС в³ä повíого ф³íàíñового колàпñу.

Асоціація місцевого самоврядування латвії 6 та її роль
у проведенні реформи та просуванні інтересів місцевого
самоврядування
Асоціація місцевого самоврядування Латвії має свій погляд на причини, зміст та наслідки реформи адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування в Латвії, і він не в усьому співпадає з
поглядами працівників міністерства чи навіть депутатів парламенту.
Фактично історія реформ з децентралізації бере початок від
Декларації про державний суверенітет Латвії від 25 травня 1990 року.
Саме тоді відбулась перша грандіозна зміна – ліквідація вертикалі
виконкомів місцевих рад. Ліквідація вертикалі виконкомів зруйнувала
комуністичну централізовану владу, але не вирішила нової проблеми, яка
з’явилась – неспроможності місцевого самоврядування малих волостей
виконувати всі повноваження, які вони отримали. Раніше за них ці
повноваження фактично виконували виконкоми наступного рівня.
Тут вàрто çàувàжèтè, ùо в Укрàїí³ 7 груäíÿ 1990 року було
уõвàлåíо пåршèé бàçовèé Зàкоí «Про м³ñцåв³ рàäè íàроäíèõ
äåпутàт³в, м³ñцåвå тà рåг³оíàльíå ñàмоврÿäувàííÿ», ÿкèм
тàкож л³кв³äовувàлàñь вåртèкàль рàä ³ вèкоíком³в. У ñтàтт³ 1 цього Зàкоíу фàктèчíо äåклàрувàлàñь «брèтàíñькà»
моäåль м³ñцåвого ñàмоврÿäувàííÿ – повíовàжåííÿ вèкоíуþтьñÿ вèíÿтково в мåжàõ ñвоїõ рåñурñ³в. Протå рåàльíо цього íå
в³äбулоñь. Уñ³ м³ñьк³ тà ñ³льрàäè отрèмàлè оäíàков³ повíовà6 Зàïèñàíî íà îñíîâ³ ðîçìîâè ç Мàð³ñîì Пóê³ñîì, ñòàðøèì ðàäíèêîì Аñîö³àö³¿, ó÷àñíèêîì
ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè.
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жåííÿ, ³ çíàчíà чàñтèíà ç íèõ íå моглà їõ рåàл³çовувàтè, ùо
прèçвåло äо поñтупового пåрåт³кàííÿ повíовàжåíь в³ä ñ³льрàä
тà м³ñькрàä м³ñт рàéоííого çíàчåííÿ íà р³вåíь рàéоíу.
Асоціація самоврядування Латвії утворилась протягом 1991 – 1994
років і є досить впливовою організацією. Учасники асоціації сплачують
членські внески, які розраховуються у відсотку від власних доходів МС
без галузевих дотацій від уряду, але з урахуванням загальної дотації вирівнювання.
Місія Асоціації:
l розробка спільної політики МС;
l лобіювання спільної політики;
l підтримка ефективності адміністрування МС (через навчання працівників МС).
Асоціація не завжди погоджується з ініціативами уряду. Так, у 1993
році уряд запропонував ліквідувати райони в Латвії, але Асоціація виступила проти і цього не було зроблено в 1993 році, але все одно райони були
скасовані в 2008 році разом із проведенням загальної реформи АТУ. В
1993 році були скасовані райони лише в Ризі. Рига тоді була проти, але
Асоціація підтримала тут пропозицію уряду, щодо районів у решті регіонів Латвії пропозиція уряду не була підтримана.
Особливо важлива роль Асоціації в плануванні бюджету. Тут впроваджена система щорічних переговорів між Асоціацією та урядом щодо
бюджетного процесу та основних параметрів бюджету на наступний рік.
Як правило, такі переговори дають змогу узгодити всі інтереси сторін, хоча бувають і винятки. За всі роки Асоціація лише 4 рази не підписала протокол про погодження параметрів бюджету. Востаннє це було під
час кризи 2008–2009 років.
У 1995 році прийняли рішення про вирівнювання, але у форматі, що не
можна вирівнювати все однаково, аби не було багатих і бідних. Це позбавляє мотивації до розвитку. Тому Асоціація підтримала такі ініціативи.
Âàрто çàувàжèтè, ùо в Укрàїí³ вèр³вíþвàííÿ çà äоõоäàмè çàпровàäжåíо ³ç ñ³чíÿ 2015 року ³ тàкож íå äо ñåрåäíього
р³вíÿ, àбè íå поçбàвлÿтè МС ñтèмулу äо роçвèтку.
Для розвитку МС важливим є створення системи навчання. В 1993
році Асоціація виступила засновником Центру навчання самоврядування, до цього долучились 4 міські самоуправління. Зараз Центр є юридичною собою приватного права з багатьма засновниками. В Університеті
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Латвії запровадили спеціалізацію «Публічна адміністрація». Подібні програми потім запровадили інші ВНЗ Латвії.
Фактично сьогодні Асоціація є координуючим центром, де формується певна спільна позиція МС щодо різних питань державної політики у
сфері місцевого самоврядування. Щоправда, після реформи кількість
членів Асоціації стала помітно меншою, їх повноваження та можливості
зросли, що, на думку працівників Асоціації, дещо розмиває її вплив.
Можливо, це і є причиною досить скептичного ставлення радника
Асоціації до реформи.
Нà äумку рàäíèкà Аñоц³àц³ї, прèчèíàмè АТР ñтàлè:
– боротьбà м³ж äвомà пàрт³ÿмè прàвлÿчої коàл³ц³ї;
– ³íтåрåñ цåíтрàльíèõ бþрокрàт³в у повåрíåíí³ втрàчåíої п³ä чàñ в³äíовлåííÿ íåçàлåжíоñт³ влàäè;
– ³íтåрåñ п³äпрèємц³в – п³äвèùèтè ñв³é вплèв íà тåрèтор³ÿõ;
– в³рà в тå, ùо б³льш³ МС є б³льш ñпроможíèмè пор³вíÿíо
³ç ñåрåäí³мè тà мàлåíькèмè.
В 2013 році прийняли макроекономічний сценарій, де розписано,
яким чином будуть зменшуватись доходи МС в рамках впровадження
заходів із стабілізації фінансового планування, що також не тішить
Асоціацію.
Оскільки реформа не змогла зробити всі самоврядування спроможними, зараз побутує думка, що необхідно продовжити реформу, аби самоврядування були приблизно однаковими за різними критеріями.
Сьогодні завдання Асоціації – зупинити тих, хто спішить робити
реформи. Асоціація вважає, що слід говорити про реформу лише після
двох строків існування нових країв.

