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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОГО
САМОУПРАВЛІННЯ ШВЕЦІЇ

Стаття висвітлює особливості шведської моделі місцевого самоуправлін
ня, аналізує компетенцію муніципальних утворень. Визначаються фінансові
основи шведського місцевого самоуправління. Досліджується конституційноправове регулювання місцевого самоуправління Швеції.
Ключові слова: муніципалітети, муніципальні округи, місцеве самоуправлін
ня, муніципальний податок, бюджет, міжбюджетні відносини, компетенція, регіона
льний рівень, місцевий рівень.
Статья освещает особенности шведской модели местного самоуправления, анализирует компетенцию муниципальних образований. Определяются
финансовие основи шведского местного самоуправления. Исследуется конституционно-правовое регулирование местного самоуправления Швеции.
Ключевие слова: муниципалитети, муниципальнье округа, местное самоуправление, муниципальний налог, бюджет, межбюджетньїе отношения, компетенция,
региональний уровень, местний уровень.
ТЬе агіісіе соуегз ресиїіагіііез оі іЬе ВвдейізЬ т о й е і оі іосаі доуегптепі, ап
аїугез іЬе сотр еіепсе оі тппісіраііііез. ТЬе ііпапсіаі ігатевдогк оі іЬе ВвдеЬізЬ
іосаі доуегптепі із ЬеіегтіпеЬ. ТЬе сопзіііиііопаі апЬ іедаї гедиіаііопз оі Іосаі
зеЬ-доуегптепі іп ВвдеЬеп аге іпуезіідаіеЬ.
Кеу вдогЬз: типісіраііііез, типісіраї йізігісіз, Іосаі допетптепі, типісіраї іах,
Ьийдеі, іпіегдопегптепіаі геїаііопз, сотреіепсе, гедіопаі іепеі, іосаі іепеі.
У сучасних державах місцеве самоуправління вважається найважливішим
елементом демократичної системи правління, без якого неможливо
здійсню вати народовладдя. У більш ості зарубіж них країн місцеве само
управління зазвичай закріплене на конституційному рівні та має значну
законодавчу базу. Сьогодні, коли для У країни питання проведення ре
ф орми місцевого самоуправління є нагальним, доречно звернутися до
порівняльного аналізу вивчення конституційно-правових моделей місце62
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вого самоуправління зарубіж них країн, наприклад Ш веції. Д освід
ф ункціонування ш ведської моделі місцевого самоуправління викликає
великий теоретичний та практичний інтерес, оскільки ця держ ава має
багатовікову історію еф ективного народовладдя на місцевому рівні.
М ета статті - комплексно дослідити конституційно-правове регулю 
вання місцевого самоуправління Ш веції, визначити особливості шведсь
кої моделі місцевого самоуправління, проаналізувати компетенцію муніци
пальних утворень та визначити ф інансові основи ш ведського місцевого
самоуправління.
Перш за все варто зазначити, щ о Ш веція не має єдиного кодиф іко
ваного конституційного акта. Сучасну конституцію Ш веції складають
такі акти: Акт про форму держ авного правління 1974 року (з поправками
від 20 квітня 1978 р., 7 листопада 1979 р. та 23 листопада 1994 р.), Акт про
престолонаслідування 1810 року (з поправками від 15 листопада 1979 р.),
А кт про свободу друку 1949 року та О сновний закон про свободу вислов
лю вань 1991 року [3, с. 700-802; 12].
Згідно з чинними актами в держ аві передбачено два види публічної
влади - держ авна влада та місцеве самоуправління. П ублічна влада здій
сню ється на трьох рівнях: національному, регіональному та місцевому.
На національному рівні держ авну владу здійсню ю ть такі держ авн і орга
ни, як Риксдаг (однопалатний парламент), Уряд, м іністерства та різні
спеціалізовані держ авні агентства. На регіональному рівні держ авна вла
да здійсню ється в рамках адміністративних одиниць держ авного управ
лінн я - на рівні ленів, які очолю ю ть губернатори та регіональні збори.
Губернатор лену призначається урядом Ш веції та його кандидатура за
тверджується Королем на 6 років. Тобто лен и є представниками уряду
Ш веції на регіональному рівні та безпосередньо йому підконтрольні.
Н айважливіш а ф ункція лен ів - це розробка та реалізація програм регіо
нального розвитку й координація взаємодії держ авних і муніципальних
органів влади на регіональному рівні. Місцевий рівень публічної влади здій
сню ється громадами та комунами. Ш ляхом прямих виборів населення
обирає членів ради уповноважених муніципалітету, які потім ф ормують
інш і органи муніципальної влади в муніципалітеті. Самоврядні органи
місцевого рівня (муніципалітети) не підпорядковані регіональним (ландстингам), але активно співпрацю ю ть, самостійно визначаю чи напрями
своєї співпраці. Нині в країні дію ть 290 м уніципалітетів на місцевому рівні
та 20 муніципальних округів на регіональному рівні [8, с. 46-68; 12].
