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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА БАЗА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування та використання місцевих бюджетів.
Визначено їх роль у системі фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, проаналізовано
структуру доходів та витрат місцевих бюджетів, їх динаміку за останні роки. Запропоновано власне баX
чення підходів до збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевого бюджету, місцеві податки і збори, міжбюджетні
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Summary. The article deals with theoretical aspects of formation and use of local budgets and their role in the
financial security of local governments. The structure of revenues and expenditures of local budgets and their dynamics
over the past few years are are analysed in the article. Proposed own vision approaches to balancing revenues and
expenditures of local budgets.
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Постановка проблеми. Місцевим бюджетам як
основній фінансовій базі органів місцевого само�
врядування належить особливе місце в бюджетній
системі нашої держави. Важлива роль відводить�
ся місцевим бюджетам і у соціально�економічно�
му розвитку території, адже саме з місцевих бю�
джетів здійснюється фінансування закладів осві�
ти, культури, охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації; також фінансуються різно�
манітні молодіжні програми, видатки на упоряд�
кування населених пунктів. Саме з місцевих бю�
джетів здійснюються видатки на соціальний за�
хист і соціальне забезпечення населення.

Діюча система формування місцевих бю�
джетів характеризується низьким рівнем фінан�
сової автономії, зменшенням частки власних до�
ходів та збільшенням трансфертних платежів, а
також відсутністю дієвих стимулів соціально�
економічного розвитку, не сприяє впроваджен�
ню ефективної державної регіональної політи�
ки як одного з головних чинників забезпечення
ринкових перетворень та подальшого розвитку
економіки України.

Однією з ключових проблем сучасного роз�
витку національної економіки є обмеженість фі�
нансових ресурсів. Її розв’язання вимагає не
тільки визначеної державної діяльності в підтри�
манні збалансованості місцевих бюджетів, але й
відповідної взаємозалежності між доходами та
видатками, оскільки обмеженість фінансових
ресурсів звужує економічну базу функціонуван�
ня бюджетної системи держави, зокрема її скла�
дової ланки — місцевих бюджетів.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням
проблеми формування та використання фінансо�
вих ресурсів місцевих бюджетів присвятили свої
праці вітчизняні вчені: О. Д. Василик, О. Кирилен�
ко, О. Слухай, С. Юрій, В. Швець та ін.

Метою статті є теоретичне дослідження про�
блеми формування та використання місцевих
бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Місцевий бю�
джет — це важлива фінансова категорія, підста�
вою якої є система фінансових відносин:

• між місцевими бюджетами і господарськими
структурами, що функціонують на даній території;

• між місцевими бюджетами і населенням
даної території, що складаються при мобілізації і
витрачанні цих коштів;

• між місцевими бюджетами різних рівнів з
перерозподілом фінансових ресурсів;

• між державним бюджетом і бюджетами
місцевого рівня [1].

Що стосується визначення поняття «місцеві
бюджети», в економічній літературі немає єдиної
думки.

На думку О. Д. Василика, місцеві бюджети —
це збалансовані розрахунки доходів і витрат, які
мобілізуються і витрачаються на відповідній те�
риторії [2, с. 181].

В. Кравченко характеризує місцевий бюджет
у трьох аспектах. По�перше, це правовий акт,
згідно з яким виконавчі органи влади отримують
легітимне право на розпорядження певними фон�
дами грошових ресурсів. По�друге, це план (кош�
торис) видатків і доходів відповідного місцевого
органу влади чи самоврядування. По�третє, це
економічна категорія [3, с. 119].

С. І. Юрій [4, с. 6] вважає, що економічний
зміст бюджету не може бути визначений одно�
значно, його суть проявляється, в першу чергу, в
процесах, що формують, використовують кошти
централізованого загальнодержавного фонду фі�
нансових ресурсів.

Бюджетний кодекс України, всупереч поло�
женням норм Конституції України та Закону
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України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розмежовує поняття «місцевий бюджет» та «бю�
джети місцевого самоврядування». Так, ст. 2 Бю�
джетного кодексу України [5, с. 13] визначає, що
бюджетами місцевого самоврядування є бюдже�
ти територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об’єднань, в свою чергу, місцевими бюджетами є
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та
бюджети місцевого самоврядування.

