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РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Анотація. Автором розглянуто зміни, що відбулися у складі місцевих податків і зборів з прийняттям
Податкового кодексу України. Досліджено вплив місцевих податків і зборів на фінансове забезпечення місцевих
бюджетів.
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Summary. The author considers the changes that have occurred within the local taxes and duties with the adoption
of the Tax Code of Ukraine. The effect of local taxes and levies on financial support for local budgets is investigated.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах
постає негайна потреба у зміцненні фінансових
ресурсів органів місцевої влади. Місцеві бюдже�
ти відіграють значну роль у соціально�економіч�
ному розвитку території, адже саме з них фінан�
суються заклади освіти, культури, охорони здо�
ров’я населення, засоби масової інформації та
різноманітні молодіжні програми, видатки на
упорядкування населених пунктів.

Забезпечення незалежності органів місцево�
го самоврядування значною мірою визначаєть�
ся рівнем їх фінансової самостійності, в досяг�
ненні якої важливу роль повинно відігравати
місцеве оподаткування.

Аналіз досліджень та публікацій. Нині питан�
ня про ефективне формування фінансових ре�
сурсів місцевих бюджетів, ролі місцевих податків
і зборів перебувають у центрі уваги багатьох ук�
раїнських вчених, таких як М. А. Гапонюк,
В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко та A. A. Славкова,
О. Д. Василик, В. М. Опарін, О. П. Кириленко, а
також зарубіжних дослідників — Б. Аллан, Ш. Блан�
карт, Мертон Роберт, Дж. Е. Стігліц і інші. Ці
вчені у своїх працях досліджують економічний
зміст і призначення того чи іншого місцевого
податку та збору, роль місцевих податків і зборів
у соціально�економічному розвитку суспільства,
переваги та недоліки місцевого оподаткування
в Україні, висвітлюють зарубіжний досвід щодо
його перспектив у майбутньому.

Метою статті є дослідження змін, що відбу�
лися у складі місцевих податків і зборів з прий�
няттям Податкового кодексу України. Аналіз
впливу місцевих податків і зборів на фінансове
забезпечення місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Місцеві бюджети,
сформовані відповідно до рівнів адміністративно�
територіального поділу, складають фінансову осно�

ву місцевого самоврядування в Україні. Дохідна
частина місцевих бюджетів формується з трьох
джерел: переданих загальнодержавних доходів, міс�
цевих податків і зборів, міжбюджетних трансфертів.

У сучасних умовах у доходах місцевих бю�
джетів провідне значення мають загальнодер�
жавні джерела надходжень, які пропорційно роз�
поділяються за різними рівнями місцевих бю�
джетів. Частка переданих загальнодержавних до�
ходів коливається на рівні 55–60 %, серед них
найбільшу частку займають податок з доходів
фізичних осіб та плата за землю. Питома вага
місцевих податків і зборів є низькою, їхня частка
у структурі доходів місцевих бюджетів за період з
2006 р. по 2010 р. становила не більше 2 %. Час�
тка трансфертів становить 42–45 % [1, с. 112].

Місцеві податки і збори пройшли довгий
шлях свого становлення. Початком формування
місцевого оподаткування в Україні став прийня�
тий 20 травня 1993 року Декрет Кабінету Мі�
ністрів України «Про місцеві податки та збори»,
до якого в подальшому було внесено зміни та
доповнення. Згідно з цим Декретом справлялись
такі види податків і зборів: готельний збір; збір
за парковку автомобілів; ринковий збір; збір за
видачу ордера на квартиру; збір із власників со�
бак; курортний збір; збір за участь у бігах на іпод�
ромі; збір за виграш на бігах; збір з осіб, які бе�
руть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; по�
даток із реклами; збір за право використання міс�
цевої символіки; збір за право проведення кіно�
і телезйомок; збір за проведення місцевих аук�
ціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; кому�
нальний податок; збір за проїзд територією при�
кордонних областей автотранспорту, що прямує
за кордон; збір за видачу дозволу на розміщення
об’єктів торгівлі, збір за розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим [2].
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Як свідчить аналіз статистичних даних, над�
ходження місцевих податків і зборів за 2006–2010
роки зросли на 27,6 % і 2010 року становили 819,
4 млн. грн. (рис. 1).