Законодавчу базу діяльності органів місцевого самоврядування
складає Конституція Ш веції, базовий закон "П р о місцеве самоврядування
у Ш веції" від 1991 року, а також деякі акти виборчого, податкового та
галузевого законодавства, щ о регулю ю ть окремі аспекти компетенції,
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повноваж ень та відповідальності органів місцевого самоврядування, а
також їх взаємовідносини з органами держ авної влади.
М уніципалітети та муніципальні округи мож уть відрізнятися як за
площ ею, так і за чи сельністю населення. Н априклад, найбільш ий за
площ ею муніципалітет Кіруна (Кігипа) (19 447 км2) знаходиться на
півночі Ш веції, а найменш ий муніципалітет Сундбю берг (ЗипгїЬуЬегд)
(9км2) - недалеко від Стокгольма. За чисельністю населення найбільш им
ш ведським муніципалітетом є Стокгольм, у якому близько мільйона
мешканців. Найменша кількість населення зареєстрована в муніципалітеті
Бьюрхольм (В р г Ь о Іт ), у якому прож иває біля 2,6 тис. осіб. Ч исельність
населення майже половини муніципалітетів країни перевищує 15 тис. людей,
інш і маю ть кількість населення більше 100 тис. Подібна неоднорідність
чисельності населення характерна також і для муніципальних округів.
Частина муніципальних органів мають приблизно 200-300 тис. мешканців.
Найбільшим за кількістю мешканців є муніципальний округ Стокгольмсько
го лену, у якому зареєстровано більш е 1,85 мільйона осіб [7; 10].
Закон про місцеве самоврядування містить у собі ф ундаментальні
принципи організації та діяльн ості органів місцевого самоврядування.
П о суті цей Закон визначає лиш е основи організації місцевого самоупра
вління, при цьому надаю чи муніципальним органам влади ш ирокі мож
ливості для самостійного розв'язання його завдань. Цей Закон має одна
кове віднош ення як до муніципалітетів, так і до муніципальних округів.
У Законі про місцеве самоврядування визначено поділ країни на муні
ципалітети та муніципальні округи, поняття меш канця муніципального
утворення, основні повноваж ення та організаційна структура місцевих
органів влади, особливості ф інансового управління та інш і питання.
Ш веція відрізняється високим ступенем самостійності органів місце
вого самоуправління у розв'язанні законодавчо закріплених за ними за
вдань. Сьогодні органи держ авної влади Ш веції намагаю ться зменш ити
обсяг власних повноваж ень на місцях на користь органів місцевого само
управління. О сновна відповідальність у сф ерах соціального забезпечення,
охорони здоров'я, освіти, екології відводиться на рівень муніципальних утво
рень. У цих сф ерах держ ава здійсню є загальне законодавче регулювання
та частину ф інансування в рамках системи держ авних трансф ерів й ви
рівню вання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень.
Якщ о більш детально розглядати основні повноваж ення органів
влади муніципалітетів, які являю ть собою перш ий рівень місцевого са
моуправління в Ш веції, то можна виокремити такі питання: соціальний
захист населення; дош кільна, початкова та середня освіта; первинна сис
тема охорони здоров'я (муніципальні поліклініки); пожеж на охорона;
ж итлово-комунальне господарство; питання користування землею ; гро
мадянська оборона та захист навколиш нього середовищ а; будівництво;
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громадський транспорт та зв'язок; спорт та молодіжна політика; культура
та мистецтво; благоустрій та нагляд за подвір'ями, вулицями та парками;
енергетичне планування; співпраця місцевих органів влади (об'єднання
муніципалітетів та муніципальних округів).
До повноваж ень влади муніципальних округів, які являють собою
други й рівень місцевого самоуправління, відноситься питання охорони
здоров'я в країні. Законом про охорону здоров'я та медичне обслуго
вування визначена відповідальність муніципальних органів за роботу
амбулаторних та стаціонарних установ охорони здоров'я. Уся територія
Швеції поділена на ш ість регіонів, у кожному з яких розташ овані регіо
нальні лікарні, які надаю ть будь-які види послуг. М уніципальні округи
надаю ть також стоматологічне обслуговування громадянам до 20 років [1;
4; 7].
Крім цих повноважень, на рівні муніципальних округів можна виділити
також муніципальну промисловість та торгівлю, середню професійну медич
ну освіту, вищ у освіту в народних університетах, мережу спеціальних
установ для лю дей із затримкою інтелектуального розвитку та співпрацю
місцевих органів влади (об'єднання муніципалітетів і муніципальних
округів). Громадський тран сп орт та зв'язок знаходиться в сумісному ве
денні з муніципалітетами.
