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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Питання удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів 

та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах 

розширення повноважень, якими наділяються органи місцевого 

самоврядування. Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна 

тенденція до зменшення частки власних доходів у структурі доходів місцевих 

бюджетів і збільшення кількості дотаційних бюджетів. Недостатність власних 

стабільних джерел доходів значно обмежує вплив місцевих органів влади на 

соціально-економічний розвиток регіонів. Тому розширення та оптимізація 

джерел наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно важливим завданням, 

вирішення якого сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності 

органів місцевого самоврядування і якісному виконанню покладених на них 

завдань і функцій. 

Як основа фінансової бази органів місцевого самоврядування і складова 

частина бюджетної системи країни місцеві бюджети відіграють значну роль в 

забезпеченні грошовими коштами заходів економічного і соціального 

розвитку певного регіону. Місцеві бюджети є важливим економічним важелем 

регіонального розвитку. Тому головним завданням фінансової діяльності 

місцевих органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб громади 

та сприяння соціально-економічному розвитку регіону. Через податки, 

податкові пільги, обсяги та напрями використання коштів реалізуються 

функції місцевих бюджетів. Таким чином, створюються сприятливі умови для 

розвитку місцевої інфраструктури, а також тих галузей, які мають вирішальне 

значення для задоволення потреб населення. 

Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів виражають 

сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з формуванням, 
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розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального рівня і 

використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і 

перспективних завдань розвитку регіону. У Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» передбачено, що доходи місцевих бюджетів 

формуються за рахунок власних, визначених законом джерел, та закріплених 

у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. Тобто у дохідній частині місцевого бюджету 

окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і 

доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих повноважень 

органів державної влади [1]. 

З метою децентралізації бюджетних ресурсів, підвищення зацікавленості 

органів місцевої влади у збільшенні дохідної бази місцевих бюджетів слід 

повернути практику зарахування до місцевих бюджетів частини податку на 

прибуток підприємств, які здійснюють фінансово-господарську діяльність і 

отримують прибуток на території регіону. Важливе місце у формуванні 

доходів місцевих бюджетів належить розвитку місцевого оподаткування. 

Надходження від місцевих податків і зборів зараховуються безпосередньо до 

доходів бюджетів місцевого самоврядування. Досвід застосування місцевих 

податків і зборів в Україні засвідчує поки що незначну їхню роль у 

формуванні фінансів органів місцевого самоврядування. Оскільки податки 

сплачуються, в основному, з доходів економічних суб’єктів, проблему 

наповненості дохідної частини місцевих бюджетів доцільно розв’язувати 

через зміцнення та нарощування виробничих можливостей суб’єктів 

господарювання, чим забезпечуватиметься необхідний рівень дохідності і 

економічне зростання адміністративно- територіальної одиниці за місцем 

розміщення суб’єкта господарювання. 

Багаторічний зарубіжний досвід свідчить, що джерелом фінансових 

ресурсів для муніципалітетів можуть бути позикові кошти. Але слід 

зазначити, що позикові кошти повинні спрямовуватися лише на розвиток 

соціальних об’єктів, а не на їх поточне обслуговування та закриття касових 

розривів місцевих бюджетів. На думку дослідників, засобом вирішення 

територіальних соціальних проблем та залучення засобів у необхідні 

інвестиційні проекти можуть стати муніципальні цінні папери, які 

випускаються муніципальними органами влади. 

На сьогодні формування дохідної частини місцевих бюджетів викликає 

багато суперечок, адже основною передумовою ефективного функціонування 

місцевого самоврядування є володіння ним достатньою кількістю коштів для 

проведення своєї діяльності. Фонд фінансових ресурсів, що утворюється на 

рівні регіону, інколи навіть наполовину не задовольняє потреби місцевого 

самоврядування в коштах, необхідних для вирішення поточних проблем. 

Соціально-економічний розвиток регіонів залежить, насамперед, від 

фінансових ресурсів територіальних органів управління та їх ефективного 

використання. 