виникають у сфері справляння податків і зборів,
зокрема, визначає вичерпний перелік податків і
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх
адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов’язки, повноваження та обов’язки їх
посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальних за порушення
податкового законодавства. Платниками місцевих
податків і зборів є юридичні особи незалежно від
форм власності і підпорядкування, включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні
юридичні особи, які здійснюють свою діяльність
на території України, а також фізичні особи [6].
Що стосується місцевого оподаткування, то справ�
лятиметься два види місцевих податків (податок
на нерухоме майно та єдиний податок) і три збо�
ри: (збір за провадження деяких видів підприєм�
ницької діяльності, збір за місця для паркування
транспортних засобів й туристичний збір).

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки — платниками є фізичні осо�
би — власники житлової нерухомості (набуває
чинності з 01.01.2012 р.). Базою оподаткування
є площа об’єкта житлової нерухомості і обчис�
люється органами ДПС. Ставки встановлюють�
ся органами місцевого самоврядування в залеж�
ності від площі квартири або житлового будин�
ку (1 % та 2,7 %). При цьому база оподаткуван�
ня зменшується: для квартир — на 120 м2, для
житлових будинків — на 240 м2.

Стягнення цього податку відповідає голов�
ним принципам формування податкових доходів
місцевих бюджетів. По�перше, цей податок відпо�
відає принципу територіальної прив’язки, оскіль�
ки об’єкти нерухомості зв’язані з певною тери�
торією. По�друге, він відповідає принципу одер�
жуваної вигоди, тобто його можна розглядати як
плату за місцеві суспільні блага, оскільки збіль�
шення надання таких благ (зокрема, поліпшення
місцевої інфраструктури) зумовлює зростання
попиту на житло та іншу нерухомість у відповід�
них регіонах. По�третє, стягнення податку на
нерухомість відповідає принципу широкого роз�
поділу податкового тягаря, оскільки дозволяє
залучити максимальну кількість жителів і під�
приємств адміністративно�територіальних оди�
ниць, які у більшості своїй є власниками або
орендарями певної нерухомості, до участі у фор�
муванні доходів місцевих бюджетів [7, с. 95].

2. Збір за місця для паркування транспорт�
них засобів — платниками є юридичні та фізичні
особи — підприємці, які проводять діяльність із
забезпечення паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування та спе�
ціально відведених автостоянках.

Базою оподаткування є площа земельної ді�
лянки, відведена для паркування, а також площа
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів, які по�
будовані за кошти місцевого бюджету. Ставки —

Рис. 1. Динаміка надходжень місцевих податків
і зборів за 2006–2010 роки. Джерело: [3, с. 80]

Як видно з рис. 1, починаючи з 2006 року
динаміка надходжень місцевих податків і зборів
має зростаючу тенденцію до 2008 року, але їх
частка у структурі доходів місцевих бюджетів
відображає спадну тенденцію з 2,1 % у 2006 році
до 1,3 % у 2010 році.

Структура місцевих податків і зборів протягом
2006–2010 років зазнала деяких змін, а саме:
збільшення питомої ваги ринкового збору на 4,5 %,
збору за припаркування автотранспорту — 2,5 %,
податку з реклами — 0,5 %, збору за право вико�
ристання місцевої символіки — 0,8 % (рис. 2).

Рис. 2. Структура місцевих податків і зборів
у 2006–2010 роках. Джерело: [4, с. 80]

Що стосується інших місцевих податків і зборів,
то вони відіграють досить незначну роль у форму�
ванні доходів місцевих бюджетів. Обсяг їх надхо�
джень у 2009 р. становив лише 0,4 % від загального
обсягу надходжень місцевих податків і зборів.

