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ВСТУП
Організація взаємовідносин між бюджетами різних

рівнів має місце у багатьох країнах світу, в тому числі і в
Україні. Формування місцевих бюджетів та управління
фінансовими ресурсами для економічного розвитку регіонів
сьогодні є дуже актуальною проблемою. Соціально+еконо+
мічний розвиток регіонів, рівень життя населення залежать
від наявності фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Переважна частина державних фінансових ресурсів
зосереджується у державному і місцевих бюджетах. В
умовах трансформаційної економіки роль бюджету
значно зростає, він стає головним інструментом регу+
лювання соціально+економічних процесів. Трансфор+
маційні процеси, які відбуваються в Україні, мають свої
особливості й тому, окрім вивчення зарубіжного досві+
ду, слід шукати свої шляхи подолання дефіциту бюд+
жету й ефективного використання фінансових ресурсів.

Питання регулювання шляхом ефективного викори+
стання бюджетних ресурсів займає значне місце в нау+
кових працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед
вітчизняних вчених досліджували теоретичні аспекти
бюджету такі, як: Александрова О.М., Бачуріна А.В.,
Василик О.Д., Глущенко В.В., Кириленко О.П., Радіо+
нова В.М., Суторміна В.М., Чугунов І.Я., Юрій С.І. та ін.

На сьогодні в Україні гостро стоїть питання вирі+
шення проблем фінансування дефіциту місцевих бюд+
жетів, що пов'язане, перш за все, з відсутністю доско+
налого механізму регулювання міжбюджетних відносин
у країні та ефективної бази формування доходної час+
тини регіональних бюджетів. Гострота проблеми зумов+
лена незабезпеченістю місцевих бюджетів в Україні
фінансовими ресурсами, їх неспроможністю надати
мінімальний рівень державних послуг.

Питанням дослідження сутності місцевих бюджетів
були присвячені роботи таких авторів, як: С. Буковинський,
І. Луніна, С. Бейлі, І. Озерова, Ш. Бланкарт, С. Слухай,
О. Василик, О. Кириленко, У. Еванс, А. Ігудіна, Ф. Фі+
шер, В. Опаріна, І. Руденко, С. Юрій та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Місцеві бюджети — це важлива ланка фінансової сис+

теми, яка передбачає розподіл та перерозподіл валового
внутрішнього продукту (ВВП) між галузями економіки, вер+
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ствами населення й територіями з метою підвищення ефек+
тивності економіки та добробуту громадян. Відносини роз+
поділу відображають частку держави у створеному ВВП,
яку вона отримує у формі непрямих податків. Відносини пе+
рерозподілу відображають формування фондів за рахунок
оподаткування доходів юридичних і фізичних осіб.

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляєть+
ся у формуванні грошових фондів, які є фінансовим за+
безпеченням діяльності місцевих рад народних депу+
татів, розподілі та використанні цих фондів і фінансу+
ванні утримання й розвитку соціальної інфраструкту+
ри місцевого господарства. Дохідна частина місцевих
бюджетів складається з доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, та до+
ходів, що не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів. Доходи між основними
ланками бюджетної системи України розподіляються
згідно із загальнодержавним законодавством, усередині
ланки — згідно з рішеннями місцевих органів влади.

У багатьох країнах місцеві бюджети при формуванні
своїх поточних доходів значною мірою залежать від транс+
фертів із бюджету центральної адміністрації. До таких
країн належать Нідерланди, Італія, Ірландія, Канада та
Португалія. У них трансферти складають відповідно від
80 до 62 % поточних доходів. Трансфертне фінансування
місцевих бюджетів з боку центральної адміністрації
свідчить про інтенсивний перерозподіл національного до+
ходу через бюджетні канали з метою усунення диспро+
порцій у розвитку регіонів. У цих країнах всі основні по+
датки надходять до бюджету центральної адміністрації,
місцеве ж оподаткування ледве перевищує 10 % поточних
доходів. Головним питанням регіональної економічної
політики, що стоїть на порядку денному у країнах з транс+
фертним фінансуванням територій, є питання підвищен+
ня ефективності бюджетного перерозподілу, а також зни+
ження фінансової залежності місцевих органів влади від
"центру" і посилення їх податкової автономії.

