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УДК 336.51 Ю. А. Бучакчийська

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Розглянуто теоретичні основи видатків місцевих бюджетів України. Досліджено структуру 
видатків Запорізької області. Проаналізовано напрями використання бюджетних ресурсів органами місце-
вого самоврядування.

Ключові слова: видатки, децентралізація, місцеві бюджети, трансферти, субвенції.

Summary. Examines the theoretical foundations of expenditures of local budgets of Ukraine. Investigated the cost 
structure of the Zaporizhia region. Analyses directions of use of budgetary resources by local governments.

Key words: costs, decentralization, local budgets, transfers, subsidies.

Постановка проблеми. У сучасних умовах, 
коли виникає потреба в забезпеченні достатньо-
го рівня фінансової децентралізації на місцевому 
рівні, дуже важливими є заходи держави стосовно 
зміцнення фінансової бази місцевих органів влади 
шляхом підвищення ефективності процесу форму-
вання видатків місцевих бюджетів. Для досягнення 
цієї мети необхідно розмежовувати видатки на ви-
конання власних і делегованих державою повно-
важень органів місцевого самоврядування, уточ-
нення повноважень місцевих бюджетів стосовно 
видатків у галузях бюджетної сфери та їх перероз-
поділ між державним і місцевим бюджетами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині 
питання видатків місцевих бюджетів у контексті 

розвитку бюджетної децентралізації перебува-
ють у центрі уваги таких українських вчених, як 
О. Василик, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Лу-
ніна, І. Лютий, В. Опарін, К. Павлюк, С. Юрій та 
ін. До невирішених частин загальної проблеми 
належить питання оптимізації видатків місцевих 
бюджетів у системі місцевого самоврядування в 
умовах фінансової децентралізації.

Метою статті є аналіз сутності видатків міс-
цевих бюджетів, їх структури та питомої ваги 
окремих їх видів у сукупному обсязі видаткової 
частини місцевих бюджетів на прикладі обласно-
го бюджету Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Видатки місцевих 
бюджетів відіграють дуже важливу роль у стиму-
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люванні та регулюванні розвитку різноманітних 
сфер економіки на місцевому рівні та з позицій 
задоволення потреб різних соціальних груп на-
селення. Видатки місцевих бюджетів відобража-
ють сутність місцевих бюджетів у функціонуванні 
місцевого господарства, проведенні інвестицій-
ної політики, утриманні об’єктів соціально-куль-
турного призначення, охороні навколишнього 
природного середовища, здійсненні соціального 
захисту населення. У сучасній економічній лі-
тературі існують різні наукові погляди щодо ви-
значення сутності видатків місцевих бюджетів. 
Наприклад, на думку групи авторів (М. Гапонюк, 
В. Яцюта, А. Буряченко, А. Славкова), «це еконо-
мічні відносини, які виникають у зв’язку з розпо-
ділом централізованих коштів, що перебувають у 
розпорядженні відповідних органів влади, та де-
централізованих коштів, які є власністю місцевих 
органів влади» [1, с. 116].

О. Василик, К. Павлюк вважають, що «видат-
ки місцевих бюджетів безпосередньо пов’язані з 
інтересами широких верств населення й суттєво 
впливають на загальні соціальні процеси в держа-
ві й, насамперед, на рівень добробуту населення, 
освіченості, забезпеченості медичними послуга-
ми, а також послугами в галузі культури, спорту, 
соціальної захищеності на випадок непередбачу-
ваних обставин» [2, c. 103].

На думку С. Ковальчук, І. Форкун, «видатки 
місцевих бюджетів — це економічні відносини, 
які виникають у зв’язку з розподілом централізо-
ваних коштів, що перебувають у розпорядженні 
відповідних органів влади, та децентралізованих 
коштів, які є власністю місцевих органів влади» 
[3, c. 308]. Н. Шевчук вважає, що «видатки місце-
вих бюджетів — це економічні відносини, які ви-
никають між суб’єктами господарювання з при-
воду розподілу та використання грошових фондів 
місцевого самоврядування за цільовим і територі-
альним призначенням з метою розвитку адміні-
стративно-територіальної одиниці та задоволен-
ня суспільних потреб» [4, c. 203]. Вважаємо, що це 
визначення досить точніше відображає значення 
поняття видатків місцевих бюджетів та їх роль у 
розвитку територіальної одиниці.