У більшості розвинених країн світу місцеві
податки та збори становлять 5–30 % усіх подат�
кових надходжень до зведених бюджетів. В Японії
місцеві податки та збори становлять 35 % доходів
органів місцевого самоврядування, у Великобри�
танії — 37 %, в Німеччині — 46 %, у Франції —
67 %, у США — 66 %. Найбільшими за питомою
вагою серед місцевих податків та зборів є місце�
вий корпоративний податок, місцевий податок з
доходів, податок на нерухомість [5, с. 114].

2 грудня 2010 року було прийнято Податко�
вий кодекс України, який регулює відносини, що
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від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної
плати за 1 кв. м площі за кожний день діяльності

3. Збір за провадження деяких видів підприє�
мницької діяльності (торговий патент). Строк дії
торгового патенту — 60 місяців.

Платниками збору є суб’єкти господарюван�
ня (юридичні особи та фізичні особи — під�
приємці), їх відокремлені підрозділи, які отриму�
ють торгові патенти та провадять такі види
підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу
товарів;

б) діяльність з надання платних побутових
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Мі�
ністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах
обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення
державних грошових лотерей).

Ставка прив’язана до розміру мінімальної за�
робітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

4. Туристичний збір, визначений статтею 268
Податкового кодексу, є поєднанням курортного
та готельного зборів. Базою справляння цього
збору визначено Податковим кодексом як вар�
тість усього періоду проживання (ночівлі). Відпо�
відно до Декрету розмір курортного збору стано�
вив 10 % неоподаткованого мінімуму за весь пе�
ріод проживання, а готельного — не більше 20 %
добової вартості проживання, тоді як відповідно
до Податкового кодексу ставка туристичного збо�
ру становить 0,5–1 % від бази справляння збору.
Звітність за туристичний збір подається, як і
звітність за збір за місця для паркування транс�
портних засобів, щокварталу [8, с. 84]. Платни�
ками є громадяни України, іноземці, які прибу�
вають на територію відповідної громади й отри�
мують послуги з тимчасового проживання (но�
чівлі) із зобов’язанням залишити територію.

Не є платниками особи: які постійно прожи�
вають, у т. ч. на умовах договорів найму; які при�
були у відрядження; інваліди, діти�інваліди; ве�
терани війни; учасники ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС; особи, які прибули за путівками.

5. Єдиний податок. Згідно з Податковим
кодексом з 1 січня 2011 року до внесення змін до
вищезгаданого кодексу оподаткування суб’єктів
малого підприємництва здійснюватиметься від�
повідно до Указу Президента України «Про спро�
щену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва» (далі — Указ)
з урахуванням деяких особливостей. Так, якщо до
01.01.2011 р. Держказначейство розподіляло пе�
рераховані платниками суми єдиного податку у
пропорціях, установлених статтею 2 Указу: до
місцевого бюджету (43 %), на загальнообов’язко�
ве державне соціальне страхування (15 %) та до
Пенсійного фонду (42 %), то тепер такий розподіл
не проводитиметься.

Починаючи з 01.01.2011 р. платники сплачу�
ватимуть єдиний податок на рахунок відповідно�
го бюджету тільки в розмірі 43 % від загальної
суми єдиного податку, як це встановлено статтею
2 Указу, а решту самостійно перераховуватимуть
у вигляді єдиного соціального внеску в порядку,
визначеному Законом України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» [9, с. 40].

Зарахування місцевих податків і зборів до
відповідних місцевих бюджетів здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України.

За січень�березень 2011 року обсяг місцевих
податків і зборів становить 634,0 млн. грн., що у
3,4 раза більше, ніж у минулому році, що позна�
чилось на їх частці у структурі доходів місцевих
бюджетів — 3,4 % проти 1,1 % (навіть при скасу�
ванні значної кількості місцевих податків і зборів
відповідно до Податкового кодексу) [10].