деякі результати реформи на прикладі окремих країв
Вараклянський край є досить невеликим. Його було створено в 2009
році на основі об’єднання двох волостей. У краї зараз такі найбільші
поселення: в Мурмастинє – близько 800 осіб, в Стірнієнє – 700 осіб, у
Вараклянах – 2000. Населення зараз за обліком складає 3712 осіб, територія – 279 кв. км. Депутатів тепер 9, до об’єднання в двох волостях був
21 депутат.
Після об’єднання в центрі волості, яка приєдналась і яка була дуже
маленькою, залишилось 2,4 ставки на управління, реально там працюють
4 особи не на повну ставку. В центрі краю працюють 10 осіб.
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Загальний бюджет – 3 млн євро, витрати на депутатів (на доплати за
участь у роботі ради та її органів) складають до 300 євро на місяць, це залежить від кількості засідань.
У краї є пост державної поліції з 2 людей, край доплачує ще двом дружинникам, які здійснюють патрулювання.
У місцевій раді діють депутатські комісії з дивними для українців
назвами: виборча комісія, адміністративна, закупочна, цивільної оборони, з вирубки дерев, із законності продажу землі.
Ком³ñ³ÿ ³ç çàкоííоñт³ проäàжу çåмл³ çä³éñíþє попåрåäíþ
пåрåв³рку àкту куп³вл³-проäàжу. Якùо õтоñь íå оброблÿє
çåмлþ çà прèçíàчåííÿм чè мàє çàборговàí³ñть ³ç çåмåльíого
поäàтку, проäàтè ä³лÿíку в³í íå çможå.
Керівниками краю є голова думи та виконавчий директор. Є два комунальних підприємства у форматі ТОВ з одним засновником. Одне – це подача тепла, збирання сміття і т. п. Друге – це лікарня типу денного стаціонару і
готель для людей похилого віку – місяця проживання під наглядом лікаря.
Є Вараклянська середня школа на 250 дітей та дві основних школи:
в одній – 60 дітей, в іншій – 30.
У меншій школі зараз роблять серйозні перетворення: на другому поверсі – школа, на першому – центр культури, адміністрація, а також пансіонат.
Із соціальної інфраструктури ще є дитячий садок, будинок для людей
похилого віку, два фельдшерських пункти, три бібліотеки, краєвий музей.
У малокомплектній школі, де за нормативом має бути менше вчителів,
край доплачує дві ставки вчителів із власного бюджету.
Є також музична та художня школи. В таких школах зарплату вчителям виплачують з державного бюджету, якщо школи мають сертифіковані
програми. В краєвій школі навчається 120 дітей, причому це діти із навколишніх територій, які не входять до складу краю.
У краї відбувається зростання кількості людей старшого віку, тому є
будинок для людей похилого віку на 30 осіб і ще готується новий у малокомплектній школі – на 20 осіб.
Є також служба соціальної допомоги із 3 осіб, які мають автомобіль і
привозять допомогу людям, які цього потребують.
Раніше у них була практика доплачувати сусіду, який би допомагав
тим, хто потребує допомоги, тепер це в основному роблять працівники
соціальної служби.
Допомога визначається в годинах на тиждень для соціального працівника.
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Цікаво, що людина, якій виплачується допомога по безробіттю, має
4 години відпрацювати на громадських роботах – прибиранні сміття, підфарбуванні і т. п. Таких людей набирається десь під 100 осіб.
У фельдшерських пунктах є півставки фельдшера від держави і півставки доплачує край.
Прèклàäом ñп³вроб³тíèцтвà крàїв є Â³ää³л буä³вíèцтвà,
ÿкèé мàє 2 прàц³вíèкè, íàäàє äоçволè тà коíтролþє буä³вíèцтво. Цåé в³ää³л ä³є íà 3 крàї. Прèїçäèть àрõ³тåктор рàç
íà тèжäåíь, прèéмàє лþäåé ³ íàглÿäàє çà буä³вíèцтвом.
Є централізована бухгалтерія, яка обслуговує всі бюджетні установи
та комунальні підприємства. У ній 7 бухгалтерів.
Відділ розвитку складається з керівника, юриста та двох дружинників.
Відділ нерухомості – 2,5 ставки. Відділ освіти, культури та спорту –
1,3 ставки, реально їх 3 особи, але всі суміщають свою діяльність, тому
розподіл ставок є досить умовним.
Господарська служба краю: тракторист, зварювальник тощо, загалом
6 осіб.
Невеликий край після реформи досить швидко вирішив всі питання
об’єднання, поліпшив свої можливості щодо надання освітніх та соціальних послуг населенню.

Лубàíñькèé крàé
Лубанський край найбільш латвійський в Латвії, понад 97 % населення – латвійці.
Адміністрація – 14 осіб. Єдиний край, в якому не залишилось жодного самоуправління у волості. Коли вони об’єднувались, то центр волості
був у місті Лубана. Був створений як край у 2007 році, ще до основної
реформи. У раді – 9 депутатів.
Початково до краю мала приєднатись ще одна волость, але так не
сталось, і волость Ошуце приєдналась до Мадони (більш потужного краю
із населенням понад 28 тисяч осіб). Населення – 2330 осіб, територія –
349 кв. км.
У краї працює багато громадських організацій, культурологічних
центрів. Основа економіки – лісогосподарський комплекс, деревообробка і вирощування рослин для лісу.
Мер цього краю досить скептично оцінює реформу:
«Пëþñè ìàëîãî êðàþ – òåðèòîð³ÿ, ÿêó âèäíî ³ íà ÿê³é øâèäêî ìîæíà
ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Іñíóº ïðÿìèé êîíòàêò ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè ³ ï³äïðè30

