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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ
Сьогодні держава приділяє ве�

лику увагу проблемам формування
місцевих бюджетів всієї України на
2011 рік.

Крім того, внесені до Бюджет�
ного кодексу України зміни, суттє�
во послаблюють фінансову спро�
можність та незалежність облас�
них та районних бюджетів. Пере�
розподіл ряду податків та платежів
на користь бюджетів місцевого са�
моврядування здійснено, насампе�
ред, за рахунок обласної та район�
ної ланки, що робить останні прак�
тично повністю залежними від от�
римання дотації вирівнювання з
державного бюджету.
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Стаття присвячена проблемам формування та методики обрахун/
ку обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, з використан/
ням методів математичної екстраполяції та експоненти, врахування
тенденції фактичних надходжень у поточному році, а також впливу
наслідків світової фінансової кризи, що дасть змогу достатньо точно
прогнозувати очікувану податкоспроможність та надходження по
кожному окремому місцевому бюджету в умовах дії нового Бюджет/
ного кодексу України.

Paper deals with problems of formation and methods for calculating
the amount of general fund revenues of local budgets, using methods of
mathematical extrapolation and exponential, taking into account the
trends of actual revenues in the current year and the impact of the global
financial crisis that would allow accurate enough to predict the expected
podatkospromozhnist and receipts for each separate the local budget in
terms of new Budget Code of Ukraine.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В

ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ, ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ

ПИТАНЬ
За таких поставлених проблем

виникає наукова дискусія навколо
основних питань: чому з року в рік
ми маємо проблеми з виконанням
дохідної частини бюджетів та яким
чином ми можемо зробити макро�
економічні прогнози загалом по
державі. Відтак, у випадку нереаль�
ного завищення цього прогнозу
місцеві органи влади самовряду�
вання не зможуть забезпечити ви�
конання розрахункових показників
Міністерства фінансів за доходами.

Але у вітчизняній науковій літе�
ратурі ця проблематика ще не ста�

ла об'єктом для грунтовних дослі�
джень, що зумовлює актуальність
даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є упорядкува�
ти на законодавчому рівні окремі
нормативні документи для вдоско�
налення процесу планування та ви�
користання бюджетних коштів.
Розробити та затвердити норма�
тивні документи щодо структури та
штатів самостійних структурних
підрозділів виконавчих комітетів
апаратів міських рад та міст облас�
ного значення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розрахунковий показник Мін�
фіну за доходами загального фон�
ду місцевих бюджетів області на
2011 рік (без врахування транс�
фертів) визначено в обсязі 3140,2
млн грн., у тому числі за доходами
І кошика — 2643,5 млн грн., ІІ ко�
шика — 496,7 млн грн. У порівнянні
з показником Мінфіну за дохода�
ми І кошика на 2010 рік (перерахо�
ваним за умовами нового кодексу)
показник 2011 року більший на 19,6
відсотків. Вважаємо, що закладена
в основу розрахунку позитивна ди�
наміка соціально�економічного
розвитку, зростання фонду оплати
праці та відповідно фінансового ре�
сурсу місцевих бюджетів надто оп�
тимістична. Відтак, достатньо висо�
ким є ризик невиконання розрахун�
кових показників Мінфіну за дохо�
дами бюджету Львівщини.

За розрахунками області, най�
більш ймовірне невиконання показ�
ників 2011 року за доходами за�
гального фонду — по бюджетах
міст Львова, Дрогобича, Самбора,
Стрия, Трускавця, Буського, Дро�
гобицького, Жидачівського, Кам'�
янка�Бузького, Мостиського, Сам�
бірського, Старосамбірського рай�
онів, а також по обласному бюдже�
ту. За доходами, що враховуються
при визначенні міжбюджетних
трансфертів, ризик невиконання
стосується бюджетів міст Дрогоби�
ча, Самбора, Стрия, Трускавця,
Буського, Городоцького, Жидачі�
вського, Кам'янка�Бузького, Ми�
колаївського районів, обласного
бюджету.

Окрім того, за розрахунками
Міністерства фінансів, у 2011 році
до бюджету області надійде 47,6
млн грн. податків, зборів та пла�
тежів, що передаються з державно�
го бюджету (50 відсотків збору за
спецвикористання лісових, водних
ресурсів та надр державного зна�
чення, плата за окремі види лі�
цензій, плата за надані в оренду
водні об'єкти загальнодержавного
значення), що також викликає
сумнів. Зокрема, у січні�липні по�
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точного року зазначені надхо�
дження склали лише близько 20
млн грн.