На нашу думку, видатки місцевих бюджетів — 
це економічні відносини, що виникають між ор-
ганами місцевої влади та суб’єктами господарю-
вання, що спрямовуються на задоволення потреб 
відповідної громади та забезпечення розвитку ад-
міністративно-територіальної одиниці через роз-
поділ і використання грошових фондів місцевого 
самоврядування за цільовим призначенням.

Оптимізація видатків місцевих бюджетів по-
лягає у фінансуванні на місцевому рівні, спря-
мованому на забезпечення ефективності вико-
ристання бюджетних коштів. Відповідно до ст. 2 

Бюджетного кодексу України видатки бюджету — 
це кошти, спрямовані на здійснення програм та 
заходів, передбачених відповідним бюджетом [5].

Видатки бюджету класифікуються: за бю-
джетними програмами (програмна класифікація); 
за ознакою головного розпорядника бюджетних 
коштів (відомча); за функціями, з виконанням 
яких пов’язані видатки бюджету (функціональ-
на). За економічною характеристикою операцій, 
що здійснюються, видатки поділяються на по-
точні та капітальні (економічна класифікація) 
(ст. 10). Крім того, визначають видатки: на забез-
печення конституційного ладу, державної ціліс-
ності та суверенітету, незалежного судочинства, 
а також інші (що не можуть бути передані на ви-
конання повноважень); визначені функціями 
держави (можуть бути передані на виконання 
повноважень); на реалізацію прав та обов’язків 
АР Крим та місцевого самоврядування, що мають 
місцевий характер і визначені законами України 
(ст. 82 Бюджетного кодексу України). Передані 
державою видатки на виконання власних повно-
важень місцевих органів влади та на реалізацію 
прав і обов’язків АР Крим та місцевого само-
врядування здійснюються за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Дер-
жавного бюджету України. Згідно зі ст. 64 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
видатки місцевого бюджету формуються відпо-
відно до розмежування видатків між бюджетами, 
визначеного Бюджетним кодексом України, для 
виконання повноважень органів місцевого само-
врядування [6]. Вони здійснюються із загального 
та спеціального фондів місцевого бюджету відпо-
відно до вимог зазначеного Кодексу та Закону про 
Державний бюджет України. У складі витрат спе-
ціального фонду місцевого бюджету виокремлю-
ються витрати бюджету розвитку. Кошти бюджету 
розвитку спрямовуються на реалізацію програм 
соціально-економічного розвитку відповідної те-
риторії, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної 
діяльності, інших заходів, пов’язаних із розшире-
ним відтворенням, а також на погашення місце-
вого боргу. Видатки, здійснювані органами місце-
вого самоврядування на потреби територіальних 
громад, їхні розмір і цільове спрямування визна-
чаються відповідними рішеннями про місцевий 
бюджет.

Аналізуючи структуру видатків місцевих 
бюджетів України, можна відстежити соціальну 
спрямованість бюджетної політики. Майже 3/4 
усіх коштів місцевих бюджетів спрямовується на 
соціальні цілі, а саме: соціальний захист і соціаль-
не забезпечення населення, утримання закладів 
і об’єктів, що належать до соціально-культурної 
сфери. На місцеві бюджети лягає достатньо від-
чутний тягар соціальних видатків, спрямованих 
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на вирішення в складних умовах перехідного пері-
оду соціальних конфліктів і проблем, що виника-
ють внаслідок різкого розшарування суспільства, 
зростання кількості безробітних, необхідності за-
хисту найбільш вразливих верств населення — ді-
тей, одиноких матерів, пенсіонерів, малозабезпе-
чених громадян тощо.

Місцеві бюджети в сучасних умовах значною 
мірою зумовлюють рівень суспільного добробуту, 
є одним із основних джерел задоволення життєвих 
потреб громадян. За рахунок їх коштів здійсню-
ється оплата праці працівникам бюджетної сфе-
ри, проводяться додаткові виплати населенню на 
покриття витрат з оплати житлово-комунальних 
послуг, допомоги і пільг ветеранам війни та праці, 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам на-
селення, одиноким перестарілим громадянам, які 
потребують догляду, та ін. За допомогою місце-
вих бюджетів забезпечується надання суспільних 
послуг населенню, гарантованих Конституцією 
України: освіта, охорона здоров’я, медична допо-
мога, соціальний захист тощо. З коштів місцевих 
бюджетів утримуються заклади культури, фізич-
ної культури і спорту, фінансуються молодіжні 
програми.

