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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ,

ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ І
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Самодостатні та потужні тери�
торіальні громади є основою місце�
вого і регіонального розвитку будь�
якої країни. Це також є ознакою якіс�
ного й ефективного місцевого само�
врядування.

Основні принципи місцевого са�
моврядування закладені у Європей�
ській хартії місцевого самоврядуван�
ня, що ратифікована Україною у
1997 р., серед них — принципи пра�
вової, організаційної та фінансової
автономії органів місцевого само�
врядування.

Фінансова автономія органів
місцевого самоврядування озна�
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чає, що зазначені органи мають
право збирати та розподіляти їх
власні фінансові ресурси само�
стійно. Цих ресурсів має бути до�
статньо для того, щоб місцеві
органи влади могли якісно здійс�
нювати свої функції та повнова�
ження. Частина зазначених ре�
сурсів має надходити до місцевих
бюджетів через місцеві податки та
збори. Ставки місцевих податків та
зборів має право визначати само�
стійно орган місцевого самовряду�
вання, але в рамках, передбачених
законодавством.

 На сьогодні органи місцевого
самоврядування України на мають
достатньої фінансової незалеж�
ності та повноважень для повноц�
інної діяльності на своїй території.

Основне завдання, яке стоїть пе�
ред органами місцевої влади в Ук�
раїні в даний час, — забезпечення
виконання своїх функцій за допо�
могою використання всього дос�
тупного фінансового потенціалу
регіону.

Сьогодні питання децентралі�
зації бюджетної системи України
виходить на перший план, адже фі�
нансова децентралізація є однією
з фундаментальних умов незалеж�
ності та життєздатності органів
місцевої влади: децентралізація
процесів ухвалення рішень збіль�
шує можливості участі місцевої
влади у розвитку підконтрольної
їй території; фіскальна децентра�
лізація сприяє ефективному забез�
печенню суспільними послугами
шляхом ретельнішого узгодження
видатків органів влади з місцеви�
ми потребами і уподобаннями.

Практика діяльності органів
місцевого самоврядування в умо�
вах легітимізації їхніх прав дове�
ла, що саме фінансова незалеж�
ність є вирішальною у здійсненні
функцій і завдань, які на них по�
кладаються в сучасних складних
умовах становлення української
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ

ПИТАНЬ
В Україні наукові підходи щодо

розвитку місцевого самоврядування
роблять такі вчені та фахівці: В. Кам�
по, В. Кравченко, В. Куйбіда, О. Ле�
бединська, І. Луніна, К. Павлюк,
М. Пабат, О. Сунцова, Ю. Шаров
[6—10].

Методологічні проблеми вдос�
коналення системи місцевого са�
моврядування як основи для місце�
вого та регіонального розвитку
розглядаються у працях О. Ки�
риленко, В. Опаріна, І. Лютого,
Ц. Огонь [5; 8; 9].

У своїх дослідженнях вченими
розглядалися теоретичні й прак�
тичні аспекти вирішення актуальних
проблем бюджетної децентралізації
та забезпечення фінансової неза�
лежності органів місцевого само�
врядування, зокрема за допомогою
реформування системи міжбюджет�
них відносин, розширення переліку
податків, визначення механізмів ре�
гулювання фінансових відносин між
центральними і місцевими органами
влади.

Однак, незважаючи на вагомі
дослідження у цій сфері, практичних
напрацювань все ще недостатньо для
повного втілення ідеї бюджетної
децентралізації.