Слід зазначити, що внесені до
Бюджетного кодексу України
зміни суттєво послаблюють фінан�
сову спроможність та незалежність
обласних та районних бюджетів.
Перерозподіл ряду податків та пла�
тежів на користь бюджетів місце�
вого самоврядування здійснено,
насамперед, за рахунок обласної та
районної ланки, що робить останні
практично повністю залежними від
отримання дотації вирівнювання з
державного бюджету.

Зокрема, внаслідок зміни зара�
хування плати за землю втрати до�
ходів першого кошика обласного
бюджету Львівської області стано�
витимуть у 2011 році більше 64 млн
грн., районних бюджетів — більше
12 млн грн. Зміна нормативів зара�
хування окремих екологічних пла�
тежів спеціального фонду зумо�
вить втрати обласного бюджету в
сумі близько 12 млн грн.

З метою уникнення можливих
диспропорцій серед місцевих бю�
джетів у зв'язку зі змінами у чин�
ному законодавстві необхідно сти�
мулюючий коефіцієнт у формуль�
ному розрахунку, який враховує
випереджальну динаміку зростан�
ня обсягу закріплених доходів у
плановому році порівняно з попе�
реднім, визначати на рівні облас�
тей, а не на рівні України в цілому.
Це сприятиме усуненню можливих
диспропорцій у розрізі бюджетів
окремих міст обласного значення
та районів у межах області без
зміни загального прогнозного об�
сягу як по державі, так і по облас�
тях. Також зазначена зміна уне�
можливить вирішення проблеми
диспропорцій однієї області за ра�
хунок збільшення прогнозного об�
сягу доходів інших областей.

Суттєвою проблемою органів
місцевої влади Львівщини, що з'я�
вилася у 2009 році та залишається
й надалі, є необхідність повернен�
ня коштів отриманих з єдиного каз�
начейського рахунку середньост�
рокових позичок, наданих у зв'яз�
ку з невиконанням розрахункових
показників Міністерства фінансів
за доходами І кошика. Якщо про�
тягом року, в якому надано позич�
ку, її повернення здійснюється
лише у випадку виконання показ�
ників Мінфіну, то все ж у наступ�
ному році вона підлягає повернен�
ню. Однак, це стає непосильним
тягарем для місцевих бюджетів, які
з об'єктивних причин систематич�
но не виконуються. Вважаємо доці�
льним внести зміни до порядку от�
римання середньострокових позик,
які передбачали б механізм їх
можливого списання.

Прогнозний обсяг видатків міс�
цевих бюджетів області, що врахо�

вуються при визначенні розмірів
міжбюджетних трансфертів на
2011 рік, прогнозується в сумі
7286,8 млн грн., що відповідно на
1258,7 млн грн. (20,9 відсотка)
більше, ніж очікується виконати у
2010 році й 1831 млн грн. (33,6
відсотка) — розрахункових показ�
ників Міністерства фінансів Украї�
ни на 2010 рік.

Розрахунок прогнозних показ�
ників видаткової частини місцевих
бюджетів області здійснено з ура�
хуванням запровадження нових
розмірів мінімальної заробітної
плати працівників бюджетних уста�
нов: з 1 січня — 941 грн., 1 квітня —
960 грн., 1 жовтня — 985 грн., 1
грудня — 1004 грн. на місяць.

Враховано розмір посадового
окладу (тарифної ставки) праців�
ника I тарифного розряду з 1 січня
— 613 грн., 1 квітня — 625 грн., 1
жовтня — 641 грн. та 1 грудня —
654 грн.

При розрахунку фонду заробі�
тної плати працівників бюджетної
сфери враховані видатки для вста�
новлення посадових окладів прац�
івникам, розмір посадових окладів
яких буде менший, ніж розмір міні�
мальної заробітної плати, а також
для проведення індексації заробі�
тної плати працівників бюджетної
сфери з урахуванням прогнозного
індексу інфляції 2011 року.

Видатки на оплату комуналь�
них послуг та енергоносіїв проти
2010 року збільшено на 10,5
відсотків, відповідно до пропозицій
Міністерства фінансів України.

Як свідчать показники виконан�
ня місцевих бюджетів у 2009—2010
роках, диспропорція між місцеви�
ми бюджетами, що пов'язана з не�
рівномірністю розташування ме�
режі бюджетних установ, на захи�
щені статті витрат не зменшується.

