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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВВЛАДИ

В процесі глобалізації національної економіки України, фінансова незалежність
місцевих органів влади постає чинником формування демократичних засад в
суспільному житті населення, а також нових економічних відносин в країні. Місцеві
бюджети виступають як основний фінансовий інструмент органів державної влади на
місцях та органів місцевого самоврядування та постають забезпечують формування
фінансової незалежності останніх.

Питання, стосовно функціонування місцевих бюджетів та необхідності
формування фінансової незалежності місцевих органів влади були висвітлені в працях
М.А.Гапонюк, В.І.Кравченко, В.В. Мамонова, О.О.Сунцова, Ю.І.Ганущак, М.В.Пітцик,
О.В.Слобожан, О.В.Чумакова та І.І.Єфремова, О.П.Кириленко та інших.

Місцеві бюджети функціонують з метою формування фінансових ресурсів
територіальних громад, що необхідні для забезпечення виконання завдань і функцій
органів місцевого самоврядування, та їх використання для задоволення економічних і
соціальних потреб населення.

Необхідність функціонування місцевих бюджетів полягає в тому,що:
· місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного

регулювання;
· фінансування більшості державних видатків, насамперед соціального

спрямування, здійснюється з місцевих бюджетів;
· місцеві бюджети є одним із джерел задоволення життєвих потреб

населення;
· місцеві бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної

політики та вирішення важливих завдань на місцях;
· за допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні

програми, пов’язані з розвитком галузей народного господарства[3].
Як і фінансова система, інститут місцевих фінансів постійно перебуває у

постійній трансформації, отримуючи нові риси, що притаманні в країнах з розвиненою
ринковою економікою. Редакція Бюджетного кодексу України, прийнята у 2010 р.,
внесла позитивні зміни у сферу функціонування місцевих бюджетів. Зокрема,
зменшено ризики місцевих бюджетів при несвоєчасному набранні чинності Закону
України «Про державний бюджет України» (ст. 41); змінено структуру дохідної частини
бюджетів із врахуванням частки щорічних відрахувань від загальнодержавних податків
та зборів (ст. 108);змінено вимоги щодо здійснення запозичень місцевими органами
самоврядування (ст. 16) та ін.

Вплив місцевих бюджетів на суспільний і економічний стан територій яскраво
відображає структура надходжень та видатків. Так, за 2013 рік загальний обсяг
надходжень до місцевих бюджетів становив 105,2 млрд грн, що більше за відповідний
показник 2012 року на 4,4 У регіональному розрізі найбільший темп приросту
спостерігався у Хмельницькій області, де він склав 17,4 % щодо відповідного
показника 2012 року. Зменшення показників було зафіксовано в 5-ти регіонах, а
найсуттєвіше – у Полтавській області (–8,4 %)[4].

Обсяги видатків місцевих бюджетів у 2013 році становили 218,2 млрд грн, що на
1,3 % менше порівняно відповідним показником 2012 року. У регіональному розрізі
зростання спостерігалося лише в Закарпатській області та Автономній Республіці



Крим, де обсяг видатків збільшився на 6,0 % та 5,0 % відповідно до показника 2012
року. Водночас у решти регіонів відбулося зменшення обсягів видатків, найзначніше –
у м. Київ (–52,1 %)[4].

Дотаційність місцевих бюджетів в Україні становить понад 70%, 483
територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету[2].
Тому, постає проблема реформування місцевих фінансів, та приведення бюджетної
системи до тих вимог,що постають на даний момент.

А саме, перед місцевими бюджетами України постають наступні проблеми, як:
- надмірна централізація місцевих бюджетів, а також відсутність конкретного

розподілу функцій і завдань між органами державної влади і органами місцевого
самоврядування;

- істотна відмінність в формуванні нормативно-законодавчої бази місцевих
бюджетів різних регіонів;

- недосконалість системи функціонування міжбюджетних відносин, відсутність
механізмів регулювання міжбюджетних відносин в Україні.

Дані проблеми щодо функціонування місцевих бюджетів породжують
виникнення дисбалансу в самих місцевих бюджетах, а саме виникає дефіцит
бюджетних коштів, та не вирішуються важливі суспільні проблеми в межах
територіальної громади.

Тому, для уникнення даних проблем доцільно запропонувати наступні шляхи їх
вирішення:

- реформувати нормативно-законодавчу базу, що б відповідала реаліям
функціонування місцевих бюджетів;

- забезпечити перехід до децентралізованої моделі функціонування місцевих, що
дасть змогу місцевим фінансам стати більш самостійним інститутом;

- здійснити реформування системи місцевого оподаткування, перегляду
особливостей функціонування деяких місцевих податків і зборів;

- удосконалити механізм розподілу міжбюджетних трансфертів у розрахунку
обсягів видатків по окремих галузях, що враховуються при визначенні дотації,
призначеної для вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами;

- залучати іноземні інвестиції та кредити;
- забезпечити здійснення контролю за формуванням і використанням місцевих

бюджетів територіальною громадою.
Отже, місцеві бюджети виступають основою формування фінансової бази

місцевих органів влади. Після прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України,
місцеві бюджети все більше стали задовольняти соціально-економічні потреби
територіальних громад, та надали можливість органам місцевого самоврядування
безпосередньо виконувати свої функції Проте діюча бюджетна система України, в
контексті об’єктивних реалій, потребує удосконалення. Зокрема, постала необхідність
вдосконалення правового поля розвитку місцевих бюджетів, удосконалення механізмів
формування міжбюджетних відносин в Україні.
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