Запорізька область займає вигідне економі-
ко-географічне положення. Вона розташована у 
південно-східній частині України і межує з Хер-
сонською, Дніпропетровською, Донецькою об-
ластями. Південні кордони області омиваються 
водами Азовського моря, берегова лінія якого в 
межах області перевищує 300 км. Територія облас-
ті займає 27,2 тис. км2, що становить 4,5 % терито-
рії України. В області налічується 5 міст обласного 
значення, 9 міст районного значення, 20 районів, 
22 селищ міського типу, 914 сільських населених 
пунктів. За інформацією Запорізької обласної 
державної адміністрації, індекс обсягу промисло-
вого виробництва за 2015 рік становив 95,3 % (12 
місце, за 2014 рік — 96,8 %) [7].

Розглянемо детально склад та структуру ви-
датків обласного бюджету Запорізької області. 
Видатки загального фонду Запорізького обласно-
го бюджету за 2015 рік склали 4 892,9 млн. грн., що 
становить 97,3 % до плану, у тому числі за рахунок 
субвенцій з державного бюджету — 4 173,6 млн. 
грн., або 97,5 % до плану.

У табл. 1 наведена структура та динаміка ви-
датків загального фонду бюджету Запорізької об-
ласті за галузевою ознакою.

Таблиця 1
Структура та динаміка видатків загального фонду бюджету Запорізької області  

за галузевою ознакою, млн. грн. [8]

Галузь 2013 р.
Питома 

вага
2014 р.

Питома 
вага

2015 р.
Питома 

вага

 % росту 
2014 р.  

до 2013 р.

 % росту
2015 р.  

до 2014 р.

Разом видатків 1 831,8 100 1 876,9 100 2 249,5 100 2,5 19,9

Органи місцевого само-
врядування 11,4 0,6 12,4 0,6 17,1 0,8 8,8 37,9

Освіта 642,4 34,18 660,2 35,2 843,1 37,5 2,8 27,7

Охорона здоров’я 722 39,4 830,7 44,3 951,6 42,3 15,1 14,6

Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 181,4 9,9 178,7 9,5 218,8 9,7 –1,5 22,4

Культура і мистецтво 62 3,4 64,5 3,4 73,4 3,3 4,0 13,8

Фізична культура і 
спорт 21,7 1,2 23,7 1,3 29,4 1,3 9,2 24,1

Організація та регу-
лювання діяльності 
ветеринарних лікарень 
та ветеринарних лабо-
раторій — — — — 32,8 1,5 — —

Трансферти територіям 
 (інша субвенція) 1,5 0,1 8,1 0,4 6,8 0,3 в 5,4 рази –16,0

Як показують дані табл. 1 та рис. 1, найбіль-
шу питому вагу у видатковій частині загального 
фонду зведеного бюджету Запорізької області 
за 2013–2015 рр. займають соціальні видатки, 
зокрема, видатки на охорону здоров’я — від 
39,4 % до 42,3 %, освіту — від 34,1 % до 37,5 %, 
соціальний захист і соціальне забезпечення — 

від 9,9 % до 9,7 % фізичну культуру і спорт — 
29,4 млн. грн. (1,3 %), органи місцевого само-
врядування — від 0,6 % до 0,8 %, організацію та 
регулювання діяльності ветеринарних лікарень 
та ветеринарних лабораторій — 33,5 млн. грн. 
(1,5 %) усіх коштів місцевих бюджетів Запорізь-
кої області.
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Структуру видатків загального фонду Запо-
різького обласного бюджету за галузевою озна-
кою в 2015 році наведено на рис. 2.

Аналіз структури та динаміки видатків за-
гального фонду обласного бюджету за еконо-
мічною ознакою за 2013–2015 роки наведено в 
табл. 2. Значна частина коштів місцевих бюджетів 
витрачається на поточні видатки, тобто на фінан-
сування споживацьких потреб. У частині поточ-
них видатків найбільша питома вага видатків на 

оплату праці з нарахуваннями становить від 57,6 
до 58,7 %, на розрахунки за спожиті бюджетними 
установами енергоносії — від 6,8 до 8,6 %, меди-
каменти та перев’язувальні матеріали — від 5,3 
до 5,6 %, харчування — від 5,5 до 5,4 %, поточні 
трансферти — від 13,3 до 6,2 %, інші видатки — від 
11,7 до 9,7 % відповідно (рис. 3).