У 2010 році попередньо для
місцевих бюджетів області обсяг
додаткової дотації на вирівнюван�
ня фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів передбачався у
розмірі 41,5 млн грн., що менше
проти минулого року в 3,5 рази.
При уточненні показників держав�
ного бюджету на 2010 рік цей об�
сяг ще зменшено до 10,4 млн грн.,
або у 4 рази.

З метою покращення фінансо�
вого стану місцевих бюджетів, ви�
рівнювання забезпеченості бюд�
жетними коштами на стабільній
основі, необхідно передбачити у
державному бюджеті для місцевих
бюджетів області обсяг додаткової
дотації на вирівнювання фінансо�
вої забезпеченості місцевих бюд�
жетів у розмірі не менше 2 відсотків
до загальної суми видатків без ура�
хування цільових субвенцій з дер�
жавного бюджету.

За попередніми розрахунками
на забезпечення діяльності органів

місцевого самоврядування потреба
в коштах складає 384,4 млн грн., що
на 25,7 млн грн. (7,2 відсотка)
більше очікуваного виконання і на
219,5 млн грн. (у 2,3 враза) — роз�
рахункових показників Міністер�
ства фінансів України на 2010 рік.

Розрахунок фонду оплати
праці в сумі 238,6 млн грн. (62
відсотки у структурі видатків) про�
ведений з урахуванням мінімально�
го розміру заробітної плати та ви�
мог постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 № 268 на
наявну чисельність працівників.
При цьому кількість посад в орга�
нах місцевого самоврядування рай�
онів області за штатними розписа�
ми менша за рекомендовану на
1102,25 посад, або 20,6 відсотка. А
для структурних підрозділів
органів місцевого самоврядування
міст обласного значення відсутні
типові штатні нормативи [8].

Окрім цього, враховано видат�
ки у сумі 59 млн грн. на канце�
лярські товари, відрядження, по�
точний і капітальний ремонти адм�
інприміщень апаратів місцевих рад
та оплату комунальних послуг і
енергоносіїв.

Для виконання належних чином
функцій, які покладені на органи
місцевого самоврядування, слід
суттєво покращити фінансове за�
безпечення апаратів місцевих рад.
Адже видатки, що відводяться
Міністерством фінансів України на
їх утримання і визначаються в ме�
жах наявних бюджетних ресурсів,
з року в рік не забезпечують навіть
мінімальної потреби галузі в кош�
тах на оплату праці з нарахування�
ми. Зовсім не враховуються витра�
ти на придбання канцелярських то�
варів, оплату відряджень, кому�
нальних і господарських послуг,
спожитих енергоносіїв, придбання
та обслуговування комп'ютерної
техніки, створення робочих місць
бухгалтерів і автоматизації пла�
тежів у системі казначейського об�
слуговування, проведення капі�
тального ремонту адмінприміщень
тощо.

Однією з причин, що негативно
впливає на фінансове забезпечення
повноважень органів місцевого са�
моврядування, є відсутність норма�
тивних документів щодо структури
та штатів самостійних структурних
підрозділів виконавчих комітетів
апаратів міських рад міст обласно�
го значення.

Вирішення проблеми вбачаємо,
в першу чергу, у збільшенні у 2 ра�
зи обсягу фінансового нормативу
бюджетної  забезпеченості для
всіх ланок органів місцевого само�
врядування, який враховував би
виплату заробітної плати згідно з
діючими умовами оплати праці,
оплату комунальних послуг, по�
точне утримання установ, забезпе�
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чення комп'ютерною технікою та
проведення капітальних видатків
тощо.

За попередніми розрахунками,
мінімальна потреба в коштах на ут�
римання установ освіти у 2011 році
складає 3648,3 млн грн., що на 623,6
млн грн. (20,6 відсотка) більше очі�
куваного виконання 2010 року і на
687,2 млн грн. (23,2 відсотка) —
розрахункових показників
Міністерства фінансів України на
2010 рік.

Із обрахованих коштів пла�
нується спрямувати на заробітну
плату з нарахуваннями 2447,6 млн
грн. (67,8 % до усієї потреби на га�
лузь), енергоносії — 366,4 млн грн.
(10 %), медикаменти — 2,7 млн грн.,
харчування — 215 млн грн., або 5,9
% (із розрахунку одного дітодня у
дошкільних навчальних закладах —
10 грн., у 1—4 класах — 6 грн. та в
інтернатних закладах — 35 грн.),
господарське утримання установ,
придбання обладнання та капіталь�
ний ремонт приміщень загально�
освітніх закладів — 616,6 млн грн.
(16,9 відсотка)

В області розпочато роботу з
надання освіти дітям, хворим на
аутизм. Так, у 2010 році за раху�
нок коштів місцевих бюджетів на�
вчанням охоплено 80 дітей, або 30
відсотків їх загальної чисельності.