За даними щомісячного видання «Моніто�
ринг основних індикаторів бюджетної та бан�
ківської систем України станом на 01.06.2011»,
виконання річного плану доходів місцевих бю�
джетів за п’ять місяців 2011 року становить
38,8 %, що є найбільшим значенням за останні
роки. Унаслідок зарахування до місцевих податків
і зборів надходжень від сплати єдиного податку
їх обсяги збільшились у понад 2,5 раза [11]. Отже,
ми спостерігаємо позитивні тенденції в надхо�
дженнях до місцевого бюджету, і це, не врахову�
ючи той факт, що ще не введено податок на неру�
хоме майно, відмінне від земельної ділянки (з
01.01.2012 р.), який повинен закумулювати знач�
ну частку надходжень до місцевого бюджету.

На сучасному етапі в Україні існує низка
проблем, які не дозволяють місцевим податкам
та зборам брати головну участь у формуванні до�
ходів місцевих бюджетів:

— надмірні витрати на адміністрування;
— складність процедури оподаткування;
— обмеження прав місцевої влади щодо вста�

новлення і сплати місцевих платежів;
— нераціональний розподіл повноважень міс�

цевих органів влади на делеговані й власні завдан�
ня та функції, які призводять до зменшення ефек�
тивності та рівня відповідальності місцевого само�
врядування за використання бюджетних коштів;

— пряме втручання органів державної влади
у діяльність органів місцевого самоврядування;

— нерозвиненість самооподаткування як аль�
тернативної форми надходжень до місцевого
бюджету [12, с. 155];

— фіскальна функція місцевих податків і зборів
має другорядне значення, що призводить до змен�
шення питомої ваги в доходах місцевих бюджетів.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
З прийняттям Податкового кодексу було значно
скорочено перелік місцевих податків і зборів, але
це відбулося за рахунок скасування податків та
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зборів із вкрай низькою або взагалі відсутньою
фіскальною віддачею. Податковий кодекс забезпе�
чує регулювання справляння принципово нового
податку — податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки. До складу місцевих податків
і зборів передано податки, що належали до загаль�
нодержавних, але згідно із Бюджетним кодексом
та законами України про Державний бюджет на
відповідні роки зараховувалися до суми доходів
місцевих бюджетів (єдиний податок, збір за про�
вадження деяких видів підприємницької діяль�
ності). Податковий кодекс фактично відновив
сплату готельного збору (скасованого з 1.01.2004 р.),
об’єднавши його з курортним збором, упровадив�
ши справляння туристичного збору. Необхідним
елементом місцевих податків і зборів повинен ста�
ти земельний податок, який відповідно до Бюджет�
ного кодексу зараховується до доходів місцевих
бюджетів. Чинна система місцевого оподаткуван�
ня не забезпечує фінансової автономії та незалеж�
ності місцевого самоврядування.

На нашу думку, для підвищення ролі місце�
вого оподаткування у формуванні фінансових
ресурсів регіону доцільно:

— розробити механізм адміністрування по�
датку на нерухомість як одного із найперспектив�
нішого у фіскальному значенні місцевих податків;

— включити до складу місцевих податків і
зборів податок з доходів фізичних осіб і плату за
землю, які є бюджетоутворюючими в доходах
місцевих бюджетів;

— покращити податковий менеджмент у
сфері місцевих податків і зборів, акцентуючи
увагу на посиленні фінансового контролю.

Важливо, щоб за рахунок власних податко�
вих джерел місцеві органи влади могли фінансу�
вати 60–80 % своїх потреб. У цьому разі їх за�
лежність від рішень вищих органів влади стосов�
но дохідної частини місцевих бюджетів буде
мінімальною. Вирішення комплексу проблем, що
склалися на місцевому рівні, дасть змогу значною
мірою оптимізувати бюджетні відносини в нашій
країні та зміцнити економічну самостійність ад�
міністративно�територіальних одиниць. А це,
своєю чергою, призведе до зростання рівня полі�
тичної незалежності та фінансового забезпечен�
ня місцевого самоврядування, сприятиме розбу�
дові демократичної держави.
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