Видатки спеціального фонду обласного бю-
джету за 2015 рік склали 507 млн. грн., або 104,9 % 
до плану, з них за рахунок передання коштів із 

Рис. 1. Структура видатків Запорізької області за функціональною класифікацією видатків за 2013–2015 
роки (складено автором за даними табл. 1)

Рис. 2. Структура видатків загального фонду обласного бюджету у 2015 році  
за галузевою ознакою (складено автором за даними табл. 1)
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загального фонду до бюджету розвитку (спеці-
ального фонду) — 201,3 млн. грн. Видатки спе-
ціального фонду обласного бюджету за 2015 рік, 
без урахування цільових субвенцій, отриманих з 
державного бюджету та перерахованих терито-
ріям області, склали 478,9 млн. грн., або 105,2 % 
до плану, з них на проведення робіт, пов’язаних 
із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг — 3,1 млн. грн., 
або 38,3 % до плану, охорону і раціональне вико-
ристання природних ресурсів та утилізацію відхо-
дів — 25,7 млн. грн., або 71,1 % до плану, капіталь-
ні видатки по галузі «Будівництво» — 47,6 млн. 
грн., або 66,9 % до плану [8].

Реформування місцевих бюджетів, в рамках 
розмежування видаткових повноважень органів 

Таблиця 2
Структура та динаміка видатків загального фонду обласного бюджету за економічною ознакою, млн. грн. [8]

Найменування 2013 р.
Питома 

вага
2014 р.

Питома 
вага

2015 р.
Пи-
тома 
вага

 % росту 
2014 р.  

до 2013 р.

 % росту
2015 р.  

до 2014 р.

Оплата праці з нарахуван-
нями 1 055,2 57,6 1 173 62,4 1 319,7 58,7 11,2 12,5

Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 97,9 5,3 89,4 4,7 126,4 5,6 -8,7 41,4

Продукти харчування 100,3 5,5 96,9 5,2 122,5 5,4 -3,4 26,4

Оплата спожитих енерго-
носіїв 126,3 6,8 127,3 6,8 193,5 8,6 0,8 52,0

Поточні трансферти (під-
приємствам, установам, 
організаціям) 243,9 13,3 159,4 8,5 63,0 6,2 -34,6 -60,5

Інші видатки 208,2 11,4 230,9 12,3 424,4 9,7 10,9 83,8

Разом видатків (без ураху-
вання цільових субвенцій, 
отриманих з державного 
бюджету та перерахованих 
територіям області) 1 831,8 100 1 876,9 100 2 249,5 100 2,5 19,9

Рис. 3. Структура видатків загального фонду обласного бюджету  
за економічною ознакою, млн. грн. (складено автором за даними табл. 2)
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місцевого самоврядування, має відбуватися по-
етапно з урахуванням економічних та суспільно-
політичних умов зі збереженням збалансованості 
бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з 
проведенням реформ в галузях бюджетної сфери 
та інших сферах діяльності.

Органам місцевого самоврядування слід фор-
мувати розвиток відповідної території через уста-
новлення стратегічних цілей із капітальним фінан-
суванням видатків. Тоді зникне потреба щороку 
витрачати величезні кошти на вирішення поточних 
питань і з’являться необхідні ресурси для фінан-
сування потреб громадян, адже суть видатків міс-
цевих бюджетів полягає в задоволенні населення 
адміністративно-територіальної одиниці через фі-
нансування низки послуг, а будь-яка послуга може 
надаватися органами місцевого самоврядування. 
Саме органи місцевого самоврядування об’єктивно 
можуть оцінити попит і здійснювати контроль за 
наданням тієї чи іншої послуги. Крім того, місцева 
влада може узгоджувати вид та обсяг послуги з по-
требами громади. Оскільки місцевому самовряду-
ванню (як у зарубіжних країнах, так і в Україні) не 
вистачає необхідних ресурсів, і насамперед фінан-
сових, для реалізації цих завдань, у більшості країн 
має місце добровільний або примусовий розподіл 
повноважень між центральним урядом (державним 
органом влади) і місцевим самоврядуванням щодо 
відповідальності за надання послуг, відображених у 
відповідних видатках [9, с. 38].

Висновки. Отже, для розв’язання проблем у 
цій сфері потрібно реформувати бюджетну сфе-
ру в цілому, тому що проблеми видатків місцевих 
бюджетів з’являються не тільки в процесі розподі-
лу, але і в процесі формування місцевих бюджетів. 
Важливим напрямом є децентралізація видатків 
за окремими бюджетними програмами у сфері 
охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального 
господарства та енергоефективності шляхом змі-
ни нормативно-правових актів, які встановлюють 
нормативи обрахунку.
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