Враховуючи зазначене, пропо�
нуємо розглянути на державному
рівні питання охоплення спеціаль�
ною освітою дітей зазначеної кате�
горії та передбачити при форму�
ванні розрахункових показників на
2011 рік видатки з їх утримання в
розмірі 700 тис. грн.

Вже давно потребує оптимі�
зації мережа бюджетних установ.
Проте реорганізація та ліквідація
дошкільних і загальноосвітніх на�
вчальних закладів у сільській місце�
вості, заснованих на комунальній
формі власності, допускається
лише за згодою територіальних
громад (ст. 11 Закону України "Про
загальну середню освіту", ст. 16
Закону України "Про дошкільну
освіту") [3; 6].

Так, в області функціонує 231
малочисельна загальноосвітня
школа, в тому числі 100 шкіл, з чи�
сельністю учнів менше 10; 112 шкіл
з чисельністю учнів менше 50; 19
шкіл — до 100 учнів; 222 школи роз�
ташовані в пристосованих при�
міщеннях, а 8 в аварійних.

Середня наповнюваність класів
у загальноосвітніх школах області
становить 18,9 учня на клас, у т.ч. у
сільських районах — 14 учнів на
клас. Зазначені показники зменшу�
ються щороку.

А при визначенні розрахунко�
вого обсягу видатків на освіту за�
стосовується коефіцієнт приведен�
ня учнів денних загальноосвітніх
шкіл, розмір якого зростає при

зменшенні наповнюваності класів.
У зв'язку з цим необхідно

ініціювати внесення змін до чинно�
го законодавства в частині реорга�
нізації загальноосвітніх навчаль�
них закладів, що забезпечило б
рівноцінний доступ учні до якісної
освіти.

Мінімальна потреба в коштах
на утримання установ охорони здо�
ров'я на наступний рік складає 2317
млн грн., що на 338,5 млн грн.
(17,1%) більше очікуваного вико�
нання п. р. і на 556,2 млн грн. (31,6
%) — розрахункових показників
Міністерства фінансів України на
2010 рік.

Із зазначених видатків на опла�
ту праці із нарахуваннями передба�
чається спрямувати 1462,7 млн грн.
(63,1 % до усієї потреби галузі),
енергоносії — 211,1 млн грн. (9,1
%.), медикаменти і перев'язувальні
засоби — 219,1 млн грн., або 9,5
відсотка (із розрахунку середньої
вартості ліжко�дня 13,2 грн.) та ви�
датків на лікування хворих на цук�
ровий та нецукровий діабет — 25
млн грн., продукти харчування —
63,9 млн грн., або 2,8 % (із розра�
хунку середньої вартості ліжко�
дня 7,2 грн.).

Окрім того, з року в рік в об�
ласті гостро постає проблема за�
купівлі розхідних матеріалів для
проведення процедур гемодіалізу,
що зумовлено їх високою вартістю
та зростанням чисельності хворих.
У поточному році чисельність хво�
рих, що отримують послуги з гемо�
діалізу, становить 233 особи (на 30
хворих більше у порівнянні з 2009
роком) на загальну суму 18,3 млн
грн. Потреба в коштах на забезпе�
чення лікування хворих у 2011 році
складає 35 млн грн., які пропонує�
мо передбачати як цільові кошти
понад формульний розподіл ресур�
су.

Також на дороговартісне ліку�
вання інфекційних хвороб для об�
ласті необхідно ще 40 млн грн. на
цю мету доцільно передбачати в
розрахункових показниках цільові
кошти.

Зважаючи на зношеність медич�
ного автотранспорту, просимо та�
кож передбачити у державному
бюджеті за загальним фондом на
2011 рік кошти в сумі 12,5 млн грн.
на придбання спеціалізованого са�
нітарного транспорту для осна�
щення пунктів швидкої медичної
допомоги Львівщини.