У випадку прийняття муніципальними органами влади ріш ень, які
виходять за межі їх компетенцій, згідно із Законом про місцеве самоупра
вління кож ен меш канець муніципального утворення має право оскарж и
ти подібні ріш ення муніципального утворення в суді. Глава 10 Закону
про місцеве самоуправління присвячена оскарж енню ріш ень муніципа
льн и х органів влади в адміністративному суді перш ої інстанції, яким є
адміністративний суд відповідного лену. П равом оскарж ити ріш ення
органів влади муніципалітету або муніципального органу володіє кожен
меш канець муніципального утворення, зареєстрований на його тери то
рії. Подібна практика ш ироко розповсю джена та є важ ливим інструмен
то м впливу населення на діяльність місцевої влади.
Законодавство Швеції не встановлює єдиного переліку питань, розв'язання
яких відноситься до ведення органів місцевого самоуправління. Усі пов
новаження, які покладені на муніципальні утворення П арламентом чи
Урядом, носять імперативний характер та визначені в Законі про місцеве
самоуправління, а тако ж у спеціальних законах, які відносяться д о тієї чи
інш ої сф ери управління і за допомогою яких здійсню ється розподіл пов
новажень та предметів ведення м іж різними рівнями влади. Крім того,
реалізація деяких повноважень муніципалітетів і муніципальних округів не
носить обов'язковий характер. Тобто на рівні обов'язкової компетенції
існує ф акультативна компетенція муніципальних утворень.
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Питання фінансового забезпечення діяльності місцевого самоуправління є
дуж е важ ливим для еф ективного управління та розвитку муніципальних
утворень. О сновні принципи ф інансового управління муніципальними
утвореннями Ш веції визначені Законом про місцеве самоуправління.
Згідно із параграф ом 2 глави 8 згаданого Закону управління ф інансами в
муніципалітетах та муніципальних округах повинно в перш у чергу
відповідати вимогам задовільної прибутковості та надійного забезпечен
ня вкладення коштів. У сі детальні приписи та ріш ення, пов'язані з
управлінням ф інансами муніципального утворення, знаходяться в ком
петенції зборів уповноважених.
Згідно із Законом про місцеве самоуправління щороку муніципалітети
та муніципальні округи складаю ть бю джет на наступний календарний
рік. Бюджет має м істити в собі детальн ий план господарської діяльності
та ф інансовий план на бюджетний рік, а також ф інансовий план на три
річний період, який обчислю ється від початку бю джетного року. Крім
того, у ф інансовому плані на бю джетний рік обов'язково маю ть бути
визначені дж ерела ф інансування всіх статей бюджету та дан а оцінка
ф інансового становищ а муніципального утворення на кінець бюджетно
го року [6; 11].
Значна роль місцевого самоуправління в системі публічної влади
Ш веції стала причиною поступового переходу місцевих органів влади до
практики довготривалого фінансового планування, яка використовується
додатково до прийняття річного бюджету муніципального утворення.
Такий вид ф інансового планування, націлений на перспективу та
стабільність, став досить популярним і знайш ов своє закріплення в За
коні про місцеве самоуправління.
Основними джерелами доходів муніципальних утворень є муніци
пальний податок, держ авні дотації, зокрема й відрахування від деяких
держ авних податків, плата за надані послуги, доходи від продажу
муніципальної власності та займу.
Право муніципальних утворень стягувати податки закріплено в па
раграф і 7 глави 1 Акта про форму правління, відповідно до якого
"м ун іц и палітети та муніципальні округи володію ть правом стягувати
податки для виконання своїх завдан ь". Конституція Ш веції не визначає
окремі види податків, які мож уть стягуватися муніципалітетами та
муніципальними округами. Д о того ж місцева влада не може самостійно
виріш увати, які види податків вона буде стягувати, - це робить Парла
мент за пропозицією Уряду. Види муніципального податку є єдиними
для всіх муніципальних утворень. М уніципальні утворення тільки
визначаю ть ставку муніципального податку. Нині я к муніципальний
встановлений лиш е прибутковий податок.
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М уніципальний податок стягується з ф ізичних осіб д о бюджету того
муніципального утворення, у якому вони зареєстровані станом на 1 лис
топада року, попереднього податковому періоду. М уніципальний пода
ток, який є прибутковим податком, стягується за пропорційною ш калою і
цим принципово відрізняється від держ авного прибуткового податку,
який розраховується за прогресивною ш калою. Тобто податкова ставка
муніципального податку, яка встановлюється муніципальним утворенням, не
залежить від величини доходів ф ізичної особи та носить ф іксований ха
рактер. Але потрібно зазначити, щ о система муніципального оподатку
вання Ш веції має також і певні недоліки, наприклад, не усі групи, що
виступаю ть я к спож ивачі муніципальних послуг, є платникам и податків.