ЗАГАЛЬНА МЕТА
Метою даної статті є визначен�

ня основних проблем, що заважають
досягненню та забезпеченню фінан�



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

123www.economy.in.ua

сової самостійності й самодостат�
ності місцевих органів влади, а також
розробка певних рекомендацій та
пропозицій щодо покращення існу�
ючої ситуації в країні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ, ОБГРУНТУВАННЯ

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Фінансова стабільність України

буде гарантована тільки за умови
фінансового благополуччя її тери�
торій. Звідси особливої актуальності
набувають питання розробки кон�
цепції ефективної бюджетної полі�
тики на місцевому рівні, яка дала б
змогу забезпечити фінансову са�
мостійність органів місцевого само�
врядування. На сьогодні це питання
набуває важливого значення, оскіль�
ки фінансова децентралізація є од�
нією з фундаментальних умов неза�
лежності та життєздатності органів
місцевої влади: децентралізація про�
цесів ухвалення рішень збільшує
можливості участі місцевої влади у
розвитку підконтрольної їй тери�
торії, сприяє ефективному забезпе�
ченню суспільними послугами шля�
хом ретельнішого узгодження ви�
датків органів влади з найнеобхідні�
шими місцевими потребами.

Фінансову незалежність місце�
вого самоврядування можна розгля�
дати як можливість самостійного ви�
рішення питань комплексного фі�
нансового забезпечення економіч�
ного та соціального розвитку даної
території, що входять до компетен�
ції відповідного рівня місцевого уп�
равління. Вона також означає, що
передумовою фінансової незалеж�
ності є розумна, з точки зору еконо�
мічної доцільності, децентралізація
влади та адекватний розподіл повно�
важень, відповідальності та фінансо�
во�економічної бази між центром і
органами місцевого самоврядування.
Концептуальні основи фінансової
незалежності місцевого самовряду�
вання полягають в оптимальному
врахуванні інтересів держави, під�
приємницьких структур, населення і
місцевого самоврядування.

Фінансова автономія є базою са�
моврядування територіальних ко�
лективів, самостійності всіх рівнів
місцевої влади. Проблематику за�
безпечення фінансової автономії
місцевого самоврядування в Україні
не до кінця ще розроблено. В зв'яз�
ку з цим слід приділити більше уваги
цьому питанню. Досліджуючи праці
видатного науковця О.О. Сунцової
[11], розглянемо, що слід розуміти
під поняттям фінансова автономія
місцевих органів влади. Грецьке сло�
во autonomia походить від понять
autos — сам і notos — закон. Букваль�
но це означає: сам пишу (приймаю)
закони. Поняття, автономія, розкри�
ває зміст терміна самоврядування і
тісно з ним пов'язана. Самовряду�
вання — це автономне функціону�

вання будь�якої організації, у тому
числі й територіальної.

Фінансова автономія місцевих
органів влади може розглядатися
лише в контексті функцій, які покла�
даються на ці органи влади. Якщо в
державі немає розподілу функцій
між рівнями влади, то про фінансо�
ву автономію місцевих органів вла�
ди не може бути й мови.

Вважаємо, що головною озна�
кою фінансової незалежності є во�
лодіння і самостійне розпоряджен�
ня фінансовими ресурсами, обсяг
яких відповідає функціям і завдан�
ням, що покладаються на ці органи.
Такі фінансові ресурси потрібні
місцевій владі для реалізації наміче�
них цілей і програм економічного та
соціального розвитку території
відповідно до обраних пріоритетів.
Фінансову незалежність слід розу�
міти як незалежність від загально�
державних органів влади у прийнятті
певних рішень щодо місцевих про�
блем і, головне, забезпечення для їх
вирішення відповідних коштів.

На жаль, проголошений у Кости�
туції України принцип самостійності
територіальних громад на практиці
майже не реалізується. Так, Конститу�
цією України затверджено орга�
нізаційну, фінансову, правову са�
мостійність органів місцевого самовря�
дування відповідно до Європейської
хартії місцевого самоврядування, але в
реальному житті це не завжди так.

У національному законодавстві
не тільки чітко не визначені механіз�
ми та напрями реалізації права тери�
торіальних громад на самостійне ви�
рішення питань, що належать до
юрисдикції місцевого самоврядуван�
ня, а й мають місце суттєві протиріч�
чя, що заважають здійсненню кон�
ституційних принципів місцевого са�
моврядування взагалі.