На соціальний захист та соц�
іальне забезпечення населення (без
урахування субвенцій з державно�
го бюджету) за розрахунками
мінімальної потреби на 2011 рік не�
обхідно 159,1 млн грн., у тому числі
на утримання будинків�інтернатів
усіх типів (будинків�інтернатів для
літніх людей та інвалідів, ма�
лолітніх інвалідів, навчання та тру�

дове влаштування інвалідів) 60,2
млн грн., притулку для дітей — 1,7
млн грн., центру моніторингу соц�
іальних програм (обробка інфор�
мації з нарахування та виплати до�
помог) — 1,6 млн грн., територіаль�
них центрів та відділень соціальної
допомоги на дому — 90,7 млн грн.,
на здійснення заходів соціального
спрямування — 4,9 млн грн.

Зокрема, на пільгове медичне
обслуговування громадян, які по�
страждали внаслідок Чорнобильсь�
кої катастрофи, (забезпечення ме�
дикаментами та послугами зубо�
протезування) потреба в коштах
становить 1,5 млн грн. Зазначені
видатки обраховано, виходячи із
очікуваної чисельності осіб, що
мають право на таку пільгу відпов�
ідно до чинного законодавства, —
9,9 тис. осіб та середньої вартості
медикаментів, які підлягають
пільговому відпуску на одного
пільговика у рік, у розмірі 155 грн.
(при цьому, враховано збільшення
вартості лікарських засобів у по�
рівнянні з 2010 роком на індекс
зростання індексу споживчих цін
— 8,9 відсотка), тоді як обсяг цих
видатків доводиться до обласного
бюджету за формульним обрахун�
ком, виходячи з чисельності осіб,
що належать до категорії І пост�
раждалих внаслідок Чорнобильсь�
кої  катастрофи та потерпілих
дітей. Так, протягом 2008—2010
років видатки на зазначену вище
мету в обсягах міжбюджетних
трансфертів для обласного бюдже�
ту визначались у сумах 610 тис. грн.
— 568,8 тис. грн., тоді як викорис�
тання складає відповідно 710 тис.
грн., 780 тис. грн. і очікуване за 2010
рік — 868,8 тис. грн.

Враховуючи, що згадана пільга
Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи" передбаче�
на для всіх осіб, віднесених до ка�
тегорії 1,2,3,4 та для дітей, які на�
лежать до потерпілих від Чорно�
бильської катастрофи, доцільно
при обрахунку цих видатків врахо�
вувати загальну чисельність осіб,
які постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи, фінансовий
норматив бюджетної забезпече�
ності на пільгове медичне обслуго�
вування однієї особи та додатково
ввести коригувальний коефіцієнт
відповідно до росту цін на медпре�
парати упродовж року, з урахуван�
ням індексу інфляції [5].

Поряд із зазначеним, в області
не вирішена проблема з виконання
судових рішень щодо виплати до�
помоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку в
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для дітей віком до 6
років. Оскільки Рішенням Консти�
туційного Суду України скасовано
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ряд положень Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2007 рік" стосовно порядку на�
рахування вищевказаних допомог,
виникли масові звернення їх одер�
жувачів до судових органів (станом
на 01.07.2010 року подано 7,3 тис.
заяв на суму 26,4 млн грн.). Для ви�
рішення згаданої проблеми у дер�
жавному бюджеті на 2011 рік доц�
ільно передбачити субвенцію з дер�
жавного бюджету місцевим бюд�
жетам на виконання судових
рішень у частині виплати допомоги
по догляду за дитиною до досяг�
нення нею трирічного віку у розмірі
прожиткового мінімуму, встанов�
леного для дітей віком до 6 років,
як це передбачено Законом Украї�
ни "Про державну допомогу сім'ям
з дітьми" [1; 4].

Окрім вищезазначених ви�
датків, проведено обрахунок
коштів для забезпечення виплат
компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги, в рам�
ках реалізації Закону України "Про
соціальні послуги" та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 29.04.2004 року №558
"Про затвердження Порядку при�
значення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соц�
іальні послуги". За даними органів
соціального захисту населення,
потреба в таких коштах складає
понад 3,5 млн грн. (виходячи з про�
гнозної чисельності одержувачів
працездатного та непрацездатного
віку 3 тис. осіб, прогнозного розм�
іру прожиткового мінімуму та роз�
міру виплати компенсації 7 — 15
відсотків) [7].

Сьогодні неврегульованим за�
лишається питання проведення ок�
ремих видатків соціального харак�
теру з обласного бюджету.

