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За роки незалежності в Україні від-
булися істотні зміни в системі місцевого 
самоврядування. Це сприяло підвищен-
ню наукового інтересу до питань станов-
лення та розвитку цього політико-право-
вого інституту в демократичних держа-
вах світу. Численні монографічні 
дослідження були присвячені вивченню 
зарубіжного досвіду в сфері формування 
законодавчих основ організації і діяль-
ності місцевого самоврядування.

Подібні тенденції передусім підкрі-
плені встановленням євроінтеграційно-
го курсу нашої держави, що передбачає 
проведення широкого кола заходів від-
носно реформування усіх сфер суспіль-
ного і політичного життя в Україні в ці-
лому та системи місцевого самовряду-
вання зокрема. З метою забезпечення 
дієвої співпраці та паритетних взаємо-
відносин між органами місцевого само-
врядування та управління система цих 
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органів піддається перманентному пе-
ретворенню.

Очевидно, що питання реформуван-
ня місцевого самоврядування було і за-
лишається важливим для всіх дійсних 
членів ЄС та країн – претендентів на 
членство. Одним із кроків України на 
цьому шляху є ініційована навесні 
2013 р. главою держави дискусія щодо 
напрацьованого проекту Концепції ре-
формування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади 
в Україні. Існуюча Концепція [1] вказує 
на основні недоліки та проблеми і ви-
значає вектори комплексного реформу-
вання системи місцевого самоврядуван-
ня та адміністративно-територіального 
устрою.

Наступним кроком на шляху євроін-
теграції України має стати підписання 
міжнародної угоди на саміті Східного 
партнерства восени 2013 р. у Литві. Не-
зважаючи на те, що Литовська Респуб-
ліка, як і наша держава, значний час 
перебувала у складі СРСР, у 2004 р. 
вона вже набула статусу члена Європей-
ського Союзу [2]. Отже, використання 
позитивного та негативного литовсько-
го досвіду євроінтеграції дає змогу під-
вищити ефективність та пришвидшити 
відповідний процес в Україні. Вважа-
ємо за необхідне зосередитися саме на 
реформуванні системи місцевого само-
врядування та управління в Литві та її 
сучасному становищі.

Від часу набуття Литвою незалеж-
ності провідні науковці та державні ді-
ячі зосередилися на поверненні країни 
до унікальної історичної системи міс-
цевого самоврядування та її подальшо-
му реформуванні і приведенні у відпо-

відність до сучасних завдань та викли-
ків. Незважаючи на те, що в Литві 
історично існували сильні традиції ор-
ганізації місцевого самоврядування, 
перебування у складі СРСР перешко-
джало їх подальшому розвитку [3]. За-
галом процес реформування місцевого 
самоврядування в Литві можна умовно 
поділити на 4 етапи:

– перший етап – 1990–1997 рр. – уве-
дення адміністративно-територіальної 
реформи (створення децентралізованої 
системи та поступове її спрощення);

– другий етап – 1997–2005 рр. – іні-
ціювання дискусії щодо розвитку регіо-
нальної політики (створення спеціаль-
ної робочої групи та прийняття за ре-
зультатами її роботи Закону про 
регіональний розвиток);

– третій етап – 2005–2010 рр. – за-
безпечення підготовчого процесу щодо 
введення в дію вищевказаного закону 
(на цьому етапі розробка регіональної 
політики проводилася окружними дер-
жавними адміністраціями) [4];

–  четвертий  етап  розпочався 
у 2010 р. – ліквідація окружних адмі-
ністрацій та створення рад регіональ-
ного розвитку (ключовий етап еконо-
мічно орієнтованого соціального роз-
витку регіонів).

На першому етапі в Литві була про-
ведена адміністративно-територіальна 
реформа, що стало поштовхом до по-
дальших реформ місцевого самовряду-
вання. Відповідно до Закону про основи 
місцевого самоврядування 1990 р. (The 
Law on Fundamentals of Local Govern-
ment) [5] були створені два рівні муні-
ципальних утворень: вищий та нижчий. 
Вищий рівень включав у себе регіони 
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та великі міста, що знаходилися під 
юрисдикцією центральної влади. Ниж-
чий рівень включав у себе усі інші дріб-
ні місцеві утворення. Законом закріп-
лювалися нові засади організації й ді-
яльності місцевого самоврядування, 
відмінні від існуючих у країні протягом 
50 років [6].

Відповідно до Закону про адмі-
ністративно-територіальні одиниці 
1994 р. (The Law on Administrative 
Territorial Units) [7], територія країни 
була поділена на два основних субна-
ціональних адміністративно-терито-
ріальних рівні: 10 округів, що являли 
собою вищі адміністративні одиниці, 
підконтрольні державі, та 60 муніци-
палітетів – нижчих адміністративних 
одиниць, суб’єктів місцевого самовря-
дування. При цьому відповідно до та-
кого поділу регіональний рівень дер-
жавної влади був відсутній.

