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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Основою місцевих фінансових ресурсів є місцеві

бюджети, тому в сучасних умовах надзвичайно важли$
вого значення набуває обсяг і склад їх дохідної части$
ни. Саме бюджет і його дохідна частина характеризу$
ють рівень економічного розвитку країни і регіонів, а
завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу
забезпечується економічна і соціальна стабільність та
належний життєвий рівень населення. Структура до$
ходів місцевих бюджетів має відображати баланс само$
достатності органів місцевої влади та фінансової залеж$
ності від держави. Практика свідчить про недостатність
дохідної бази місцевих бюджетів для забезпечення ви$
конання функцій, покладених на місцеве самоврядуван$
ня, тому проблеми формування доходів місцевих бюд$
жетів підтверджують актуальність цієї роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Особливої уваги заслуговують сучасні підходи щодо

формування та використання доходів місцевих бю$
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У статті досліджено формування дохідної частини місцевих бюджетів України. Виявлено, що основ5

ним джерелом, за рахунок якого відбувається наповнення місцевого бюджету є податкові надходження.

Важливим джерелом доходів місцевих бюджетів є трансферти. В Україні понад 90% усіх бюджетів є дота5

ційними. З'ясовано, що частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України не перевищує 26%, що

засвідчує низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв'язанні проблем розвитку регіонів. Про5

аналізовано рівень податкових надходжень по регіонах України та виявлено, що рівень надходжень у

розрахунку на одну особу менше середнього значення по країні спостерігається у 13 регіонах. Удоскона5

лення процесів формування доходів місцевих бюджетів сприятиме підвищенню рівня їх фінансової за5

безпеченості та зменшенню частки міжбюджетних трансфертів. Головним у розв'язанні проблеми

зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування України є бюджетна децентралізація.

The article has explored the formation of revenues of local Ukrainian's budgets. Detected that the main source

for which local account budget is filled with tax revenues. An important source of local budget revenues are

transfers. Over 90% of the budget is subsidized in Ukraine. It was found that the share of local budgets in the

Consolidated Budget of Ukraine does not exceed 26%, confirming the low level of participation of local

governments in addressing the problems of regional development. Analyzed level of tax revenues in the regions

of Ukraine and found that the level of income in per capita less than the mean in the country observed in 13

regions. Improvement of the formation of local budget revenues will increase their level of financial security and

reduce the share of intergovernmental transfers. Main in solving the problem of strengthening the financial

independence of local government in Ukraine is budgetary decentralization.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу ефективності

бюджетної політики на місцевому рівні, зокрема дохід$
ної частини місцевих бюджетів України та визначити
перспективні напрямки, що можуть позитивно вплину$
ти на процес збільшення доходів місцевих бюджетів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Місцеві бюджети є важливим інструментом макро$

економічного регулювання. Поряд з державним бюдже$
том, місцеві бюджети забезпечують процес розширено$
го відтворення. За допомогою певних важелів місцеви$
ми органами влади, відповідно до їх компетенції, заби$
рається частина коштів у виробничих, інших структур,
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населення у вигляді податків, зборів, платежів та аку$
мулюються у місцевих бюджетах. З іншого боку, ресур$
си місцевих бюджетів спрямовуються на утримання
установ соціально$культурної сфери та охорони здо$
ров'я, підприємств ЖКГ, виплати соціальних допомог,
тобто місцеві фінанси відіграють основну роль у забез$
печенні потреби населення у соціальних послугах.
Відбувається процес накопичення фінансових ресурсів
місцевих бюджетів та їх розподілу і використання на
різні сфери діяльності. Отже, в місцевих бюджетах зо$
середжуються не лише фінансові ресурси цього регіо$
ну. Місцеві органи влади та органи місцевого самовря$
дування можуть отримувати до місцевого бюджету
відповідного рівня грошові засоби з бюджетів іншого
рівня (державного або місцевих) або передавати грошові
засоби цього бюджету до інших ланок бюджетної сис$
теми.