Діяльність щодо управління місцевими фінансами
включає наступні функціональні елементи:

1) планування, яке займає важливе місце в управлінні
місцевими фінансами, тому що саме у ході планування про+
водиться аналіз соціально+економічного стану адмініст+
ративно+територіальних одиниць, розвитку місцевого гос+
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подарства, оцінка фінансового стану підприємств кому+
нальної власності; виявляються резерви збільшення фінан+
сових ресурсів, напрямки їх ефективного використання;

2) оперативне управління як комплекс заходів, що
проводиться на основі оперативного аналізу конкрет+
ної фінансової ситуації. Мета оперативного управлін+
ня — досягти максимального ефекту при мінімальних
затратах шляхом своєчасної зміни фінансових відносин,
маневрування фінансовими ресурсами;

3) контроль, який пронизує усі стадії управлінської
діяльності і в той же час має велике самостійне значен+
ня. В процесі контролю підставляються фактичні ре+
зультати із запланованими, виявляються резерви.

Бюджетне планування є одним з елементів системи уп+
равління місцевими фінансами і невід'ємною складовою бюд+
жетного процесу. На етапі планування здійснюється аналіз
й оцінка потенційних фінансових можливостей місцевих
органів влади будь+якого рівня бюджетної системи щодо
фінансування бюджетних програм у період їх виконання.

Бюджетне планування охоплює сукупність прин+
ципів, методів, системи показників та певних заходів, що
необхідні для виконання плану, його моніторингу. Бе+
зумовно, планування відбувається з урахуванням інсти+
туційно+функціональної складової, від якої залежить
рівень організації, ефективності та якості планування.

Організація планування бюджетних коштів відбу+
вається на науково обгрунтованих принципах, до яких
належать:

— принцип єдності, який має на меті координацію
бюджетних відносин на єдиних норматив+
но+правових засадах;

— принцип збалансування, що полягає у
забезпеченні покриття видатків адекватними
фінансовими ресурсами, та/або пошук додат+
кових альтернативних джерел доходів;

— цільовий, результативний та еко+
номний характер бюджетних видатків, що
плануються;

— застосування норм, нормативів та
стандартів при плануванні бюджетних ви+
датків, а також стійкість фінансових по+
казників (норм, податкових ставок, проце+
дур складання та виконання кошторисів,
розписів тощо).

Основними цілями бюджетного плану+
вання на багаторічній основі є формуван+
ня ефективної середньострокової подат+
ково+бюджетної стратегії і конкретно,
підвищення дисципліни використовування
державних коштів.

Як відомо, загальні основи бюджетного планування
визначаються Конституцією України, а також спеціальним
бюджетним законодавством — Бюджетним Кодексом
України. У них встановлені повноваження органів держав+
ної влади і управління, що стосуються розробки і затвер+
дження бюджету, розподіл функцій між центральними,
республіканськими і місцевими органами влади і управлі+
ння, визначення доходів і витрат кожного з них.

У бюджетному плануванні бере участь весь апарат
фінансових органів в центрі і на місцях. Організаційна
робота і узагальнення по складанню проекту бюджету
виконується управліннями департаменту зведеного
бюджету Міністерства фінансів України, вищезгадани+
ми місцевими фінансовими органами.

Процес формування бюджету і приведення його
показників до макроекономічних індикаторів розвитку
країни складається з трьох етапів, які, слід зазначити, є
дещо умовним розподілом процесу формування проек+
ту бюджету на майбутній рік. а детальніші етапи і про+
цедури описуються в Плані заходів Міністерства
фінансів України по підготовці проекту державного
бюджету на майбутній рік.