Важливим параметром під час про-
ведення реформ було те, що формуван-
ня нових органів місцевого самовряду-
вання було більшою мірою прив’язано 
до міст та територій, що їх оточують. 
Це дозволило уникнути проблем непро-
порційного розвитку місцевого само-
врядування та його фінансових можли-
востей. У цей же період була прийнята 
низка законів, якими передбачалися 
ключові питання організації та діяль-
ності місцевого самоврядування, зо-
крема, Закон про місцеве самоврядуван-
ня 1994 р. (The Law on Local Self-
Government) [8], Закон про вибори до 
міських рад 1994 р. (The Law on 
Elections to Local Government Councils) 
[9] та ін.

Згодом були вирішені питання щодо 
ефективної співпраці різних рівнів міс-

цевого самоврядування, частково про-
ведена децентралізація шляхом підви-
щення кількості муніципій (утворень) 
на нижчому рівні. Незважаючи на пере-
лічені позитивні моменти, деякі проб-
леми все ж не були вирішені. Так, окре-
мі міністерства та відомства не переда-
ли частину своїх повноважень місцевим 
органам влади.

Слід відзначити, що саме структура 
адміністративно-територіального поді-
лу є фундаментом литовської системи 
місцевого самоврядування. Зазначена 
теза знайшла своє відображення у про-
ектах подальших реформ. На основі об-
говорень були визначені 4 критерії, які 
впливають на створення муніципій ре-
гіонального рівня [10]:

1) загальна кількість населення, що 
проживає на території муніципії;

2) кількість населення її найбільших 
міст;

3) територіальні відмінності між іс-
нуючими на той час муніципіями та їх 
новими кордонами;

4) фінансові можливості кожної те-
риторії.

На другому етапі основним напря-
мом розвитку місцевого самоврядуван-
ня стала розробка регіональних програм, 
що приймалися урядом ще з 1997 р. 
Важливим кроком щодо підтримки по-
літики регіонального розвитку стало 
прийняття у 2000 р. Закону про регіо-
нальний розвиток (The Law on Regional 
Development) [11]. Згодом у 2002 р. пар-
ламентом було прийнято Генеральний 
план територіального розвитку (The 
General Plan of Territorial Development) 
[12]. Значна увага названих документів 
була зосереджена на розгляді регіонів 
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та регіональної політики виключно 
в економічному ключі – основна мета 
заходів полягала у зменшенні соціаль-
но-економічних відмінностей між регіо-
нами. Однак засоби для досягнення цієї 
мети не були чітко визначені.

На третьому етапі уряд і парламент 
представили кілька нових документів 
щодо перспектив територіального роз-
витку до 2013 р. Усі ці документи також 
визначали перспективним напрямом 
регіональної політики саме її соціально-
економічне орієнтування [13].

На останньому етапі, у 2010 р., дер-
жавні адміністрації округів були роз-
формовані, а округи, у свою чергу, за-
лишилися лише інструментом терито-
ріального поділу. Натомість були 
створені 10 рад регіонального розви-
тку, відповідно до раніше існуючої схе-
ми побудови окружних адміністрацій. 
До складу таких рад входили мери му-
ніципальних утворень, що належать до 
відповідного регіону, представники 
муніципальних рад та спеціально об-
раний представник держави. Водночас 
ради регіонального розвитку є під-
контрольними Національній раді регіо-
нального розвитку, що забезпечує дер-
жавний нагляд та контроль за їх діяль-
ністю [14].

Зазначена реформа мала на меті 
зменшення витрат бюджетних коштів, 
рівня бюрократизації в цій системі, а та-
кож подальшу децентралізацію влади. 
При цьому слід відзначити, що ліквіда-
ція окружних адміністрацій та надання 
можливості мерам і іншим представни-
кам місцевого самоврядування брати 
участь у роботі над планами розвитку 
регіонів, як засіб забезпечення децен-
тралізації влади, на практиці дали зво-

ротний результат. Регіональна політика 
у Литві впроваджується не через регіо-
ни як елементи адміністративно-тери-
торіального поділу, а безпосередньо 
через муніципалітети, що входять до їх 
складу, тобто через місцеве самовряду-
вання. У цьому контексті деякі литов-
ські вчені зазначають, що система міс-
цевого самоврядування і управління, 
яка діяла до реформ 2010 р., характери-
зувалася меншою централізацією, не-
зважаючи на те, що плани розвитку 
регіонів розроблялися губернаторами та 
державними адміністраціями, що все 
ж надавало можливість участі місцево-
го самоврядування у цьому процесі 
[15].