У Конституції України вживається поняття
«місцеві бюджети», а саме, ст. 142 визначає, що
матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, до�
ходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, при�
родні ресурси, що є у власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також
об’єкти їхньої спільної власності, що перебува�
ють в управлінні районних і обласних рад [6].
Також, відповідно до ст. 1 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «бюджет
місцевого самоврядування (місцевий бюджет) —
план утворення і використання фінансових ре�
сурсів, необхідних для забезпечення функцій та
повноважень місцевого самоврядування» [7, с. 12].

Як бачимо із вищезазначеного, ні Конститу�
ція України, ні зазначені Закони не розмежовують
поняття «бюджети місцевого самоврядування» та
«місцеві бюджети». Більш того, Закон України
«Про місцеве самоврядування» ототожнює вказані
поняття, а Конституція України визначає бюдже�
ти місцевого самоврядування як бюджети відпо�
відних адміністративно�територіальних одиниць.

Отже, поняття місцевого бюджету можна
сформулювати як фонд фінансових ресурсів, які
перебувають у розпорядженні органів виконавчої
влади відповідного органу місцевого самовряду�
вання для виконання покладених на нього
функцій, передбачених конституцією. За своєю
формою місцевий бюджет — це основний фінан�
совий план органів місцевого самоврядування, за
матеріальним змістом — централізований фонд їх
фінансових ресурсів.

Місцеві бюджети становлять фінансову осно�
ву місцевого самоврядування і забезпечують ви�
конання самоврядних функцій. Водночас, струк�
тура доходів місцевих бюджетів засвідчує їх знач�
ну фінансову залежність від обсягів міжбюджет�
них трансфертів центрального уряду, що безпо�
середньо впливає на становлення та розвиток
самого інституту місцевого самоврядування. Для
забезпечення фінансової самостійності органів
місцевого самоврядування необхідно надати їм
права щодо мобілізації, володіння та розпоря�
дження фінансовими ресурсами, розмір яких по�
винен відповідати функціям і завданням, що
покладаються на ці органи.

Нинішня модель бюджетних відносин в Ук�
раїні характеризується надмірною централізацією

фінансових ресурсів, асиметрією між зобов’язан�
нями та доходами органів місцевого самовряду�
вання, складністю та неефективністю механізмів
бюджетних трансфертів та відсутністю системи
дієвих стимулів нарощування доходів у регіонах.
Видатки місцевого самоврядування в Україні
складають 13,5 % ВВП, тоді як середній показник
у ЄС — 24 %. Для прикладу, у Данії він складає
54,6 %, Швеції — 44,3 %, Ірландії — 40,1 %, Лат�
вії — 25,8 %, Польщі — 22,2 % [8, с.24]. Це сві�
дчить, що розподіл фінансових ресурсів в Україні
відбувається в більшій мірі централізовано через
державний бюджет, тоді як практика економічно
розвинутих країн тяжіє до передання повноважень
на місцевий рівень. Доходи ж місцевих бюджетів
в Україні взагалі складають лише 7,4 % ВВП при
тому, що в Україні через Зведений бюджет пере�
розподіляється майже 48 % ВВП (з урахуванням
державних позабюджетних фондів).

Проаналізувавши існуючу систему форму�
вання дохідної бази місцевих бюджетів, можна
відмітити низку проблем, невирішення яких
стримує загальний процес формування місцевих
бюджетів. Обсяги коштів, які спрямовуються до
Державного бюджету України, сягають 74,4 %
зведеного бюджету та лише 25,6 % припадає на
близько 12 тисяч місцевих бюджетів, що свідчить
про мізерність дохідної бази адміністративно�те�
риторіальних формувань, відсутність реальних
механізмів забезпечення зростання фінансової
незалежності регіонів та розвитку демократії.