Реалізація конституційного пра�
ва на місцеве самоврядування в Ук�
раїні стикається з серйозними пере�
понами. Незважаючи на те, що за
Конституцією України місцеве само�
врядування формально відокремле�
не від державної влади, місцеві орга�
ни державної влади (місцеві дер�
жавні адміністрації) намагаються
втручатися у справи органів місцево�
го самоврядування, а іноді й керува�
ти ними. Це відбувається передусім
через недосконалість національного
законодавства у цій сфері.

Але хочеться наголосити на
тому, що в Україні відбулося багато
позитивних зрушень щодо визнання
об'єктивної необхідності становлен�
ня реального самоврядування як
права та здатності територіальних
громад самостійно вирішувати пи�
тання місцевого значення. Хоча дех�
то з громадян, навіть урядовців і на�
родних депутатів, місцеве самовря�
дування ще сприймають як додаток
до державної влади. Це є підтвер�
дженням того, як глибоко вкорени�

лися у суспільстві колишні радянські
стереотипи громадського мислення.

Змінити погляди суспільства на
місце і роль місцевого самоврядуван�
ня може лише позитивне вирішення
того:

— наскільки реальним, а не про�
декларованим є місцеве самовряду�
вання;

— наскільки органи місцевого
самоврядування самостійні у вирі�
шенні місцевих проблем;

— чи має ця самостійність дос�
татнє матеріальне та фінансове під�
грунтя [11].

Без перебільшення можна сказа�
ти, що матеріально�фінансова са�
мостійність є необхідною умовою
втілення всіх інших принципів місце�
вого самоврядування. Від фінансо�
вих можливостей залежить виконан�
ня реальних владних функцій орга�
нами місцевого самоврядування. Са�
мостійність завжди буде лише фор�
мальною, якщо залишатиметься за�
лежність у фінансовому плані.

На даному етапі розвитку нашої
держави, практика доводить, що
місцеві органи влади дуже сильно
залежать від дій уряду. Власна фі�
нансова база органів місцевого само�
врядування дуже слабка, місцеві по�
датки і збори займають незначне
місце в місцевому бюджеті — тільки
5—7% від загального обсягу усіх
надходжень.

Проте офіційні трансферти у до�
ходах місцевого бюджету з кожним
роком мають стійку тенденцію до
зростання, про що свідчать приве�
дені дані (рис. 1) [13].

Так, доходи місцевих бюджетів
16 областей більше ніж на 60% сфор�
мовані за рахунок трансфертів із
Державного бюджету. Це, насампе�
ред, показує надмірну залежність
місцевих бюджетів від бюджетів ви�
щих рівнів.

Тенденція постійного збільшен�
ня частки дотацій і субвенцій в дохо�
дах місцевих бюджетів свідчить про
те, що міжбюджетні трансферти в
Україні не виконують стимулюючої
функції, а спрямовані лише на забез�
печення надання державних послуг
по всій країні на однаковому рівні.
Таке становище заважає розбудові
конкурентоспроможних регіонів,
вирішенню питань регіонального
розвитку в Україні.

Якщо взяти до уваги досвід роз�
винених країн, то частка трансфертів
у доходах їх місцевих бюджетів знач�
но нижча, ніж в Україні: у Фінляндії
— 31%, Словаччині — 39,0%, Франції
— 26,9%, Італії — 38,1%, Швеції —
19,0%, Німеччині — 45%, Данії —
24,0% [13]. Це свідчить про те, що
місцеві органи влади зацікавлені в
нарощуванні власної дохідної бази, а
не чикають допомоги "зверху".

Незважаючи на те, що у законо�
давстві прописаний принцип само�
стійності, є самостійність у бюджет�
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ному процесі є лише "на словах".
Практично жоден орган місцевої

влади не може затвердити свій бю�
джет на плановий бюджетний рік до
затвердження Державного бюдже�
ту, оскільки значна питома вага об�
сягу місцевих бюджетів (від 50 до
70%) залежить від розміру міжбю�
джетного трансферту, який встанов�
люється на державному рівні й оста�
точно затверджується при прийнятті
Державного бюджету.