Система місцевого самоврядування 
Литви є досить простою та гнучкою, 
оскільки країна не має значної за масш-
табом території, характеризується до-
сить однорідним складом та порівняно 
невеликою кількістю населення.

Місцева рада (savivaldybės taryba) 
є представницьким органом муніципа-
літету і складається з членів, що обира-
ються прямим загальним голосуванням 
строком на чотири роки. Вона формує 
власний бюджет, приймає акти місцево-
го значення і має право приймати рі-
шення про адміністративний поділ усе-
редині територіального утворення. Міс-
цева  рада  т акож  обирає  мера 
і заступників мерів. Директор з адміні-
стративних питань (administracijos 
direktorius) відповідає за всі виконавчі 
функції та призначається місцевою ра-
дою строком на чотири роки. Він несе 
персональну відповідальність за впро-
вадження національного та місцевого 
законодавства у муніципалітеті, може 
бути усунений від виконання обов’язків 
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за пропозицією мера та складає свої 
повноваження на першому засіданні 
новообраної ради. Мер (Meras) обира-
ється місцевою радою серед її членів 
строком на чотири роки. Він є головою 
муніципального утворення і головує на 
засіданнях місцевої ради. Мер може 
бути усунений з посади за рішенням 
ради та складає свої повноваження ра-
зом із радою [16].

За рішенням місцевої ради кожне 
муніципальне утворення може бути ад-
міністративно поділене на дрібніші те-
риторіальні одиниці. Зазвичай ці оди-
ниці створюються для покращення 
якості надання муніципальних послуг 
місцевим жителям. Територіальні оди-
ниці очолюються спеціальним держав-
ним службовцем (seniūnas), який при-
значається муніципальною радою. Спе-
ціальні утворення мають власні органи 
управління – консультативні ради, які 
формуються безпосередньо з числа міс-
цевого населення. Таким чином, забез-
печується можливість висловлення на-
селенням пропозицій щодо покращення 
якості надання муніципальних послуг 
та його вплив на вироблення муніци-
пальної політики.

Сьогодні основною проблемою міс-
цевого самоврядування в Литві можна 
назвати те, що від самого початку його 
реформування державою був встанов-
лений курс на розвиток регіонального 
рівня місцевого самоврядування, утім, 
локальний рівень майже не розглядав-
ся під час дискусій. Говорячи про на-
прями розвитку місцевого самовряду-
вання, важливо зазначити, що оскільки 
реформа місцевого самоврядування 
проводиться вже понад 10 років, гро-

мадяни втрачають до неї інтерес та не 
вбачають можливості створення дієво-
го місцевого самоврядування. Про це 
свідчить низька явка громадян на міс-
цевих виборах у 2007 р. Фактори, що 
стримують реформу місцевого вряду-
вання в Литві, є насамперед політич-
ними, соціальними та історичними 
[17]. Необхідність прийняття важливих 
політичних рішень та їх впровадження 
у життя також є одним із ключових пи-
тань для розвитку будь-якої держави 
в цілому і місцевого самоврядування 
зокрема.

Розглянувши досвід Литви, можна 
зробити висновки, що незважаючи на 
досить позитивні результати реформи, 
все ж існує чимало прорахунків. Так, до 
основних негативних проявів реформи 
можна віднести:

1) невизначеність пріоритетів регіо-
нальної політики та її вироблення без 
фактичної участі базових елементів сис-
теми місцевого самоврядування;

2) проведення децентралізації, яка 
мала наслідком посилення тенденцій до 
централізації влади;

3) «затягування» процесу реформу-
вання та, як наслідок, втрата публічного 
інтересу до нього.

Незважаючи на це, використання ли-
товського досвіду з одночасним ураху-
ванням умов та особливостей розвитку 
вітчизняної системи публічного управ-
ління може стати поштовхом для по-
шуку ефективного балансу централіза-
ції та децентралізації влади в Україні, 
встановлення необхідного обсягу та 
діапазону повноважень органів місце-
вого самоврядування з урахуванням 
ресурсного та іншого потенціалу тери-
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торій, забезпечення достатнього рівня 
фінансування та можливостей для по-
повнення місцевих бюджетів в обсязі, 
необхідному для задоволення потреб та 
надання широкого спектру публічних 
послуг місцевому населенню. Адже 
формування та функціонування спро-
можного місцевого самоврядування 

в Україні пов’язане з необхідністю ро-
зумної децентралізації влади і врахуван-
ня принципу субсидіарності, оскільки 
надання громадянам права самостійно 
вирішувати власні проблеми безпосеред-
ньо впливає на дієвість та ефективність 
процесу реалізації публічної влади на 
території всієї держави.
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Петришин О. Система местного самоуправления в Литве: перспективы исполь-
зования опыта в контексте муниципальной реформы в Украине

В данной статье исследован процесс исторического развития местного самоуправ-
ления в Литве и его современное состояние. Раскрыты как насущные проблемы мест-
ного самоуправления, перспективы и пути его развития, так и ключевые нормативные 
документы, которые регламентируют его деятельность. Поэтапно проанализированы 
проводившиеся реформы, а также рассмотрена существующая система органов мест-
ного самоуправления. Обоснована своевременность и аргументировано выгодное по-
ложение нашей страны для построения новой системы местного самоуправления с ис-
пользованием зарубежного опыта.