Непростими для України є останні роки, протягом
яких в країні поступово спостерігався соціально$еко$
номічний спад. Цей процес супроводжувався уповіль$
ненням економічної динаміки та ділової активності, зни$
женням цін на українську продукцію, зростанням без$
робіття тощо. На розвиток вітчизняної економіки про$
тягом останніх років мали суттєвий вплив як сформо$
вані у попередніх роках зовнішні та внутрішні дисбалан$
си, так і несприятлива цінова кон'юнктура на зовнішніх
ринках, військовий конфлікт на сході України, анексія
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тор$
говельні обмеження з боку Російської Федерації.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок
власних визначених законом джерел та встановлених
законом загальнодержавних податків, зборів та інших
обов'язкових платежів. До регулюючих відносять за$
гальнодержавні податки, які згідно з нормативами
відрахувань розподіляються між різними рівнями бюд$
жетної системи. Розміри відрахувань визначаються Вер$
ховною Радою України, виходячи з відповідних соціаль$
но$економічних нормативів бюджетної забезпеченості
населення і стану місцевих джерел надходжень.

До власних доходів зараховують місцеві податки і
збори, платежі, що встановлюються місцевими органа$
ми влади, доходи комунальних підприємств, доходи від
майна, що належить органам влади. Важливим джере$
лом доходів місцевих бюджетів є трансферти.

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів ха$
рактеризують дані наведені у таблиці 1.

Без урахування міжбюджетних трансфертів до
місцевих бюджетів України надійшло у 2013 році
105171,1 млн грн., у 2014 — 101087,6 млн грн., у 2015 —

120461,7 млн грн., що цілком об'єктивно. Річний план
доходів, затверджений місцевими радами, у 2015 році
виконано на 122,4%. Натомість за два попередні періо$
ди показники виконання значно менші (у 2014 — 90,9%,
у 2013 — 93,5%) [2]. Тобто можна стверджувати, що си$
туація покращилася, особливо що стосується спеціаль$
ного фонду.

Заслуговує на увагу аналіз частки місцевих бюджетів
у доходах Зведеного бюджету України (табл. 2).

Як бачимо, протягом 2009—2015 рр. частка місце$
вих бюджетів у Зведеному бюджеті України не переви$
щує 26%, що засвідчує низьку ступінь участі місцевого
самоврядування в розв'язанні проблем розвитку регі$
онів.

Важливим напрямом розв'язання проблем фінансо$
вого забезпечення місцевих бюджетів є посилення зв'яз$
ку між соціально$економічним і бюджетним плануван$
ням адміністративно$територіальних одиниць. На фор$
мування доходів місцевих бюджетів має впливати со$
ціально$економічна ситуація на території місцевого са$
моврядування та виконання програм розвитку адміні$
стративно$територіальних одиниць.

Водночас в Україні понад 90% усіх бюджетів до$
таційні й лише 8% — це бюджети, які є донорами в умо$
вах чинної системи бюджетного регулювання. Удос$
коналення процесів формування доходів місцевих бюд$
жетів сприятиме підвищенню рівня їх фінансової забез$
печеності та зменшенню частки міжбюджетних транс$
фертів, що, у свою чергу, сприятиме зведенню до мініму$
му кількості дотаційних бюджетів [4].

Існує також проблема значної диференціації подат$
кових надходжень місцевих бюджетів (без міжбюджет$
них трансфертів) у розрізі регіонів України у розрахун$
ку на одну особу наявного населення (табл. 3).

Так, розрив між мінімальними та максимальними
рівнями надходжень по доходах на одну особу склав у
2015 році — 7,8 раза (м. Київ та Луганська область).

Рівень надходжень у розрахунку на одну особу мен$
ше середнього значення по країні спостерігається у 13
регіонах. Найнижчі показники мають Луганська, Закар$
патська, Донецька, Тернопільська, Чернівецька, Івано$
Франківська, Рівненська, Волинська, Херсонська, Жи$
томирська, Хмельницька, Чернігівська та Вінницька об$
ласті [6].