Проаналізувавши дані таблиці, слід зазначи�
ти, що питома вага доходів місцевих бюджетів без
урахування міжбюджетних трансфертів у струк�
турі доходів зведеного бюджету зростає до 2007
року до 26,5 %, але вже в 2010 знижується до
25,4 % (в 2001 р. цей показник становив 37,33 %).
Це стало наслідком суттєвого скорочення надхо�
джень і збільшення частки міжбюджетних транс�
фертів у доходах місцевих бюджетів. Крім того,
було надано пріоритет вирівнюванню середньо�
душових видатків місцевих бюджетів.

У структурі доходів місцевих бюджетів спос�
терігається зростання частки податкових надхо�
джень до 80,2 % у 2010 р. порівняно з 2005 р. —
77,9 %, зменшення неподаткових надходжень на
0,7 % порівняно з 2005 та зменшення питомої
ваги доходів від операцій з капіталом та цільових
фондів майже в 2 рази [10]. Співвідношення дже�
рел доходів місцевих бюджетів розвинених країн
залежить від ступеня самостійності місцевих
органів влади. Варто вказати на те, що частка
податкових і неподаткових надходжень у доходах
місцевих бюджетів свідчить про стійкість дохід�
ної бази та якість структури цих доходів. Пози�
тивним у структурі доходів місцевих бюджетів є
зростання доходів від операцій з капіталом. Якщо
у 1998 році їх частка становила лише 0,1 %, то вже
у 2006 вона збільшилася до 3,0 %, а у 2010 — 3,2 %.
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Таблиця 1
Питома вага доходів і видатків місцевих бюджетів (буз урахування міжбюджетних трансфертів)

у зведеному бюджеті за 2005–2010 рр. [9]

Джерело: складено автором за річними звітами про виконання бюджетів України.

Порівняно із зарубіжними країнами цей показ�
ник досить низький: у Великій Британії, Словач�
чині, Угорщині він становить понад 10,0 %.

У структурі доходів місцевих бюджетів пос�
тійно зростає частка трансфертів: від 43,5 % у
2005 р. до 49,4 % у 2010 р. (рис. 1).

кових надходжень у доходах місцевих бюджетів
свідчить про недостатність обсягу власних джерел
доходів та обмеження автономії місцевих органів
влади. Нині відбувається зростання частки міжбю�
джетних трансфертів, що є пасивним інструментом
впливу держави на формування місцевих бюджетів
і фінансову стабільність територій.

Удосконалення формування дохідної бази
місцевих бюджетів у поєднанні з виваженою
трансфертною політикою поступового економі�
чно обґрунтованого зниження рівня державного
дотування через механізм зацікавленості місцевих
органів влади у збільшенні державних доходів на
їх території допоможе створити умови для розши�
рення дохідної бази місцевих бюджетів.

Що стосується видатків, то вони мають тен�
денцію до зростання, результатом чого є збільшен�
ня їх долі в структурі видатків Зведеного бюджету
з 36,8 % в 2005 р. до 40,2 % в 2010 р. Лише через
більш стрімке зростання видатків державного
бюджету частка видатків місцевих бюджетів дещо
знизилася в останні роки, хоча в грошовому ви�
разі вони продовжували зростати. Так, у 2008 р.
обсяг видатків місцевих бюджетів склав 126,8 млрд.
грн., що на 31,3 % більше, ніж у 2007 р., а в 2010
році обсяг видатків місцевих бюджетів збільшив�
ся майже на 20 % порівняно з 2009 [13].

Таким чином, органи місцевого самовряду�
вання мають в 2 рази більше бюджетних зобов’я�
зань, аніж отримують доходів. В основі такого
становища лежать як недостатність власних дже�
рел надходжень, так і неврегульованість механі�
зму надання міжбюджетних трансфертів. Власни�
ми дохідними джерелами (кошик № 2) забезпе�
чується близько 20 % доходів місцевих бюджетів.
Натомість закріпленими податками та зборами
(кошик № 1) забезпечується до 80 % доходів.
Якщо врахувати, що трансфертами забезпечуєть�
ся близько 45 % доходів, то виявляється, що ча�
стка доходів, на мобілізацію яких органи влади
мають вплив, складає приблизно 11 %. Це авто�
матично звужує автономність фінансової політи�
ки органів місцевого самоврядування [14].