Ключевые слова: система местного самоуправления в Литовской Республике, муни-
ципальная реформа, концепция реформы местного самоуправления и территориальной 
организации власти в Украине.

Petryshyn O. Improving local self-government in Ukraine through municipal reform: 
Lithuanian experience

In this issue main features and ways of development of local self-government in Lithuania 
are presented. Its key concepts are analyzed, such as structural and geographical organization 
of local authorities (self-government tiers), reformation timeline, legal basis, impact of the 
governmental policy and many others. Both positive and negative Lithuanian experience is 
used to form a set of propositions for this institution improvement in Ukraine in the context 
of upcoming governmental and municipal reforms. It is proved that our country is in timely 
and reasonably favorable position to build a new system of local self-government with the 
use of foreign experience based on the draft Concept of reformation of local self-government 
and territorial organization Ukraine.

Keywords: local self-government in the Republic of Lithuania, municipal reform, concept 
of the reform of local self-government and territorial organization in Ukraine.


	Зміст
	Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 18 жовтня 2013 р.
	ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
	ГУДИМА Д. Європейський суд з прав людини: реформування триває (Протокол № 15 до Конвенції) 
	ДОБРЯНСЬКИЙ С. Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт 
	ПОЛЯНСЬКИЙ Т. Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення 
	ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ
	НАГРЕБЕЛЬНИЙ В. Правовий статус Національної академії наук України: історія, сьогодення, перспективи розвитку 
	ГОНЧАРЕНКО В. Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект) 
	ЛУК’ЯНОВ Д. Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю 
	СЕМЕНІХІН І. До питання про співвідношення і взаємодію правової доктрини та юридичної науки 
	ЧЕРКАС М. Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права 
	ШУТАК І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна 
	ОНИЩУК І. Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат 
	ГЕТЬМАН І. Герменевтичні засади в «Апології Сократа» та античних діалогах 
	ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
	ДАШКОВСЬКА О. Конституційна відповідальність: методологічні засади дослідження 
	РАБІНОВИЧ С. Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції 
	ГУЛЬТАЙ М. До питання про формування доктрини конституційної скарги в Україні 
	КОСІНОВ С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади 
	ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
	КОНОПЛЬОВ В. Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ 
	РЯБЧЕНКО Я. Участь третіх осіб під час оскарження нормативно-правових актів 
	БІЛІНСЬКИЙ Д. Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи 
	ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
	СОЛДАТЕНКО О. Законодавчі ініціативи запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування 
	ЖЕРНАКОВ В. Відповідальність за прогул: проблеми регулювання 
	РІШНЯК М. До питання визначення правосуб’єктності Національної служби посередництва і примирення
	ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
	УЛЕТОВА Г. Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина 
	СЛІПЧЕНКО С. Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин 
	ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
	ПАШКОВ В. Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення 
	ЗАДИХАЙЛО Д. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення 
	ТОКУНОВА А. Розумний строк надання доказів відступлення права вимоги за договором факторингу 
	ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
	ЖУРАВЕЛЬ В. Міжнаукові зв’язки криміналістики 
	ВАПНЯРЧУК В. Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування 
	ТІТКО І. Приватний інтерес як категорія кримінального процесуального права 
	НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
	КОВАЛЬ О. Виникнення права власності на житло 
	ПЕТРИШИН О. Система місцевого самоврядування в Литві: перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні 
	САЗОНОВ В. Повноваження Президента України у сфері забезпечення державної безпеки 
	НАУКОВЕ ЖИТТЯ
	Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (С. Прилипко) 
	Вдосконалення інституту народовладдя в процесі сучасної конституційної модернізації України (О. Скрипнюк) 
	Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в сучасному соціогуманітарному знанні: Всеукраїнська науково-практична конференція (15 травня 2013 р., м. Харків) (О. Данильян, І. Коваленко) 
	РЕЦЕНЗІЇ
	Нова книга про великого князя і законодавця Київської Русі (М. Панов, В. Єрмолаєв) 
	Про новий підхід до характеристики особистих немайнових правовідносин (Р. Майданик) 
	Здійснення суб’єктивного корпоративного права: етапи становлення, сучасний стан, шляхи розвитку (Р. Майданик) 
	Рецензія на підручник «Кримінальний процес» (В. Коновалова) 
	НАШІ ЮВІЛЯРИ
	Васильєв А. С. 
	Баулін Ю. В. 