Однією із ключових трансформацій, запущених вла$
дою ще в 2014 році, стала реформа місцевого самовря$
дування. В її рамках передбачається переглянути напря$
ми, механізми, строки формування територіальної
організації влади, підвищити якість та доступність пуб$

лічних послуг, перебудувати бюджетно$
фінансові відносини держави та терито$
ріальних громад.

Реформою місцевого самоврядуван$
ня передбачено передачу значної части$
ни повноважень центрального уряду на
територіальні рівні. Щоб забезпечити
місцеві громади та органи влади достат$
німи фінансами для виконання розшире$
них повноважень, до Бюджетного ко$
дексу України було внесено низку змін
та доповнень [1].

Разом із бюджетною децентраліза$
цією реформою також передбачено
створення Державного фонду ре$

 2013 2014 2015 
 , % , %  , % 

  84892,1 92,6 80230,1 91,2 101574,7 113,6 
 20279,0 97,5 20857,5 89,7 18887,0 209,3 

 105171,1 93,5 101087,6 90,9 120461,7 122,4 

Таблиця 1. Обсяг надходжень місцевих бюджетів України
(без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2013—2015 роки (млн грн.)

Джерело: складено автором на основі [2].
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, % 

2009 273,1 71,2 26,0
2010 314,5 80,5 25,6 
2011 398,6 86,7 21,8
2012 445,4 100,8 22,6
2013 442,8 105,2 23,8
2014 455,9 101,1 22,2 
2015 652,0 120,5 18,5

Таблиця 2. Частка місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету
України, %

Джерело: складено автором на основі [4].
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гіонального розвитку. До його повноважень
віднесено фінансування інвестиційних проектів
розвитку територіальних громад, що мають на
меті розвиток регіонів, створення інфраструк$
тури індустріальних та інноваційних парків і
відповідають пріоритетам, визначеним у Дер$
жавній стратегії регіонального розвитку та
відповідних стратегіях розвитку регіонів [3].

Порівнюючи суми коштів, що надійшли до
бюджетів різних рівнів у 2015 році проти 2014
року, слід відзначити такі тенденції (рис. 1):

— доходи місцевих бюджетів без міжбюд$
жетних трансфертів від уряду зросли на 19%;

— доходи місцевих бюджетів разом із
міжбюджетними трансфертами від уряду зрос$
ли на 27%;

— доходи державного бюджету, яким роз$
поряджається уряд, зросли на 59%.

Проте до уваги слід взяти інфляційні проце$
си, що спостерігалися в економіці України про$
тягом 2015 року. Як відомо, зростання цін за
минулий рік сягнуло 43,3%. Доходи бюджетів
всіх рівнів підвищувалися в першу чергу за ра$
хунок збільшення кількості грошей, що перебу$
вають в обігу. Інфляційні процеси виявилися
настільки бурхливими, що перекрили втрати
бюджетів від падіння виробництва в країні.

Factcheck (неполітичний інформаційно$ана$
літичний проект) здійснив переоцінку надход$
жень до бюджетів різних рівнів з урахуванням
інфляції. Доходи, зібрані до них у 2015 році, було
пораховано в цінах 2014 року (табл. 2.4). Вияви$
лося що:

— реальні доходи місцевих бюджетів без міжбюд$
жетних трансфертів від уряду упали на 17%;

— реальні доходи місцевих бюджетів разом із
міжбюджетними трансфертами від уряду скоротилися
на 11%;

— доходи державного бюджету, яким розпоряд$
жається уряд, зросли на 11%.

Наведені цифри означають, що хоча власні кошти у
розпорядженні місцевої влади зросли за 2015 рік на 19%,
проте обсяг товарів і послуг, які на них можна купити
на 17% нижчий, ніж у 2014 році. Таким чином, грошей у
територіальної влади для інвестицій та розвитку на$
справді менше, ніж потрібно.

