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ВСТУП
Місцеві бюджети — це основний фінансовий план

розвитку територіальних громад, районів і областей
України. Прибуткова частина кожного місцевого бю)
джету відображає результати роботи підприємств,
організацій та інших суб'єктів господарювання, що
діють на визначеній території, масштаби їхньої діяль)
ності й обсяги прибутків, частина з яких мобілізується
в прибутки місцевих бюджетів за допомогою податків,
зборів та інших обов'язкових платежів. На формування
місцевих бюджетів впливає рівень прибутків населення,
що також є платником податків. Вагомість цього дже)
рела прибутків зростає в умовах розвитку підприєм)
ницької діяльності громадян.

Активний вплив місцевої вади на соціально)еко)
номічні процеси в регіоні можливий лише за умови до)
статнього обсягу фінансових ресурсів, що знаходяться
в її розпорядженні. Через те, що основою місцевих
фінансових ресурсів є місцеві бюджети (в них зосеред)
жено більше 90 % фінансових ресурсів регіону), в су)
часних умовах надзвичайно важливого значення набу)
ває обсяг та склад їх доходної частини.

Проблемам формування доходів місцевих бюджетів
у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених)
економістів С. Буковинського, О. Василика, А. Данилен)
ка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого,
В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І.
Чугунова, С. Юрія та ін. Належне місце у розробці цих
питань займають роботи західних вчених А .Вагнера, Р.
Грейста, Л. Штейна та ін. Серед російських вчених, які
зробили вагомий внесок у розвиток теорії та практики
доходів місцевих бюджетів, відзначимо А. Бабича, Т. Гри)
цюк, Л. Дробозіну, Ю. Константинову, В. Лексина,
Л. Окуневу, Г. Поляка, Л. Павлову, В. Родіонову, В. Сен)
чагова, Д. Черніка, А Шведова, В. Христенко та ін. Не)
зважаючи на велику кількість досліджень, присвячених
формуванню доходів місцевих бюджетів, існують супе)
речності щодо трактування поняття "власні доходи"
місцевих бюджетів, також мало досліджена структура
доходів місцевих бюджетів України в розрізі кошиків
доходів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після набуття Україною незалежності розпочався

процес становлення національної фінансової системи.
Важливою його ознакою стало відродження місцевих
фінансів як складової фінансових систем усіх цивілізо)
ваних держав. Це обумовлено становленням в державі
інституту місцевого самоврядування, розмежуванням
функцій та завдань виконавчої влади по вертикалі.

Місцеві бюджети в розвинутих країнах поповню)
ються переважно за рахунок податкових надходжень.
Зокрема, у країнах — членах Європейського Союзу по)
даткові надходження становлять близько 70%, у Швеції
та Данії — понад 80%.

Незважаючи на стабільне зростання податкових
надходжень місцевих бюджетів, все ж незначною зали)
шається частка надходжень від місцевих податків. У той
час як місцеві податки утворюють близько 46% прибут)
кової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% — у
Швейцарії, 38% — в Італії, 45% — в Австралії, 44% — в
Норвегії, 35 % — в Японії, 66 % — у США, 37 % — у
Великобританії, в Україні частка місцевих податків і
зборів у доходах місцевих бюджетів становить 7% (ос)
новним чинником збільшення цієї частки є зростання
надходжень єдиного податку). У зв'язку із цим виникає
нагальна потреба реформування місцевих податків, щоб
вони стали найвагомішим джерелом доходів у місцевих
бюджетах, якими вони є у розвинених демократичних
країнах.

Роль місцевих бюджетів є багатогранною, адже саме
вони виступають:

— важливим чинником економічного розвитку і
фінансової стабільності;

— важелем здійснення перерозподільних процесів;
— фінансовою базою місцевого самоврядування;
— інструментом реалізації державної регіональної

політики;
— планами формування і використання фінансових

ресурсів територіальних утворень;
— головним джерелом фінансових ресурсів для

утримання і розвитку місцевого господарства, вирішен)
ня місцевих проблем;
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— основою забезпечення конституційних гарантій,
вирішення соціальних проблем, піднесення рівня доб)
робуту населення.

Проблематика місцевих фінансів починає цікавити
дослідників з другої половини ХIХ ст. після становлен)
ня в багатьох країнах інституту місцевого самовряду)
вання, автономії регіонів, департаментів, штатів, земель
та інших територіальних одиниць.

У 30)ті рр. розвиток теорії місцевих фінансів в СРСР
було припинено. Внаслідок деформації фінансової сис)
теми місцеві фінанси були ліквідовані і не визнавалися
до початку 90)х рр. Окремі аспекти місцевих фінансів у
кінці 80)х на початку 90)х рр. вивчалися українськими
економістами та фінансистами. Метою їх дослідження
є виявлення сутності, ролі та закономірностей станов)
лення і розвитку місцевих фінансів як самостійної скла)
дової фінансової системи держави, розробка основ
теорії місцевих фінансів України

На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні
проблеми формування місцевих бюджетів в Україні як:

— існування істотних протиріч в нормативно)зако)
нодавчій базі, що регулює формування і використання
фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а саме: діють
протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з яких
використовується урядом залежно від завдань, що по)
стають в новому бюджетному році

— існують неузгодженості в термінології;
— надмірна централізація управління місцевими

бюджетами та відсутність чіткого розподілу компетенції
щодо вирішення конкретних завдань між центральни)

ми органами влади і органами регіонального та місце)
вого самоврядування;