ºìöÿìè, ó âåëèêèõ êðàÿõ âëàäà òà ëþäè òàê ÷àñòî íå êîìóí³êóþòü. Кðàé
ìîæå íàâ³òü ³ ó òàêèõ ìàñøòàáàõ ðîçâèâàòèñü7, àëå, ÿê ³ â Лàòâ³¿, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ïàäàº, ùî ñòâîðþº äîäàòêîâ³ ïðîáëåìè ó âèêîíàíí³ ïîâíîâàæåíü.
М³íóñè – ðåã³îíàëüíà ïîë³òèêà äåðæàâè êîíöåíòðóºòüñÿ íà ðîçâèòêó
âåëèêèõ ì³ñò òà 21 öåíòðó ðîçâèòêó. Ó öèõ óìîâàõ ìàëèì ì³ñöÿ íåìàº. Пðè
ðåôîðì³ АТÓ âñå-òàêè íå ïîòð³áíî áóëî äîïóñòèòè ïîäð³áíåííÿ òåðèòîð³¿
òàê, ÿê öå áóëî íà ïåðø³é êàðò³ (ò³é, ÿêó ï³äãîòóâàëè åêñïåðòè).
Тàê, âîëîñòü Оøóöå ïðèºäíàëàñü äî Мàäîíè, ³ òåïåð ¿¿ ìåøêàíö³ ¿äóòü ó
ñâ³é öåíòð ÷åðåç Лóáàíñüêèé êðàé.
Ó âåëèêèõ êðàÿõ, çäàºòüñÿ, á³ëüøå ðîçâèâàºòüñÿ öåíòð êðàþ, à íå ïåðèôåð³ÿ.
Яêùî ó âàñ áóäå ðåôîðìà, âàì ñë³ä íàìàëþâàòè òàêó êàðòó, àáè áóëî ÷³òêî
çðîçóì³ëî, ÿê îá’ºäíóâàòèñü, ùîá íå áóëî õèòàíü, êóäè ïðèºäíóâàòèñü.»
Розвиток краю відбувається передусім за рахунок ЄС. «Якби не було
ЄС, то не відомо, що б ми робили», – так сказав виконавчий директор
краю. Найбільший проект, який вони зробили за європейські кошти, –
1,5 млн євро для створення водопостачання. Були також проекти і менші.
Так, за кіотські гроші змінили ртутні лампи на світлодіодні. За чужі гроші
це вигідно, але за свої навряд чи.
Зараз реконструюють котельню та міняють теплотрасу за кредитні
ресурси, які взяв край. Також зараз створюють точки громадського доступу до Інтернету, хоча здається, що сьогодні це вже й не актуально.
В Латвії для об’єднання потрібно більше людей, адже більше людей
дають змогу отримати в бюджет більше коштів.
Лубанський край отримав 400 тисяч лат дотації на об’єднання. Це
великі гроші, які використали на реконструкцію двох клубів та дорогу
на цвинтар.
Найбільші опоненти об’єднання – це голови волостей та їх виконавчі
директори, адже вони можуть втратити роботу. В Латвії тим, хто об’єднувався, було обіцяно управління волостями і після об’єднання. Так в
основному і сталось.
З волості, яка об’єдналась у край, в центральному офісі працює 3 особи.
Кåр³вíèк крàþ, утворåíого íà äобров³льí³é оñíов³, говорèть: «Добров³льíого об’єäíàííÿ íå вèõоäèть!
Нàм в Лàтв³ї äàлè моркву (по 200 тèñÿч íà волоñть) ³ покàçàлè бàт³г (ÿкùо íå об’єäíàлèñь, то íå отрèмàєтå грошåé).»
7 Дóìêà ìåðà.
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Навіть такий малий край має свою Стратегію розвитку, оскільки без
такого документа складно розраховувати на підтримку проектів ЄС.
Бюджет краю – 2,3 млн євро, на розвиток йде 10–15 %, а з ремонтами
інфраструктури та приміщень – понад 30 %. Дотація вирівнювання –
230 тисяч євро.
Пðî ïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü: Багато земель с/г призначення викупили німці і тепер уже привозять для роботи румунів, а не
беруть місцевих латвійців. Німці пропонують по 4 тисячі євро за гектар,
хоча реально ціна десь близько 1 тисячі, їх ціну перебити латвійські підприємці не можуть.

Цåñвàéíñькèé крàé
Ще один маленький край на периферії. Проблема така ж, як і всюди,
– зменшення кількості людей та загальне старіння населення.
Вони вважають, що держава не звертає уваги на сільське населення.
Далі 50 км від Риги сільські території занепадають, тому тут має бути інша
податкова політика, аби підприємці більше відкривали бізнес на селі
(хоча це сумнівно, адже головна проблема – це ринки збуту та кадри, які
можуть працювати у цих бізнесах).
Рåмàркà: кожåí крàé, íàв³ть äужå мàлåíькèé, мàє рåклàмíу проäукц³þ про ñв³é крàé, ñвої культуролог³чí³ проåктè
– м³ñцåвèé õор, м³ñцåвå ñвÿто, ÿкуñь ñвоþ кул³íàр³þ чè трàäèц³éí³ промèñлè.
Цесвайн розміщений поза головними дорогами, тому це в принципі
периферія.
Іван Грозний знищив місто повністю під час Північної війни, місто,
де було понад 5 тисяч людей, було зруйноване, і чисельність населення
зменшилась до 300 осіб.
При реформі 2009 року Мадонський район розділився на 4 краї, один
великий, а решта маленькі. Цесвайн якраз належить до малих країв –
190,3 кв. км території і 2950 осіб населення, понад 90 % населення – латвійці.
В місцевій раді 9 депутатів та 3 комітети.
Є 12 бюджетних установ, одна агенція по туризму, 3 підприємства з
комунальним капіталом, місцеве самоврядування створює 250 робочих
місць, у тому числі вчителі та технічні працівники.
Загальний бюджет – близько 3 млн євро.
На освіту йде 67 % місцевого бюджету, соціальне забезпечення –
10 %, управління – 7 %.
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Витрати – 1,8 млн зарплата та податки, капітальні інвестиції –
290 тисяч.
Найбільші капітальні проекти:
Школа – 5,4 млн євро; реконструкція водогону та каналізації –
4,95 млн; утеплення адмінбудов – 553 тисячі; відновлення замку –
900 тисяч. Практично більшість коштів – це кошти ЄС.
Найважливіша галузь – сиромаслозавод, понад 150 працюючих.
Торфозавод має великі обсяги, але дуже мало працівників. Є близько
20 фермерів з досить значними обсягами.
Основні надходження від ПДФО, від податку на нерухомість і землю,
складають десь 100 тисяч євро на рік.
З фонду вирівнювання бюджет отримує близько 500 тисяч євро.
Рåмàркà: вñ³ ñåлà чè м³ñтåчкà мàþть ñв³é ÿñкрàво вèрàжåíèé цåíтр, у ÿкому є õрàм, рàäà, школà, плоùà, çàлèшкè
ÿкогоñь ³ñторèчíого буäèíку. Цå ñтворþє компàктí³ñть тà
çручí³ñть поñåлåííÿ äлÿ прожèвàííÿ тà äоñтупу äо ³íфрà ñтруктурè. Â Укрàїí³ у б³льшоñт³ поñåлåíь тàкèé цåíтр в³äñутí³é, оñоблèво в ñ³льñькèõ громàäàõ.