Вагомим чинником збереження завузької
ресурсної бази для діяльності органів місцевого
самоврядування є незацікавленість центральної
влади проводити децентралізацію бюджетно�по�

Рис. 1. Динаміка питомої ваги міжбюджетних
трансфертів у зведеному бюджеті за 2005–2010 рр.

Джерело: складено автором за річними звітами
про виконання бюджетів України

До місцевих бюджетів з державного бюдже�
ту протягом 2010 року надійшло 78,8 млрд. грн.
міжбюджетних трансфертів, що більше за обся�
ги таких надходжень у 2009 році на 2,2 %. Унас�
лідок цього збільшилася частка міжбюджетних
трансфертів у загальній структурі доходів місце�
вих бюджетів — 49,5 % проти 46,7 % за резуль�
татами 2009 року [11].

У структурі трансфертів найбільшу частку
складає дотація вирівнювання — 56,1 %, що на
2,4 % більше за аналогічний показник 2009 року.
Частка надходжень субвенцій з соціального захи�
сту зросла щодо аналогічних показників 2009 року
на 5,8 в. п. і склала 42,5 %. У номінальному ви�
раженні ці субвенції збільшилися на 31,9 % і скла�
ли 33,5 млрд. грн. [12].

Суттєвою негативною тенденцією є зростання
у структурі трансфертів частки дотацій вирівнюван�
ня. Збільшення частки дотацій вирівнювання
свідчить про погіршення фінансового стану регіонів
та надмірно високі темпи зростання видатків, ди�
наміка яких випереджає зростання власних надхо�
джень місцевих бюджетів. Цю тезу підтверджує і той
факт, що видатки місцевих бюджетів зросли в
2010 р. на 13 %, а доходи — лише на 20 %.

Стабільне зростання частки бюджетних транс�
фертів в Україні та її випередження часткою подат�
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даткової системи, оскільки це автоматично обме�
жить її повноваження та звузить ресурсну базу.

Наявність низки проблем потребує конкрет�
них заходів для їх розв’язання, а для цього
потрібні зміни до законодавства, неможливі, зок�
рема, без прийняття відповідних урядових рішень.
Уряд України, прийнявши новий Податковий
кодекс, пропонує підвищити рівень самодостат�
ності місцевих бюджетів шляхом удосконалення
податкового законодавства відповідно до на�
прямів реформування податкової системи, зокре�
ма системи місцевих податків і зборів, механізму
здійснення зарахування податку з доходів фізич�
них осіб. Це рішення є своєчасним і необхідним.
Проте успіх залежатиме від правильності обраних
заходів та інструментарію.

Вкрай важливим є питання стимулювання
місцевих органів виконавчої влади та самоврядуван�
ня до нарощення доходів державного бюджету, за
рахунок яких переказується дотація вирівнювання
місцевим бюджетам. Значно актуальним залишаєть�
ся питання державного фінансового контролю
місцевих бюджетів, що в Україні полягає в тому, що
суб’єктом такого контролю є держава, яка прово�
дить його в централізованому порядку. При цьому
значна кількість місцевих бюджетів в Україні, а
також тенденції зростання обсягів та зміни струк�
тури місцевих фінансів вимагають перегляду
підходів до організації державного фінансового
контролю. Так, останніми роками типовими пору�
шеннями у виконанні місцевих бюджетів, виявле�
ними державними контролерами, були плануван�
ня та здійснення видатків, не віднесених згідно з
вимогами статей 88, 89 та 90 Бюджетного кодексу
України до видатків, що здійснюються з місцевих
бюджетів відповідного рівня, а також проведення
впродовж бюджетного періоду видатків на фінан�
сування бюджетних установ одночасно з різних
бюджетів; недотримання вимог бюджетної класи�
фікації, здійснення видатків, сутність яких не відпо�
відає напрямам, визначеним законодавством, меті,
на виконання якої ці кошти виділяються розпоряд�
никам та одержувачам бюджетних коштів, пору�
шення норм бюджетного законодавства щодо зара�
хування окремих доходів до місцевих бюджетів
відповідного рівня; недотримання вимог законодав�
ства в частині формування й використання коштів
резервного фонду місцевих бюджетів та інші. Прак�
тика вказує на доцільність та високу ефективність
контролю місцевих бюджетів у поєднанні двох
форм: аудиту й інспектування [15, с. 12].