На 2016 рік до проекту Державного бюджету Укра$
їни закладено [7]:

— зростання власних доходів місцевих бюджетів на
21%;

— зростання доходів місцевих бюджетів з урахуван$
ням міжбюджетних трансфертів — на 10%;

— зростання доходів державного бюджету, якими
розпоряджається уряд, — на 8%;

— інфляцію на рівні 12%.
Однак є підстави очікувати, що за підсумками року

фактичне зростання цін виявиться вищим за заплано$
ване.

Головним у розв'язанні проблеми зміцнення фінан$
сової незалежності місцевого самоврядування Украї$
ни є бюджетна децентралізація, високий рівень якої
свідчить про демократизацію суспільства та ефектив$
не використання коштів у загальнодержавному масш$
табі [8]. Сьогодні місцеві органи влади попри низку по$
зитивних змін ще не отримали достатньої автономії в
ухваленні рішень. У сучасних умовах удосконалення
системи ефективності формування доходів бюджету
кожного регіону має проводитись за такими напряма$
ми:

— надання більшої управлінської свободи місцевій
владі, а саме органам місцевого самоврядування (гро$
мадам);

— створення дієвих механізмів перевірки якості на$
дання місцевих послуг, через які центральний рівень міг
би пересвідчуватись, що в делегованих функціях досяг$
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Таблиця 3. Податкові надходження до місцевих бюджетів у розрізі
регіонів України

Джерело: складено автором на основі [4].
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Рис. 1. Надходження до державного та місцевих бюджетів і міжбюджетні трансферти в 2013—2015 рр., млрд грн.

Джерело: [5].
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нуто очікуваних показників успішності та дотримано
національних стандартів якості;

— здійснення моніторингу доходів місцевих бюд$
жетів на усіх стадіях бюджетного процесу із засто$
суванням аналізу, аудиту й проведення постійного
контролю за справлянням податків, зборів і обов'яз$
кових платежів та мобілізацією доходів відповідно
до визначених планових показників на бюджетний
рік;

— своєчасне реагування на стан виконання дохід$
ної частини бюджету, її формування у поточному році
дасть можливість підготувати ефективну, грунтовну
базу для планування показників податків, зборів і обо$
в'язкових платежів на наступний рік і не допустити не$
доліків минулих років у наступних бюджетних проце$
сах;

— запровадження планування місцевих бюджетів на
середньострокову перспективу;

— посилення інвестиційної складової місцевих бю$
джетів [9].

Проводячи бюджетну політику місцеві органи вла$
ди і держава повинні оптимально поєднувати інтереси
суспільства, окремих територій, підприємств і громадян.
Визначальним має бути збалансований розвиток приват$
них і державних інтересів у бюджетній політиці.

Отже, від того, наскільки ефективними та доскона$
лими будуть механізми формування та використання
доходів місцевих бюджетів, залежить реальність вико$
нання програм регіонального розвитку.

ВИСНОВКИ
Формування дохідної частини місцевих бюджетів

відбувається у достатньо складних умовах. Незабезпе$
чення фінансової автономії місцевого самоврядування,
а саме: нестача фінансових ресурсів і нестабільність у
них дохідних джерел стали актуальною і гострою про$
блемою. Існують різні джерела формування фінансових
ресурсів, використовуючи які, органи місцевого само$
врядування мають можливість поповнювати ними місце$
вий бюджет та виконувати покладені на них функції.
Основним джерелом, за рахунок якого відбувається
наповнення місцевого бюджету, є податкові надходжен$
ня. Інші джерела мають другорядне значення. Пріори$
тетами формування потужної фінансової бази регіонів
мають стати подальший розподіл повноважень між цен$
тральними органами влади й органами місцевого само$
врядування, пошук додаткових джерел формування
доходів місцевих бюджетів, розширення дохідної бази
місцевих бюджетів, а також удосконалення перерозпо$
дільних процесів у бюджетній системі.
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Таблиця 4. Номінальне та реальне зростання доходів місцевих бюджетів у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [7].