Крàé Ергл³
Містечко Ерглі – центр об’єднання, створеного в 2006 році на основі
трьох волостей.
Територія – 379,5 кв. км, населення – 3461 особа. Об’єднання відбувалось добровільно до того, аби не об’єднуватись примусово без грошей.
В 2006 році власне в Ерглі жили 2761 особа, податки складали близько 600 тисяч євро, територія – 131,4 кв. км. Інша волость – Юмурдас мала
341 мешканця і територію 131,5 кв. км. Ще одна волость – Сауснеяс мала
400 осіб та 117 кв. км території.
У загальній школі навчається 250 дітей, є ще одна неповна школа –
50 школярів та 11 дітей в дитсадку. Є школа музики та мистецтва.
Дитячий садок (основний) відвідують 96 дітей.
Оскільки до центру краю відремонтовані дороги, то демографічна ситуація стає дещо кращою, оскільки сюди можна доїздити з інших поселень.
За колгоспів в с/г працювало 900 осіб, а зараз ці поля обробляє дві
сім’ї, загалом працює в цій сфері 20 осіб.
Цікавий досвід тут з переобладнання дільничної лікарні. Типове двоповерхове приміщення, яких багато і по Україні (побудова початку 70-х).
Зараз це перетворено в денний стаціонар, швидку допомогу та кабінети
сімейних лікарів, а також тут у підвалі створено басейн для дітей.
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У краї є також два пансіонати для бідних, в основному старих одиноких, клієнти сплачують половину вартості послуг. Таких людей близько
80–90. Вартість – 320 євро на місяць. Оплату здійснюють з пенсії або
майна або допомагають родичі. Для особливо бідних, які не мають нічого,
сплачують з бюджету краю.
Є також притулок для дітей. Там також є варіант оплати за перебування дитини або від батьків, які позбавлені прав, або від того самоврядування, з якого передали дітей у притулок.
Тут дуже розвинуті громадська активність, аматорська культура.
У краї є різні колективи національної культури: пісенні, танцювальні
(народні, бальні).
Багато активістів у сфері народного співу серед людей старшого віку.
Самоврядування дещо фінансово підтримує тих, хто допомагає людям
вчитись. Ця плата є досить символічною, в основному ці люди працюють
як волонтери.
Є закон про підтримку народної культури, який дозволяє фінансувати народні колективи, – співи і танці, також підтримуються традиційні
ремесла як народні традиції.
В Ерглі уже 20 років відбувається Латвійська молодіжна зимова олімпіада, тут фактично куються спортивні кадри для зимового спорту.
Проводиться олімпіада з підльодного вилову риби, багато конкурсів з
танців та співу.
Є навіть міжнародний фестиваль валторністів.
Проводять щорічне змагання з перетягування канату в рамках днів
краю. Це дуже популярне дійство, на яке приїздять навіть із-за кордону.
Кожні 5 років відбувається форум хорів.
Тут же проводять Вселатвійський конкурс ім. Рудольса Блаумана.
Самоврядування навіть встановлює премію Рудольса Блаумана переможцям цього конкурсу.
Процес об’єднання краю почався в 2002 році, в переговорах брали
участь 5 волостей, але в процесі діалогу дві волості відпали. Перше, що
зробили після об’єднання, – це централізована бухгалтерія. Витрати на
управління складають в середньому 14 % видатків.
Видатки на школу складаються із видатків свого краю та надходжень
від інших країв, діти з яких вчаться в цій школі.

Мàäоíñькèé крàé
Мадонський край – один із найбільших за територією. Край утворився в межах, дещо більших від планованого, тому вони отримали
фінансову підтримку в розмірі 3 млн латів (десь 4,5 млн євро).
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Об’єäíàлèñь у Мàäоíñькèé крàé 15 оäèíèць, м³ñто тà
14 волоñтåé íàвколо. Об’єäíувàлèñь волоñт³ ç тåрèтор³ÿмè
в³ä 25 äо 250 кв. км тà ç íàñåлåííÿм в³ä 600 äо 2300 оñ³б.
На момент об’єднання територія – 2153,4 кв. км, населення – 28868 осіб,
доходи бюджету – 11433310 латів. Плюс 3 млн латів як бонус на об’єднання.
Кількість населення в сільських територіях продовжує скорочуватись, кількість дітей зменшується. В Мадонському краї зараз є зайвих дві
середніх школи. Тому планується одну школу зробити початковою, а
другу – з поглибленим вивченням професії.
На думку мера, реформа була потрібна і є правильною. Головною
проблемою є велика асиметрія між розмірами та населенням країв, яка не
була вирішеною при реформі.
Після об’єднання місто Мадона розплатилось за борги дрібних
волостей в розмірі 1 млн євро. За 5 років в новому краї повністю завершено роботу над водопостачанням волостей, працюють школи, клуби, в
кожній волості є працівник культури. Це зменшило напругу між містом
на волостями, але до кінця недовіри не зняло. Багато повноважень передається управлінцям у волості в межах бюджету, який затверджується для
волості. Бюджет довго відпрацьовується в частині реалізації його у волостях, а потім його виконує уже управитель.
Зараз завершується робота над реформою бухгалтерії. Закуплена
складна програма, яка автоматично буде нараховувати зарплати, фінансувати окремі сфери. Поки що в волостях є ставка бухгалтера. В краї є правило, за яким зекономлені у волості гроші не забираються в кінці року і
можуть бути використані у наступному році.
У цьому краї діє принцип: де сформувались ресурси, туди вони
направляються (податок на нерухомість, податки за використання природних ресурсів тощо).
За 4 роки Мадона завела в край інвестиції в різні проекти у розмірі
одного річного бюджету.
Реформа проводилась в найбільш кризовий рік. Рухнула економіка,
був обвал бюджету. Люди думали, що реформа призвела до спаду, а не
навпаки – спад до реформи.
Районні центри за десятки років зв’язані з навколишніми селами дорогами і транспортом, от саме тому вони мають ставати центрами нових утворень.
Рåмàркà: мåр Мàäоíñького крàþ çàпропоíувàв укрàїíцÿм
íàпрàвлÿтè ñпåц³àл³ñт³в ç м³í³ñтåрñтв, ÿк³ коíтролþþть
вèкоíàííÿ проåкт³в МС, в ñàм³ МС íà ñтàжувàííÿ.
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Для шкіл максимальний час перебування в автобусі – не більше
45 хвилин. Від цього виходять на розміщення шкіл та визначення маршрутів руху шкільних автобусів.
Зараз готують проект «Громадський транспорт за викликом». Тобто
люди з якогось поселення можуть зібратись і визначитись, коли і куди їм
потрібно їхати, і лише тоді викликають транспорт.
Мадонський край, серед усіх країв, які відвідала українська делегація,
справив найкращі враження. Адже тут тепер є дуже хороші школи, прекрасні дитячі садочки з басейнами. А стаціонарний критий спортивний
центр з повноцінними майданчиками для баскетболу, міні-футболу, басейном, біговою доріжкою на 100 метрів та повноцінним тиром просто вражає.
Край створив власну лижну трасу, яка зараз є однією з найкращих в
Прибалтиці та Скандинавії, і це стало важливим елементом місцевого
розвитку, оскільки на цій трасі зараз тренуються спортсмени різних країн
Європи і навіть Японії.
Енергозбереження та енергоефективність тут також на високому
рівні. Використання місцевого палива (щепи) зараз є домінуючим в місцевій енергетиці.
Таки дійсно, концентрація людей, території дає свої результати і край
стає все більш успішним у конкуренції з іншими за ресурси ЄС та інвесторів. Варто сказати, що лише дуже технологічне виробництво електрики та
ніжок до європіддонів отримало інвестицію в 20 млн євро.
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ЗАміСть підСумку
Досвід Латвії є дуже корисним для України. Для цього є багато
передумов.
По-перше, Латвія має досить низьку щільність населення, а особливо
на її сільських територіях, вона ще нижча, ніж в українському Поліссі;
по-друге, латвійці, як і ми, отримали у спадок від СРСР дуже подрібнений адміністративно-територіальний устрій, і вони не могли провести реальну децентралізацію влади без зміни адміністративно-територіального устрою;
по-третє, в Латвії не вистачало духу провести реформу відразу, коли
вона була підготовлена в другій половині 90-х, тому реформа була переведена у режим «добровільного» об’єднання волостей;
по-четверте, досвід Латвії переконливо свідчить, що після довгого
періоду «добровільності» наступає період швидкої реформи «за законом».
Латвійська реформа також показала, що в країнах з різноманітними
політичними силами реформу проводять в умовах кризи, коли без її проведення вихід з кризи виглядає аж надто затяжним чи неможливим.
Реформа, якщо у ній допускається забагато політичних компромісів,
не дозволяє вирішувати до кінця проблеми, заради вирішення яких вона
починалась. Саме тому надмірне подрібнення територіальних одиниць,
як плата за компроміс, є не бажаним.
В умовах, коли не всі одиниці базового рівня є спроможними для
надання всього спектру повноважень, відсутність проміжного (регіонального) рівня управління створює додаткові труднощі.
Запровадження системи бюджетного вирівнювання за доходами, а не
за видатками, розробленої в Україні, підтверджено позитивною практикою Латвії.
Сподівання на надмірні надходження від податку на нерухомість у
разі запровадження оцінки вартості майна та землі не є виправданим,
надмірно завищена вартість оцінки не веде до зростання надходжень місцевих бюджетів, оскільки доводиться надавати пільги платникам податків, особливо в умовах кризи.
Ну і наостанок, реформа адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування в Латвії була тісно пов’язана з механізмами
фінансування регіонального розвитку за європейськими рецептами та за
європейські гроші. Так само зараз в Україні здійснюються паралельно ці
дві реформи, що дає надію на успіх.
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додАтки
Текст зведено латвійським Центром перекладів та термінології
включно зі змінами до Закону від:
22 вересня 2005 року
та 21 червня 2007 року.
Яêùî òåêñò ñòàòò³ áóëî çì³íåíî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî, äàòó âíåñåííÿ
çì³í âêàçàíî ó êâàäðàòíèõ äóæêàõ íàïðèê³íö³ â³äïîâ³äíî¿ ñòàòò³. Яêùî
ñòàòòþ, ÷àñòèíó àáî ïóíêò áóëî ïîâí³ñòþ âèëó÷åíî, äàòó âèëó÷åííÿ
âêàçàíî ó êâàäðàòíèõ äóæêàõ çàì³ñòü âèëó÷åíèõ ñòàòò³, ÷àñòèíè àáî
ïóíêòó.
Сейм прийняв, а Президент
проголосив такий Закон:

Закон «про адміністративно-територіальну реформу»
розділ I
Загальні положення
Стаття 1
У цьому Законі використовуються наступні терміни:
1) адміністративна територія – одиниця територіального поділу
Латвії, на території якої органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють функції державного управління у межах своїх повноважень;
2) край – адміністративна територія, утворена шляхом об’єднання
волостей, міст або волостей та міст;
3) район – адміністративна територія, до складу якої входять самоврядні адміністративно-територіальні одиниці нижчого рівня. Утворення
самоврядних районів регулюється спеціальним законом.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 2
Метою адміністративно-територіальної реформи є створення самоврядних адміністративно-територіальних одиниць, спроможних до еко38

номічного розвитку, що забезпечуватимуть надання якісних послуг
населенню.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 3
Цей Закон визначає порядок реформування адміністративно-територіального устрою та утворення адміністративно-територіальних одиниць
у рамках реформи.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 4 [22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 5
(1) Після завершення адміністративно-територіальної реформи у
Латвії має бути утворено такі адміністративно-територіальні одиниці:
райони, краї та міста республіканського значення.
(2) При утворенні краю адміністративно-територіальні одиниці
(міста і волості), що включаються до його складу, отримують статус територіальних одиниць краю і зберігають свої назви.
(3) Волость або місто включно з прилеглими сільськими територіями
можуть бути реорганізовані у край, якщо така волость або місто відповідає
вимогам проекту, передбаченому частиною 1 статті 61 цього Закону.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
розділ II
реформування адміністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування
Стаття 6
Реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування має бути завершено до проведення виборів до органів
місцевого самоврядування 2009 року.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 61
(1) Міністерство регіонального розвитку та місцевого самоврядування має провести консультації з органами місцевого самоврядування та
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підготувати проект адміністративно-територіального поділу (надалі –
«проект адміністративно-територіального поділу»), що має бути затверджений Кабінетом Міністрів.
(2) До затвердження проекту адміністративно-територіального поділу Кабінет Міністрів має визначити адміністративні межі країв на основі
рішень органів місцевого самоврядування та позитивного висновку Ради
з питань адміністративно-територіальної реформи.
(3) Після затвердження проекту адміністративно-територіального
поділу та на основі рішень органів місцевого самоврядування Кабінет
Міністрів має визначити адміністративно-територіальні одиниці, що
мають увійти до складу відповідних країв згідно з проектом адміністративно-територіального поділу.
(4) На основі проекту адміністративно-територіального поділу
Кабінет Міністрів має видати постанови щодо адміністративно-територіального поділу (надалі – «постанови щодо адміністративно-територіального поділу»), у яких має бути визначено:
1) адміністративні межі країв із зазначенням волостей та міст, що
входять до складу кожного краю;
2) адміністративні межі міст республіканського значення.
(5) Після набуття чинності постановами щодо адміністративно-територіального поділу Державна земельна служба має за рахунок коштів, наданих відповідно до закону про державний бюджет на поточний рік, підготувати опис проходження меж адміністративно-територіальних одиниць.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 62
Після набуття чинності постановами щодо адміністративно-територіального поділу органи місцевого самоврядування мають право прийняти
рішення про утворення краю до 31 січня 2009 року відповідно до територіального поділу країв, передбаченого постановами щодо адміністративнотериторіального поділу. Відповідно, у такому випадку:
1) рішення про утворення краю має бути надіслано до Міністерства
регіонального розвитку та місцевого самоврядування;
2) Міністр регіонального розвитку та місцевого самоврядування має
скликати перше засідання крайової ради відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування» протягом 10 днів після отримання Міністерством
регіонального розвитку та місцевого самоврядування рішень усіх відповідних органів місцевого самоврядування.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
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Стаття 7 [22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 8
(1) Органи місцевого самоврядування мають підготувати проект об’єднання адміністративно-територіальних одиниць у рамках адміністративнотериторіальної реформи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
(2) Згідно з методикою, затвердженою Радою з питань адміністративно-територіальної реформи, підготовка проекту об’єднання адміністративно-територіальних одиниць передбачає наступні завдання:
1) підготовку стратегії розвитку краю;
2) підготовку проекту адміністративного устрою краю;
3) організацію громадського обговорення проекту об’єднання адміністративно-територіальних одиниць.
(3) Підготовка проектів об’єднання адміністративно-територіальних
одиниць у рамках адміністративно-територіальної реформи здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених з державного бюджету, за підсумками аналізу результатів громадського обговорення.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 9
(1) Край, утворений шляхом об’єднання адміністративно-територіальних одиниць відповідно до частин 2 і 3 статті 61 цього Закону, отримує
разову фінансову допомогу з державного бюджету у розмірі 1–5 % суми
річних бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що мають
увійти до складу краю внаслідок об’єднання.
(2) У випадку, якщо після утворення краю доходи бюджету цього
краю є нижчими, ніж сума бюджетів адміністративно-територіальних
одиниць, що ввійшли до складу краю, станом на рік утворення краю,
такому краю протягом наступних п’яти років надаватиметься фінансова
допомога з державного бюджету з метою покриття різниці бюджетів
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.
(3) Обсяг фінансової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї статті, та
порядок і умови її надання визначаються Кабінетом Міністрів.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 91
(1) На потреби розвитку інфраструктури краю з державного бюджету
надається фінансова допомога у розмірі 200000 латів:
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1) кожній адміністративно-територіальній одиниці (місту чи волості), що входить до складу краю, утвореного до 31 січня 2009 року шляхом
об’єднання адміністративно-територіальних одиниць;
2) кожному місту, волості та краю, які у 2007 році ухвалили рішення
про утворення краю та його розформування після проведення виборів до
органів місцевого самоврядування 2009 року.
(2) Порядок призначення фінансової допомоги, передбаченої пунктом 1 цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів.
(3) У випадку, якщо у рамках адміністративно-територіальної
реформи місту, волості або краю, до складу якого входять відповідні
адміністративно-територіальні одиниці, було призначено фінансову
допомогу, то, відповідно до цієї статті, розмір майбутньої фінансової
допомоги, що підлягає виплаті, зменшується на раніше виплачену суму
допомоги.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.; 21 ÷åðâíÿ 2007 ð.]
Стаття 10
При підготовці проекту адміністративно-територіального поділу
мають бути враховані наступні критерії:
1) гарантії збалансованого розвитку території краю у довгостроковій
перспективі;
2) наявність інфраструктури, необхідної для виконання завдань
краю;
3) площа території краю;
4) кількість постійного населення краю;
5) щільність постійного населення краю;
6) доступність послуг, що надаються крайовими органами місцевого
самоврядування;
7) економічні, географічні та історичні зв’язки між адміністративнотериторіальними одиницями, що входять до складу краю;
8) оптимальне визначення меж території краю з урахуванням інтересів сусідніх країв.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 11
Від моменту об’єднання двох або більше адміністративно-територіальних одиниць і до чергових виборів до органів місцевого самоврядування всі депутати, обрані на території відповідних адміністративно-терито42

