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ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Об’єктивною необхідністю існування місцевого самоврядування як права та
здатності територіальних громад незалежно вирішувати питання місцевого значення є
реалізація принципа самостійності. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується
наявністю власних дохідних джерел територіальної одиниці, за рахунок яких
з’являється можливість вирішення питань комплексного фінансового забезпечення
економічного та соціального розвитку даної території.

Концептуальна основа фінансової самостійності місцевого самоврядування
полягає у незалежності місцевих органів влади від центральних органів щодо
прийняття рішень із проблем місцевого рівня та їхнього вирішення за допомогою
власних фінансових ресурсів. В іншому випадку, місцеве самоврядування не взмозі
задовольнити потреби населення, які склалися в залежності від особливостей даної
території та місцевих інтересів. Таким чином, місцеві органи влади є агентами на
місцевому рівні загальнодержавної влади, що надає змогу забезпечувати лише
гарантовані державою блага не враховуючи специфіки місцевих уподобань.

На основі визначення вітчизняними та зарубіжними науковцями поняття
«фінансової самостійності» місцевого самоврядування виникає необхідність уточнення
даної дефініції, його удосконалення з урахування етапів розвитку місцевих фінансів
України.

Розвиток бюджетних відносин пов’язують з появою держави, але пройшло багато
часу перш ніж бюджет став невід’ємним атрибутом держави, а необхідність його
формування була усвідомлена людьми. Цьому передувала тривала еволюція товарно-
грошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка
б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких
важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціально-
економічного розвитку країни.

Елементи створення системи місцевого самоврядування розпочалися з XI-XV ст.,
у цьому періоді країни Європи були поділені на князівства та інші територіально-
громадські об`єднання, розвиток яких залежав від особливостей їх історичного
розвитку, типу цивілізацій, які у ньому склалися, ходу етнічних процесів, розвитку
господарських зв'язків, транспортних шляхів, особливо торгівля спонукала до
становлення міських громад які мали статус автономних одиниць, прикладом таких
громадських утворень можна вважати міста Галицько-Волинського князівства, які
реалізовували на своїй території закони магдебурзького права. Саме з установленням
магдебурзького права – юридичного закріплення успіхів городян у боротьбі з
феодалами за самостійність, що надає права на самостійне управління та власний суд,
права земельної власності та звільнення від більшості повинностей – пов’язують
початок розвитку місцевого самоврядування. В Україну магдебурзьке право було
перенесене німецькими колоністами, що заселили західноукраїнські міста у ХІV ст..
Першими містами, що дістали магдебурзьке право, були: Володимир Волинський
(близько 1324 р.), Сянок (1339 р.), Львів ( близько 1352 р.), Кам’янець (1374 р.), Київ
(1494 р.). Згідно до магдебурського права міста одержували право
самоврядування.[1,стр.8]

Місцеве самоврядування в його сучасному розумінні з'явилося в середині XIXст..
Термін «місцеве самоврядування» вперше обґрунтував німецький юрист Р.Гнейст для
визначення такого виду управління на місцях, за якого територіальні громади
законодавчо було наділено правом самостійного вирішення місцевих проблем.



У Західній Європі та Північній Америці за останні двісті років право на місцеве
самоврядування, незважаючи на значну різноманітність систем, стало конституційно
визнаним у більшості держав. Конституційні норми в цих країнах гарантують
муніципалітетам, провінціям, іншим регіональним та територіальним утворенням право
самостійного урядування і самоорганізації. Зовсім недавно всі посткомуністичні
держави Східної Європи внесли положення про місцеве самоврядування до своїх
конституцій та законів [1, c.12].

Становлення місцевого самоврядування в Україні розпочалося на теренах
розбудови Київської держави в період IX-X ст., на цьому етапі з’явилися земства, які
існували під керівництвом дворянства, де можна було прослідкувати елементи
децентралізації влади. Більш активного розвитку місцеве самоврядування дістало
наприкінці ХІХ ст., після відміни кріпацтва, що в свою чергу позитивно вплинуло на
розвиток сільського господарства, промисловості та інших економічних і політичних
процесів [2, c.339].

Узагальнюючи вищезазначене, можна визначити етапи становлення місцевого
самоврядування в Україні. (табл.1)

Таблиця 1
Етапи розвитку фінансової самостійності місцевого самоврядування України1

Етап Характерні риси
І етап ХІХ ст. –
початок ХХ ст.

Відокремлення місцевих фінансів від державних
Організація місцевих органів влади
Передання окремих функцій органами центральної влади місцевим
Складання перших кошторисів доходів і видатків губерній

ІІ етап 1917-1935рр Законодавче оформлення місцевого бюджету
Налагодження системи місцевого оподаткування
Впорядкування процедур бюджетного процесу
Централізація влади

ІІІ етап 1936-1960рр Посилення адміністративно-командної системи управління
Зменшення кількості місцевих податків та зборів
Впровадження відсоткових відрахувань з державного бюджету до
місцевих
Зменшення тиску верховної влади на місцеве самоврядування

ІV етап 1961-
1990рр

Проведення грошової та бюджетної реформи
Впровадження нормативного методу при формуванні державного та
місцевого бюджету
Використання госпрозрахунку
Розширення прав місцевих рад

V етап 1991-2010рр Відродження місцевого самоуправління
Законодавча регламентація бюджетних, податкових відносин
Підписання Європейської хартії місцевого самоврядування

VІ етап 2011- до
сьогодні

Удосконалення Бюджетного кодексу України
Систематизація податкового законодавста, прийняття Податкового
кодексу України
Розширення фінансової бази місцевого самоврядування
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