Планування доходів місцевих бюджетів у середньо+
строковій перспективі передбачає наступні кроки:

1. Здійснення моніторингу та аналізу надходжень до
місцевих бюджетів відповідно до джерел доходів за кілька
років Теоретично, чим довшим є період, за який здійснюєть+
ся аналіз, тим краще для виявлення тенденцій надходжень
до бюджету з різних джерел. При цьому важливо привести
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Таблиця 1. Класифікація доходів місцевих бюджетів

27,2%

34,4%

30,8%

1,5%

1,6% 4,6%   , ,
 (   

) 

 
 (

),  

 

  

 

 
Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів

(у розрізі видів місцевих бюджетів)
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базу доходів місцевого бюджету за ряд років у
співставні умови з роком, на який здійснюється про+
гнозна оцінка доходів (наприклад, при зміні ставок
оподаткування або бази оподаткування змінюються
і надходження до бюджету від такого податку).

2. Визначення тенденції поведінки бази оподат+
кування в умовах поточного року (тобто без змін до
податкового законодавства). Це необхідно для виз+
начення альтернативних джерел наповнення доход+
ної частини місцевого бюджету в разі можливих
втрат від змін у законодавстві.

3. Врахування змін, що сталися у базі оподат+
кування, а також у законодавстві щодо цих податків
та зборів. Після цього потрібно оцінити законодавчі
зміни, які вступають у році, на який здійснюється
прогноз, а також вплив цих змін на середньостро+
кову перспективу в кількісному значенні.

4. Виявлення особливої уваги до надходжень, по+
в'язаних з комунальною власністю місцевих громад. Оск+
ільки кошти, отримані від приватизації, є одноразовими над+
ходженнями (тобто обмеженими процесом приватизації),
вони мають бути залучені до бюджету лише у випадку про+
ведення відповідних видатків з бюджету розвитку.

5. Здійснення середньострокової оцінки дотацій вирі+
внювання з державного бюджету (з бюджету вищого
рівня) або коштів, що передаються до такого бюджету. З
цією метою має бути сформована база даних щодо доходів,
які враховуються при розрахунку дотації вирівнювання.

ВИСНОВКИ
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місце+

вого самоврядування та вирішальним фактором регіо+
нального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закр+
іплює економічну самостійність місцевих органів само+
врядування, що передбачено Конституцією та Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні", акти+
візує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати
інфраструктуру на підвідомчій території, розширюва+
ти економічний потенціал регіону, виявляти і викорис+
товувати резерви фінансових ресурсів.

З метою забезпечення ефективності управління
фінансовими ресурсами необхідно:

1) удосконалення законодавчої бази, нормативно+
правових актів та інструктивних документів;

2) визначення нових стратегічних напрямків проце+
су управління фінансовими ресурсами;

3) проведення заходів, спрямованих на ефективність
зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю.

Прогноз, планування, виконання, контроль і моні+
торинг доходів бюджету і чинного законодавства ма+
ють відбуватися у межах єдиного механізму формуван+
ня та функціонування доходів бюджету.

Враховуючи зміни до чинного законодавства у 2015 р.,
зокрема Податкового та Бюджетного кодексів, можна
сказати, що для України це черговий крок на шляху до
удосконалення механізмів наповнення місцевих бю+
джетів та реформування міжбюджетних відносин.
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 8,6 50,7 39,8 90,5 0,1 99,2 0,8 

 3,4 79,8 8,8 88,6 0,3 92,3 7,7 
 1,9 30,4 53,9 84,3 6,9 93,1 6,9 

 1,9 32,8 43,2 76,0 5,3 83,2 16,8 
 2,2 30,1 42,5 72,6 11,2 86,0 14,0 

 4,6 65,6 3,5 69,1 7,9 81,6 18,4 
 2,4 64,3 0,3 64,6 5,8 72,8 27,2 
 2,3 26,8 34,6 61,4 0,4 64,1 35,9 

 1,5 55,2 1,9 57,1 - 58,6 41,4 
 5,0 24,8 31,4 56,2 6,4 67,6 32,4 

Таблиця 2. Структура поточних доходів бюджетів міст органів влади в країнах з ринковою економікою
(у відсотках до поточних доходів), 2015 р.
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Рис. 2. Структура доходів місцевих бюджетів за 2015 р.