ріальних одиниць, входитимуть до складу крайової ради. Рада є представницьким органом краю.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 12
У випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 61 цього Закону, відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування», Міністр регіонального розвитку та місцевого самоврядування скликає перше засідання крайової ради
протягом 10 днів після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів про
утворення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 121
У випадку, якщо перше засідання крайової ради новоутвореного
краю відбувається до дня виборів до органів місцевого самоврядування
2009 року, повноваження попереднього складу всіх місцевих рад на території краю припиняються, починаючи з дня першого засідання крайової
ради. У такому випадку:
1) до обрання голови крайової ради перше засідання ради проходить
під головуванням Міністра регіонального розвитку та місцевого самоврядування або його/її уповноваженого представника, який, відповідно до
Закону «Про місцеве самоврядування», підписує рішення про проведення
виборів голови ради;
2) голова крайової ради обирається з числа депутатів, обраних на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у порядку,
передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування».
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 13
У ході проведення адміністративно-територіальної реформи відповідні органи місцевого самоврядування зобов’язані провести дослідження
думки місцевого населення з приводу утворення краю та інформувати
його про завдання та хід реалізації реформи.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
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розділ III
формування регіонального та адміністративно-територіального поділу
держави
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 14
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 15
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 16
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
розділ IV
координація адміністративно-територіальної реформи
Стаття 17
(1) З метою координації адміністративно-територіальної реформи
Кабінет Міністрів створює Раду з питань адміністративно-територіальної реформи. До складу Ради мають увійти уповноважені представники Латвійської асоціації місцевого та регіонального самоврядування
та органів державної влади у рівній кількості. За організацію роботи
Ради відповідає Міністр регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
(2) Рада з питань адміністративно-територіальної реформи:
1) надає висновки щодо:
a) результатів дослідження суспільної думки на території адміністративно-територіальних одиниць та підготовки проектів об’єднання адміністративно-територіальних одиниць,
b) проектів нормативних актів з питань адміністративно-територіальної реформи,
c) проекту адміністративно-територіального поділу;
2) затверджує методики дослідження суспільної думки на території
адміністративно-територіальних одиниць та підготовки проектів об’єднання адміністративно-територіальних одиниць;
3) готує пропозиції щодо дослідження суспільної думки на території
адміністративно-територіальних одиниць та підготовки проектів об’єднання адміністративно-територіальних одиниць.
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(3) За забезпечення роботи Ради з питань адміністративно-територіальної реформи відповідає Міністерство регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Стаття 18
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
перехідні положення
1. До країв, утворених шляхом об’єднання адміністративно-територіальних одиниць, застосовуються положення Закону «Про місцеве самоврядування» щодо органів місцевого самоврядування у частині, що не
суперечить цьому Закону.
2. При утворенні країв та внесенні змін до адміністративно-територіального поділу міст та волостей у рамках адміністративно-територіальної
реформи Кабінет Міністрів приймає рішення щодо:
1) надання статусу міста республіканського значення (після отримання рішення відповідного органа місцевого самоврядування);
2) зміни меж районів (після консультацій з відповідними органами
місцевого самоврядування).
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
3. Кабінет Міністрів зобов’язаний:
1) видати постанови, передбачені частинами 2 і 3 статті 9 цього
Закону, до 31 грудня 2005 року;
2) затвердити проект адміністративно-територіального поділу, передбачений частиною 1 статті 61 цього Закону, до 1 липня 2006 року;
3) видати постанови щодо адміністративно-територіального поділу,
передбаченого частиною 4 статті 61 цього Закону, до 1 січня 2008 року;
4) підготувати пропозиції щодо адміністративно-територіального
поділу держави на райони до 1 травня 2006 року.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.; 21 ÷åðâíÿ 2007 ð.]
4. До набуття чинності постановами Кабінету Міністрів, передбаченими частиною 3 статті 9 цього Закону, але не пізніше
31 грудня 2005 року, діє Постанова Кабінету Міністрів № 305 від
31 серпня 1999 року «Про призначення разової фінансової допомоги
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органам місцевого самоврядування, що беруть участь у проведенні адміністративно-територіальної реформи».
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
5. До набрання чинності постановами щодо адміністративно-територіального поділу, передбаченими частиною 4 статті 61 цього Закону, органи місцевого самоврядування продовжують виконувати свої функції та
завдання у порядку, визначеному нормативними актами, до першого
засідання відповідної крайової ради, обраної на виборах до органів місцевого самоврядування 2009 року. Дія цієї норми не поширюється на крайові органи місцевого самоврядування, сформовані у порядку, передбаченому статтею 62 цього Закону.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
6. Центральна виборча комісія оголошує вибори до органів місцевого
самоврядування 2009 року в адміністративно-територіальних одиницях,
зазначених у постановах щодо адміністративно-територіального поділу.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
7. З метою забезпечення проведення виборів до органів місцевого
самоврядування 2009 року на території країв, де не було сформовано
крайові органи місцевого самоврядування відповідно до постанов щодо
адміністративно-територіального поділу, місцеві ради зобов’язані протягом двох місяців, починаючи з 1 вересня 2008 року, скликати загальні
збори депутатів усіх місцевих рад на території краю, що мають обрати членів крайової виборчої комісії. У такому випадку:
1) відповідно до Закону «Про міські, районні, крайові і волосні
виборчі комісії та дільничі виборчі комісії», мають бути створені і почати
роботу крайові виборчі комісії, якщо створення та діяльність таких комісій не суперечать цьому Закону;
2) голова Центральної виборчої комісії або його/її уповноважений
представник скликає перше засідання комісії;
3) усі місцеві ради на території краю забезпечують фінансування
крайової виборчої комісії з власних бюджетів в обсязі, пропорційному
кількості жителів, що мають право голосу.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
8. Відповідно до Закону «Про Центральну виборчу комісію», у
випадку, якщо протягом двох місяців, починаючи з 1 вересня 2008 року,
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загальними зборами депутатів не було сформовано крайову виборчу
комісію, членів такої комісії призначає Центральна виборча комісія.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
9. Повноваження всіх місцевих рад на території краю припиняються
починаючи з дня першого засідання новообраної крайової ради.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
10. Відповідно до затверджених підзаконних актів, безперервність
роботи органів місцевого самоврядування на території краю забезпечують
керівники, що виконували керівні функції на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на день виборів до органів
місцевого самоврядування 2009 року.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
11. Край є наступником прав і зобов’язань адміністративно-територіальних одиниць, що увійшли до складу відповідного краю.
[22 âåðåñíÿ 2005 ð.]
Закон прийнято Сеймом 21 жовтня 1998 року.
Президент
Рига, 30 жовтня 1998 року