Варто зазначити, що, на думку багатьох еко�
номістів, недоцільно ставити бюджети у велику
залежність від одного джерела доходів. Так, для
ефективного виконання бюджетів питома вага пев�
них джерел фінансування не повинна перевищува�
ти 30–35 %, причому основна проблема оподатку�
вання полягає в тому, щоб забезпечувати передба�
чуваність і стабільність податкових надходжень до

місцевих бюджетів, сприяти зростанню зацікавле�
ності органів місцевого самоврядування в еконо�
мічному розвитку адміністративно�територіальних
одиниць, які перебувають у їх підпорядкуванні,
формуванню сприятливого інвестиційного кліма�
ту, а також давати можливість для проведення дов�
гострокової фінансової і бюджетної політики.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
Місцеві бюджети є важливим економічним важе�
лем регіонального розвитку. Тому важливим зав�
данням фінансової діяльності місцевих органів
влади є задоволення суспільних інтересів і потреб
громади та сприяння соціально�економічному
розвитку регіону. Але у сучасних умовах органи
місцевого самоврядування не володіють достат�
німи обсягами фінансових ресурсів, що не дає змо�
ги ефективно здійснювати організацію та управ�
ління муніципальним фінансовим господарством.

Сучасна система розподілу бюджетних ре�
сурсів не забезпечує необхідного рівня незалеж�
ності місцевого самоврядування у вирішенні со�
ціально�економічних проблем територій через
низьку частку власних надходжень у структурі
місцевих бюджетів. Тому, розв’язавши проблеми
наповненості місцевих бюджетів, ми не тільки
надамо їм можливості виконувати як власні, так
і делеговані повноваження, а й сприятимемо ак�
тивізації економічного та соціального розвитку
територій і відповідно держави в цілому.

Отже, враховуючи проблеми, що виникають під
час формування дохідної частини місцевих бюджетів,
негайного розв’язання потребує проблема розподі�
лу повноважень, відповідальності та фінансових ре�
сурсів між усіма рівнями управління Державного
казначейства. Очевидно, що комплекс протиріч у
процесах формування і виконання місцевих бю�
джетів, співвідношення вхідних та вихідних потоків
фінансових ресурсів триватиме ще довго, виходячи
з тих, які впроваджуються з метою поліпшення ста�
ну фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Глибинна причина проблеми міститься в
неадекватному механізмі формування доходів
місцевих бюджетів, який зберіг у своїй основі ми�
нулі, цивілізовано віджиті функції державно�пла�
нового керівництва національною економікою, в
той час як виконання місцевих бюджетів відбу�
вається за умов господарювання з ринковими
відносинами зі всіма властивими їм рисами.
Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів по�
винно відбуватися саме за рахунок збільшення
податкових надходжень, які за ринкових умов є
дієвим інструментом впливу на рівень соціально�
економічного розвитку регіону.
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УДК 336.145.1 І. В. Комарова

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Анотація. Досліджено частку витрат на аграрний сектор у ВВП та у бюджетах країни. Виявлено
співвідношення між прямими та непрямими видами підтримки, а також головні тенденції, що склались у
державному фінансуванні галузі.

Ключові слова: державне фінансування аграрного сектора, пряма підтримка, непряма підтримка, бюX
джетні видатки на сільське господарство.

Summary. The author investigated a share of expenses for agrarian sector in gross national product and country
budgets. The parity between direct and indirect kinds of support is revealed, also. The main tendencies which have
developed in state financing of agriculture are defined.

Key words: state financing of agrarian sector, direct support, indirect support, budgetary expenses on agriculture.

Постановка проблеми. Сучасна економічна
наука характеризується формуванням нового
погляду на глобальну місію сільського господар�
ства. Аграрний сектор прийнято розглядати з
позицій мультифункціональності сільського гос�

подарства, тобто сприймати його не лише поста�
чальником продовольства і сільськогосподарсь�
кої сировини для галузей промисловості, а роз�
глядати як систему, що виконує три фундамен�
тальні функції: економіко�виробничу, соціальну