Сучасні реалії свідчать про те, що
вирішальне значення для забезпечен�
ня матеріальної і фінансової основи
місцевого самоврядування у більшості
випадків мають доходи місцевих бюд�
жетів. Це пояснюється тим, що: об�
'єкти комунальної, а також спільної
власності переважно належать до не�
виробничої сфери, вони не дають знач�
них надходжень коштів до органів
місцевого самоврядування, а є непри�
бутковими організаціями і, як прави�
ло, перебувають на повному, іноді —
частковому утриманні за рахунок
коштів місцевих бюджетів.

Отже, залежність місцевих
органів влади від центрального уря�
ду, а отже від Державного бюджету,
можна зменшити за допомогою на�
дання права органам місцевого само�
врядування запроваджувати власні
податки та самостійно встановлюва�
ти ставки оподаткування (при конт�
ролі загальнодержавних органів за
загальним рівнем оподаткування), а
також надання більше прав і свобод
місцевим органам самоврядування на
ведення комерційної діяльності. Про�
те система місцевих фінансів не може
бути незалежною, якщо органи
місцевого самоврядування не будуть
мати податкової автономії, якщо з
усієї сукупності об'єктів оподатку�
вання не вирізнятимуться деякі з них
для цілей місцевого самоврядування.

Фінансову самостійність місцевих
органів влади обмежує не лише май�
же повна їх залежність від загально�
державних доходів, але і неста�
більність практики бюджетного регу�
лювання. Щорічні зміни переліку до�
ходів місцевих бюджетів, механізму
бюджетного регулювання не тільки
унеможливлюють здійснення місце�
вою владою перспективної фінансо�
вої політики, але й не можуть їй га�
рантувати протягом року нормальні
умови для функціонування.

Подібна залежність від центру
пригнічує ініціативу, знижує відпо�
відальність місцевих органів влади
та, зрештою, негативно позначаєть�
ся на реальному житті населення.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Розвиток місцевого самовряду�

вання має бути пріоритетом держав�
ної політики України. Саме тому не�
обхідна нова державна програма
сприяння розвитку місцевого само�
врядування в Україні, забезпечення

права місцевого населення на само�
стійне вирішення питань місцевого
значення. Потрібна цілісна і вивіре�
на концепція розвитку, що має бути
підкріплена відповідним законодав�
ством.

По�перше, ефективна діяльність
органів місцевого самоврядування
України буде можливою лише за
чіткого законодавчого розподілу
повноважень та відповідальності.

На сучасному етапі розвитку
місцевого самоврядування органам
місцевого самоврядування необхід�
но надати більш широкі повноважен�
ня, що зробить їх реальним суб'єк�
том територіального розвитку та ви�
раження інтересів громад, їх дійсної
самоорганізації та самоврядності, а,
наприклад, місцеві державні адміні�
страції наділити винятково конт�
рольно�наглядовими функціями.

По�друге, реальною запорукою
збільшення самостійності органів
місцевої влади є реформування по�
даткової системи країни шляхом
розподілу джерел надходжень.

По�третє, удосконалення основ
фінансової автономії органів місце�
вого самоврядування повинно здійс�
нюватися у комплексі з удоскона�
ленням існуючої законодавчої бази.

Прийняття нових фінансових
нормативно�правових актів має від�
буватися з врахуванням нових під�
ходів до організації функціонуван�
ня місцевої фінансової системи, з
використанням зарубіжного дос�
віду, а також із усуненням будь�
яких суперечностей вітчизняного
законодавства щодо регулювання
фінансових відносин на всіх рівнях
управління.

Розглядаючи самостійність міс�
цевих органів влади, слід враховува�
ти також сучасні загальноекономічні
фактори соціально�економічного
розвитку України, такі як спад об�
сягів внутрішнього продукту, дефі�
цитність фінансових ресурсів, інфля�
ція, нерозвинутість фондового рин�

ку, нестабільність законодавчої бази
тощо. Без вирішення цих, а також
багатьох інших складних проблем
неможливо вести мову про фінансо�
ву незалежність місцевого самовря�
дування та побудови демократичної
держави.
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