Ґ. Улманіс

Сейм прийняв, а Президент
проголосив такий Закон:

Закон «про реорганізацію районних самоврядувань»
глава I
Загальні положення
розділ 1
Цим Законом передбачається порядок реорганізації районних органів місцевого самоврядування в цілях адміністративно-територіальної
реформи територіальних органів місцевого самоврядування. У ході реорганізації територіальні органи місцевого самоврядування і планові регіони перебирають на себе функції, структури, майно, фінансові ресурси,
права та обов’язки органів місцевого самоврядування відповідного району згідно з цим Законом, відповідальність за план реорганізації районних
органів місцевого самоврядування (далі – план реорганізації) та інші нормативно-правові акти з метою забезпечення неперервної та послідовної
роботи органів місцевого самоврядування.
розділ 2
Повноваження районних органів місцевого самоврядування припиняються 1 липня 2009 року.
розділ 3
Міністерство регіонального розвитку і місцевого самоврядування
(далі – відповідальне міністерство) контролює дотримання вимог цього
Закону та інших нормативно-правових актів щодо реорганізації районних
органів місцевого самоврядування.
глава II
план реорганізації
розділ 4
(1) Районна рада приймає план реорганізації до 31 грудня 2008 року,
яким передбачається передача всіх структур, майна, фінансових ресурсів,
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прав і обов’язків територіальним органам місцевого самоврядування і
плановим регіонам. Плановому регіону передаються лише структури,
майно, фінансові ресурси, права та обов’язки, визначені законодавством
до передачі відповідному плановому регіону районними органами місцевого самоврядування.
(2) Якщо на території району створюється лише один край, план
реорганізації розробляється для передачі плановому регіону лише таких
структур, майна, фінансових ресурсів, прав і обов’язків, які належать до
функцій районного органу місцевого самоврядування, що мають бути
передані плановому регіону відповідно до законодавства.
розділ 5
(1) Районна рада ухвалює план реорганізації після досягнення згоди
між усіма членами у її складі. Якщо члени районної ради не дійшли згоди,
або навіть один член у її складі заперечує проти цього, план ухвалюється
шляхом голосування. У цьому випадку план ухвалюється більшістю голосів членів ради, що представляють мінімум 75 % загальної чисельності
населення на території цього районного органу місцевого самоврядування за даними реєстру населення.
(2) Більше половини голів подібних територіальних органів місцевого самоврядування у районі, які утворюють край після адміністративно-територіальної реформи територіальних органів місцевого
самоврядування згідно з положеннями адміністративно-територіального поділу, або голова територіального органу місцевого самоврядування від новоствореного міста республіканського значення можуть
погодити план реорганізації і проголосувати за нього в цілому, але не
погодитися з тим, що відповідний край або новостворене місто республіканського значення перебирає на себе структури, майно, фінансові ресурси, права і обов’язки окремого районного органу місцевого
самоврядування.
(3) Районна рада має право вносити зміни до плану реорганізації до
1 червня 2009 року з урахуванням положень цього розділу та думки відповідального міністерства стосовно відповідності плану вимогам нормативно-правових актів.
розділ 6
(1) Районна рада надсилає план реорганізації до відповідального
міністерства протягом п’яти робочих днів після його затвердження.
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Відповідальне міністерство перевіряє план реорганізації на предмет його
відповідності вимогам нормативно-правових актів.
(2) Районні органи місцевого самоврядування оприлюднюють план
реорганізації на своїй сторінці в Інтернеті. Відповідальне міністерство
оприлюднює отриманий план реорганізації на своїй сторінці в Інтернеті.
розділ 7
(1) Якщо районна рада не ухвалює план реорганізації, Кабінет видає
розпорядження стосовно реорганізації відповідних районних органів місцевого самоврядування.
(2) Якщо районна рада не передбачає передачу структур, майна,
фінансових ресурсів, прав і обов’язків районних органів місцевого
самоврядування у плані реорганізації, або цей план іншим чином
суперечить вимогам нормативно-правових актів, Кабінет видає розпорядження стосовно реорганізації відповідних районних органів місцевого самоврядування з метою усунення упущень, виявлених у
плані.
(3) Якщо районний орган місцевого самоврядування ухвалив план
реорганізації, а голови територіальних органів місцевого самоврядування,
зазначені в п. 2 розділу 5 цього Закону, не погоджуються перебирати на
себе окремі структури, майно, фінансові ресурси, права і обов’язки,
Кабінет вирішує, кому будуть передані відповідні структури, майно,
фінансові ресурси, права і обов’язки.
(4) Якщо після 1 липня 2009 року план реорганізації не виконується
належним чином, у зв’язку з чим виконання функцій органом місцевого
самоврядування опиняється під загрозою і це може мати негативний
вплив на інтереси суспільства, Кабінет має право приймати рішення стосовно внесення необхідних змін до плану реорганізації і ухвалення відповідного розпорядження.