Так, відповідно до статті 90 Бю�
джетного кодексу України з облас�
ного бюджету здійснюються видат�
ки на виплату допомоги на догляд
за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу ( код фінансо�
вої класифікації ( далі — КФК )
90413), пільгове медичне обслуго�
вування громадянам, які постраж�
дали внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи (КФК 90212), поховання
учасників бойових дій та інвалідів
(КФК 90417), компенсаційні випла�
ти інвалідам на бензин, ремонт, те�
хобслуговування автотранспорту
та транспортне обслуговування
(КФК 91303), виплату компенсації
реабілітованим громадянам (КФК
90403). Надання таких соціальних
послуг відповідно до нормативно�
правових актів проводиться орга�
нами соціального захисту населен�
ня за місцем фактичного прожи�
вання одержувачів, а забезпечення
правильності призначення і випла�
ти відповідних допомог /компен�
сацій та проведення відшкодуван�

ня бюджетних коштів належить го�
ловному управлінню праці та соц�
іального захисту населення [2].

Разом з тим, з 2009 року відпо�
відно до вимог наказів Міністер�
ства фінансів України "Про зат�
вердження Порядку складання,
затвердження та подання мережі
розпорядників місцевих бюджетів
усіх рівнів і основні вимоги до неї"
від 09.12.2008 р. № 1467 (пункти
2.8 і 2.9) і від 14.05.2010 р. № 263
(пункти 10 і 11) головний розпо�
рядник коштів (управління/відділи
соціального захисту населення
райдержадміністрацій та міськви�
конкомів) не може бути включений
до мережі іншого головного роз�
порядника в якості розпорядника
коштів нижчого рівня, а бюджет�
на установа не може бути одночас�
но головним розпорядником та
розпорядником різних місцевих
бюджетів. За таких умов головне
управління соціального захисту
населення не може бути головним
розпорядником зазначених вище
видатків. Профінансувати ці ви�
датки можна шляхом надання суб�
венції з обласного бюджету місь�
ким і районним бюджетам за ко�
дом фінансової класифікації ви�
датків (далі — КФКВ ) 250380 "Інші
субвенції". Одночасно втрачаєть�
ся функціональна ознака цільових
коштів та роль головного управлі�
ння праці та соціального захисту
населення [9].

Також для надання субвенцій
місцевим бюджетам з виконання де�
легованих повноважень на виплату
компенсації реабілітованим грома�
дянам, допомоги на догляд за інва�
лідом І чи ІІ групи внаслідок психі�
чного розладу, пільгове медичне об�
слуговування громадянам, які пост�
раждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, поховання учасників
бойових дій та інвалідів, на компен�
саційні виплати інвалідам на бензин,
ремонт, техобслуговування авто�
транспорту та транспортне обслу�
говування відповідно до вимог Бю�
джетного кодексу повинні уклада�
тися договори сторін — між облас�
ною радою, 29 районними і міськи�
ми радами. Зазначене ускладнить
проведення вказаних видатків про�
тягом бюджетного року (розподіл
коштів обласних субвенцій між
місцевими бюджетами проводиться
за заявками фінансових органів на
підставі даних територіальних
органів праці та соціального захис�
ту населення виходячи із фактично
нарахованих сум виплат).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ

НАПРЯМІ
Таким чином, необхідно перед�

бачити субвенцію місцевим бюдже�

там на виконання судових рішень у
частині виплати допомоги по дог�
ляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку у розмірі прожит�
кового мінімуму, встановленого
для дітей віком до 6 років відповід�
но до Закону України "Про дер�
жавну допомогу сім'ям з дітьми",
розглянути на державному рівні
питання охоплення спеціальною
освітою дітей, хворих на аутизм та
передбачити для області при фор�
муванні розрахункових показників
на 2011 рік видатки з їх утримання
в розмірі 700 тис. грн., а також пе�
редбачати понад формульний роз�
поділ ресурсу цільові кошти на
придбання розхідних матеріалів
для проведення гемодіалізу, доро�
говартісне лікування інфекційних
хвороб та придбання спеціалізова�
ного санітарного транспорту для
оснащення пунктів швидкої медич�
ної допомоги Львівщини в сумі 87,5
млн грн. [4]
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твердження Порядку складання,
затвердження та подання мережі
розпорядників місцевих бюджетів
усіх рівнів і основні вимоги до
неї".

10. Аудиторський звіт за ре�
зультатами дослідження ефектив�
ності використання бюджетних
коштів, спрямованих на реалізацію
заходів Комплексної програми
соціального захисту інвалідів м.
Дніпропетровська "Турбота" за
2007 — 2009 роки.
Стаття надійшла до редакції 20.08.2010 р.