— нестабільність джерел формування доходів місце)
вих бюджетів та відсутність ефективного механізму
міжрегіонального перерозподілу державних доходів;

— недосконалість міжбюджетних відносин, що зу)
мовлена їх невідповідністю швидким змінам, що відбу)
ваються.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, міс)
цевий бюджет складається із надходжень і видатків на
виконання повноважень органів влади Автономної Рес)
публіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування. Доходи включають
власні та зовнішні джерела. Основним джерелом доходів
є закріплені за місцевими бюджетами податки і збори
(вони складаються з тих, що враховуються при визна)
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів і тих, що не
враховуються). До надходжень місцевих бюджетів
включаються трансферти з інших бюджетів (дотації та
субвенції) та запозичення (для тих бюджетів, які мають
права приймати бюджет з дефіцитом згідно з положен)
нями Бюджетного кодексу).

Державний бюджет України та місцеві бюджети є
самостійними. Держава коштами державного бюджету
не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання
органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування. Органи влади Автономної
Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
коштами відповідних бюджетів не несуть відповідаль)
ності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також

Рис. 1. Особливості місцевих бюджетів

Рис. 2. Місцеві бюджети України
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за бюджетні зобов'язання держави.
Самостійність бюджетів забезпе)
чується закріпленням за ними відпо)
відних джерел доходів, правом відпо)
відних органів державної влади,
органів влади Автономної Республі)
ки Крим та органів місцевого само)
врядування на визначення напрямів
використання коштів відповідно до
законодавства України, правом Вер)
ховної Ради Автономної Республіки
Крим та відповідних рад самостійно і
незалежно одне від одного розгляда)
ти та затверджувати відповідні бюд)
жети.

А. Сміт у своїй праці "Добробут
націй. Дослідження про природу та
причини добробуту націй" перший
висловив доцільність розмежування
державних та місцевих бюджетів і,
відповідно, їх доходів. Він наголошу)
вав, що крім державного фінансово)
го господарства існує ще й місцеве
фінансове господарство, виділяючи
такі види доходів, як неподаткові (до)
ходи від капіталів, підприємств, майна держави) і подат)
ки.

Важливим у державній регіональній підтримці є
фінансування технологічної перебудови виробництва,
спрямованої на істотне скорочення енергоспоживання
в усіх його сферах, надання фінансових ресурсів місце)
вим науково)технічним програмам, що реалізують саме
технологічне вдосконалення виробництва у основних
енергоспоживачів: машинобудуванні, чорній металургії,
вугільній та нафтохімічній промисловості. Важливим
аспектом зміцнення фінансово)економічної само)
стійності органів місцевого самоврядування є їхнє кад)
рове і професійне забезпечення, покликане не лише га)
рантувати дотримання режиму законності в своїх діях,
а й відповідної ефективності функціонування громадсь)
кого соціально) економічного комплексу в умовах рин)
кової економіки. З іншого боку, надання регіонам
більших можливостей у використанні фінансових ре)
сурсів, що генеруються на їх території, замість перероз)
поділу коштів через центральний бюджет, сприятиме
прискоренню ринкових перетворень, ефективнішому
використанню фінансових ресурсів держави. Якщо Ук)
раїна прагне досягти успіхів у збереженні макроеконо)
мічної стабільності, структурної перебудови державно)
го сектора, підвищити ефективність і якість послуг дер)
жавної служби та забезпечити економічне зростання на
засадах соціальної справедливості, то вона, в першу чер)
гу мусить вирішити проблеми в системі міжбюджетно)
го фінансування.

Основними напрямками подолання проблем, пов'я)
заних із формуванням місцевих бюджетів мають бути:

— чітке законодавче закріплення бюджетних повно)
важень і відповідальності влади при формуванні доход)
ної частини місцевих бюджетів;

— підвищення контролю при сплаті та використанні
доходів місцевих бюджетів;

— пошук альтернативних джерел наповнення доход)
ної частини бюджетів фінансовими ресурсами;

— формування дохідної частини на підставі об'єк)
тивної оцінки їх податкового потенціалу;

— використання стабільних базових показників та
нормативних розрахунків від державних показників до
місцевих бюджетів.

Реалізація зазначених заходів та врахування досві)
ду економічно розвинених країн неодмінно сприятиме
зміцненню фінансових основ діяльності органів місце)
вого самоврядування регіонів України, забезпечить ста)
лий соціально)економічний розвиток територій, підви)
щення соціального захисту та добробуту громадян. Тоб)

то успішний соціально)економічний розвиток регіонів
України можливий лише за умови проведення в державі
реформ, результатом яких має стати формування нової,
сучасної організації як державної влади, так і місцево)
го самоврядування.

Основними напрямками зміцнення фінансової неза)
лежності місцевого самоврядування повинно стати:

1. Створення бюджетної системи та міжбюджетних
взаємовідносин, що відповідатимуть розвитку місцево)
го самоврядування.

2. Розмежування відповідальності центральних й
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування у сфері надання державних і громадсь)
ких послуг.

3. Розширення власної дохідної бази місцевих бюд)
жетів усіх рівнів та створення відповідних стимулів для
нарощування доходів.

4. Запровадження системи фінансового вирівнюван)
ня та системи трансфертів, що грунтуються на прозорій
правовій основі та об'єктивних критеріях.
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Рис. 3. Економічні сфери, у яких Україна повинна докласти зусиль
для підвищення ефективності існуючої моделі міжбюджетних відносин