глава III
виконання плану реорганізації
розділ 8
Виконання плану реорганізації розпочинається не раніше за 1 березня 2009 року. Виконання плану реорганізації припиняється не пізніше за
31 грудня 2009 року.
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розділ 9
Якщо на території району утворюється один край, це означає, що
після припинення повноважень районної ради районний орган місцевого
самоврядування припиняє своє існування як юридична особа, що керується публічним правом, а відповідний орган місцевого самоврядування
краю перебирає на себе структури, майно, фінансові ресурси, права і
обов’язки цього районного органу місцевого самоврядування, окрім тих
структур, майна, фінансових ресурсів, прав і обов’язків, що перебрав на
себе плановий регіон.
розділ 10
(1) Якщо на території району утворюються мінімум два краї, після
припинення повноважень районної ради з метою поетапної передачі
структур, майна, фінансових ресурсів, прав і обов’язків районного органу місцевого самоврядування районний орган місцевого самоврядування продовжує своє існування як юридична особа, що керується публічним правом, до передачі або припинення існування своїх структур,
майна, фінансових ресурсів, прав і обов’язків, але не пізніше 31 грудня
2009 року.
(2) Районна рада визначає в плані реорганізації ради який орган місцевого самоврядування краю, створеного на території колишнього району
після 1 липня 2009 року, координуватиме виконання плану реорганізації,
забезпечуватиме безперебійну діяльність юридичної особи, передбаченої в
п. 1 цього розділу, та буде виконувати інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами.
(3) Реорганізація районних органів місцевого самоврядування буде
відбуватися під контролем комісії з питань моніторингу реорганізації
районних органів місцевого самоврядування, до складу якої ОМС району
делегують по одному представнику. Комісія з питань моніторингу реорганізації районних органів місцевого самоврядування контролює процес
виконання плану реорганізації та бюджету районних органів місцевого
самоврядування у порядку, встановленому Кабінетом.
розділ 11
Діяльність районного органу місцевого самоврядування як юридичної особи, що керується публічним правом, буде вважатися припиненою
з 31 грудня 2009 року відповідно до цього Закону.
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глава IV
Заходи у сфері фінансових ресурсів і майна
розділ 12
(1) Починаючи з дня набуття чинності цим Законом і до дня передачі
відповідного майна районні органи місцевого самоврядування мають
право здавати в оренду нерухоме майно на термін від одного року, відчужувати, віддавати в заставу, закладати під майнові права або зобов’язання
лише за умови погодження з Кабінетом.
(2) У разі відчуження нерухомого майна доходи, отримані в результаті
відчуження, спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів
районного органу місцевого самоврядування, проекти фінансової допомоги з фондів Європейського Союзу та іноземних держав, оплату кредитів районного органу місцевого самоврядування, погашення довгострокових боргових зобов’язань або на забезпечення реалізації плану
реорганізації.
розділ 13
(1) Реорганізація районних органів місцевого самоврядування
у 2009 році фінансується за рахунок бюджету районних органів місцевого
самоврядування. Якщо реорганізація районного органу місцевого самоврядування вимагає додаткових ресурсів, рішення про їх надання приймає Кабінет.
(2) Якщо на території району утворюються мінімум два краї, рішення стосовно внесення змін до розподілу фінансування між структурами
або заходів за рахунок бюджету, затвердженого районним органом місцевого самоврядування, протягом періоду від 1 липня 2009 року до
31 грудня 2009 року будуть прийматися у встановленому Кабінетом
порядку.
розділ 14
(1) Якщо на території району утворюються мінімум два краї, відкриті районною радою або районним органом місцевого самоврядування рахунки в Казначействі або кредитних установах, а також реєстраційний номер в реєстрі платників податку зберігаються
до 31 грудня 2009 року.
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(2) Якщо на території району утворюється один край, починаючи
з 1 липня 2009 року фінансові ресурси, що виділяються для районного
органу місцевого самоврядування державою (цільові субвенції та субвенції включно з дотаціями за рахунок стабілізаційного фонду місцевого
самоврядування) в повному обсязі передаються на рахунок, реквізити
якого надаються ОМС відповідного краю.
розділ 15
(1) Якщо на території району утворюється один край, бюджети на
фінансовий рік ОМС краю районних органів місцевого самоврядування
об’єднуються і утворюють новий бюджет на фінансовий рік протягом
одного місяця починаючи з того дня, коли край розпочинає свою діяльність. Край забезпечує надання Казначейству та іншим установам звітів
у встановленому нормативно-правовими актами порядку.
(2) Якщо на території району утворюються мінімум два краї, ОМС
краю, зазначений у п. 2 розділу 10 цього Закону, забезпечує подання
звітів районного органу місцевого самоврядування до Казначейства та
інших установ у встановленому нормативно-правовими актами порядку. Якщо граничний термін подання звітів встановлений на 2010 рік,
відповідному ОМС краю виділяється цільова субвенція з державного
бюджету.
глава V
Забезпечення виконання функцій
розділ 16
Установи районного органу місцевого самоврядування (як до, так і
після утворення територіального органу місцевого самоврядування або
планового регіону) забезпечують виконання функцій колишнього районного органу місцевого самоврядування на території району
до 31 грудня 2009 року за умови відсутності іншого рішення територіальних органів ОМС.
розділ 17
Після 31 грудня 2009 року територіальні органи місцевого самоврядування, що не мають структур, необхідних для виконання функцій колишнього районного органу місцевого самоврядування, повинні співпрацю53

вати з територіальними органами місцевого самоврядування, що перебрали на себе відповідну структуру у встановленому нормативно-правовими
актами порядку.
глава VI
інші положення

розділ 18
До 1 грудня 2008 року Кабінет визначає порядок формування, внесення змін і виконання плану реорганізації, зміст плану і найважливіші керівні
принципи розподілу структур, майна, фінансових ресурсів, прав і обов’язків районних органів місцевого самоврядування, порядок внесення змін до
бюджету районного органу місцевого самоврядування у другій половині
2009 року, порядок надання цільових субвенцій на підготовку звітів районних органів місцевого самоврядування у 2010 році та інші видатки.
перехідні положення
1. До 31 грудня 2008 року Кабінет надає Сейму висновок за результатами оцінки можливостей у сфері децентралізації функцій безпосередньо
державного управління.
2. До 1 червня 2009 року Кабінет готує і надає Сейму проект закону
про створення і функціонування районів.
Цей Закон набуває чинності наступного дня після його проголошення.
Цей Закон ухвалений Сеймом 19 червня 2008 року.
Президент

В. Затлерс

Рига, 9 липня 2008 року
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Інформаційне видання
латвія: довга дорога реформи
робочі записки
ткачук Анатолій федорович

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційноконсультаційний центр «Легальний статус»,
01103, м. Київ, б-р Дружби народів, 22, к. 21.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої діяльності до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №726 від 18.12.2001 р.
Виготовлювач: Командитне товариство «Забєліна-Фільковська Т. С.
і компанія «Київська нотна фабрика»
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 51а.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої діяльності до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції,
ДК №3983 від 17.02.2011 р.
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