Спож ивачами муніципальних послуг є я к окремі громадяни, так і
підприємства. Але структура муніципального податку така, щ о виплачується
він лиш е ф ізичним особам.
Значна частина прибуткової частини бюджетів муніципальних
утворень ф ормується за рахунок місцевого оподаткування. Сьогодні до
ходи м уніципалітетів на 60 % формую ться за рахунок власних податко
ви х надходжень, а в муніципальних округах цей відсоток щ е вищ ий та
складає близько 80 % [6; 11].
О сновна роль держ ави в системі ф інансування місцевого самоуправ
ління Ш веції заклю чається у вирівню ванні бю джетної забезпеченості
муніципальних утворень за рахунок перерозподілу коштів муніципальних
утворень та надання держ авних дотацій. Якщ о раніш е, до початку
дев'яностих років, основна частина держ авних дотац ій носила цільовий
характер та призначалася для підтримки освітніх установ та установ по
догляду за престарілими, то сьогодні держ авн і дотац ії є загальними, і
муніципальні утворення самостійно розподіляють кошти для фінансового
забезпечення розв'язання питань місцевого значення. Це надає місцевій
владі певну свободу у виріш енні повсякденних завдань і підвищ ує
відповідальність за якість наданих послуг.
З 01 січня 2005 року у Ш веції діє нове законодавство, розроблене та
прийняте за ініціативою Уряду. Воно стосується модернізованої системи
міжбю дж етних відносин, щ о в значній мірі вплинуло на відносини між
центральними органами держ авн ої влади та органами місцевого само
управління з питань бюджетних правовідносин, організації та здійснен
ня бю джетного процесу. Н ова система міжбю дж етних відносин направ
лена на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципалітетів та муніци
пальних округів з метою надання населенню, яке мешкає на їх території, од
накового обсягу послуг незалежно від доходів муніципального утворення, а
також інших факторів. В основі нової концепції міжбюджетних відносин - 5
елементів: вирівню вання бюджетної забезпеченості муніципальних утво
рень за доходами; вирівню вання бю джетної забезпе-ченості муніципаль
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ни х утворень за витратами; дотац ії на компенсацію структурних відмін
ностей; дотац ії перехідного періоду; коригую чі дотац ії / відрахування.
Вирівню вання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
необхідне, оскільки умови ф ункціонування як муніципалітетів, так і
муніципалітетних округів інколи дуже відрізняються, щ о ставить
муніципальні утворення в нерівне становищ е при реалізації своїх повно
важень. П ричиною цього мож уть бути, наприклад, особливості гео
графічного розміщ ення муніципального утворення. К рім того, органи
місцевого самоуправління володію ть неоднаковою фінансовою базою
для виконання закріплених за ними функцій. У середньому близько 70 %
витратних зобов'язань муніципальних утворень Ш веції ф інансую ться за
рахунок доходів від муніципальних податків. І лиш е 15 % доходів
муніципальних утворень у середньому забезпечується за рахунок дер
ж авного ф інансування [8; 12].
П ідсумовуючи, мож на зазначити, щ о ниніш ня система місцевого са
моврядування Швеції побудована на основі адміністративно-територільного
поділу країни та має два рівні - регіональний та місцевий. О ргани місце
вого самоврядування Ш веції маю ть високий рівень автономії, зокрема,
вони маю ть власні дж ерела доходу, повноваж ення встановлю вати розмі
ри податку на доходи ф ізичних осіб.
О скільки держ авне управління Ш веції в більш ій мірі децентралізо
ване, то основна частина відповідальності у сф ерах соціального забезпе
чення, охорони здоров'я, екології та інш их покладається на муніципальні
утворення. У цих сф ерах держ ава здійсню є загальне регулю вання та
часткове ф інансування. Багато важ ливих соціальних завдань, розв'язання
яких у багатьох європейських країнах покладено на держ аву, у Ш веції
реалізується винятково органами місцевого самоуправління.
О собливістю ф інансового забезпечення місцевого самоуправління
Ш веції є те, щ о основна частина витратної частини бюджетів муніципальних
утворень покривається за рахунок доходів від муніципальних податків.
Таким чином, залежність муніципальних бюджетів від зовніш ніх джерел
ф інансування значно скорочується, оскільки ф інансова забезпеченість
муніципальних утворень здійснюється за рахунок прив'язки муніципальних
бюджетів до системи муніципальних податків та підвищення економічної
значущ ості останніх.
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