Доходи місцевих бюджетів в умовах трансформації фінансово-

бюджетних відносин вимагають вдосконалення та забезпечення їх 

стабільності з метою здійснення публічних видатків та виконання 
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повноважень органами місцевої влади. Їх формування вимагає нових форм і 

методів планування податків, зборів і обов’язкових платежів та пошуку дієвих 

інструментів міжбюджетного регулювання на всіх стадіях бюджетного 

процесу. В цих умовах важливе місце відводиться дієвості фінансово-

бюджетного законодавства, ефективності системи оподаткування та впливу 

макропоказників соціально-економічного розвитку на формування доходів 

місцевих бюджетів на відповідній рік та середньострокову перспективу [3]. 

Перед органами місцевої влади наразі постає проблема обмеженості 

фінансових ресурсів. Однак цю проблему не можна пояснити недостатністю 

використання податкового потенціалу території. Важливо визначити граничні 

межі податкового навантаження, які не викличуть диспропорцій виробничої і 

соціально-економічної інфраструктури. 

Існуюча система формування доходів місцевих бюджетів України має 

низку серйозних недоліків [2, с. 130]: наявність істотних протиріч в 

нормативно-законодавчій базі, що регулює формування і використання 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом 

законодавчі норми, кожна з яких використовується урядом залежно від 

завдань, що постають в новому бюджетному році; існують неузгодженості в 

термінології;надмірна централізація управління місцевими бюджетами та 

відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних 

завдань між центральними органами влади і органами регіонального та 

місцевого самоврядування; практично щороку змінюються види податків, 

зараховуваних до місцевих бюджетів;відсутні єдині та досить стабільні 

нормативи (наприклад, на кілька років) відрахувань від загальнодержавних 

податків до місцевих бюджетів. 

Однією з головних проблем місцевих бюджетів в Україні є 

децентралізація управління. Буде справедливим твердження, що фінансовий 

бік економічної самостійності місцевих органів влади є визначальним. 

Україна взяла на себе відповідні зобов’язання після підписання й ратифікації 

Європейської хартії про місцеве самоврядування, яка передбачає, що органи 

місцевого самоврядування в межах, визначених законом, мають повну 

свободу дій для реалізації власної ініціативи з будь- якого питання, яке 

перебуває у сфері їх компетенції. Реальну самостійність місцеві бюджети 

можуть мати тільки за умови їх фінансової незалежності.  

З метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів доцільно вжити такі 

заходи [2, c. 129]: перерозподілити частину надходжень з державного до 

місцевих бюджетів, зокрема, частину податку на прибуток підприємств, 

частину ресурсних платежів, збір за забруднення навколишнього природного 

середовища; запровадити автоматичну систему індексації розміру податків з 

жорсткими ставками (передусім, стосовно єдиного податку); прорахувати 

можливості зменшення частки трансфертів і збільшення частки цільових 

субвенцій у трансфертах з Державного бюджету України; дотримуватися 

цільового та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів, особливо із 

бюджету розвитку; необхідно активно залучати інвестиції в інтелектуальний 

розвиток, тобто підвищувати кваліфікацію діючих кадрів. 
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Для покращення стабільності також варто підвищити ефективність і 

якість послуг та забезпечити економічне зростання на засадах соціальної 

справедливості, необхідно розв’язати проблеми в системі міжбюджетного 

фінансування. У перспективі дослідження варто акцентувати увагу на 

інституційній та правовій базах міжбюджетного фінансування; відстеженню 

невідповідності між зобов’язаннями за видатками та джерелами фінансування, 

а також підвищенню стимулів у місцевих органів влади для гарантування 

надходжень до бюджету. 

Ситуація, яка склалася на даний момент в економічному розвитку 

України, свідчить про те, що централізація в управлінні країною та її 

економікою безперспективна. Без децентралізації функцій щодо розвитку 

економіки регіон не може забезпечити налагодження взаємозв’язків 

територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон, враховуючи 

власні економічні та соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з 

іншими регіонами вирішенні міжрегіональних проблем. 

Для зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування і 

надання їм досить широких повноважень необхідно прагнути до досягнення 

реальної бюджетної самостійності і фінансової децентралізації через 

удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин, посилення 

інвестиційної складової місцевих бюджетів, підвищення ефективності 

управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і 

відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства. 
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МОНІТОРИНГ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

У розвинутих країнах банківські установи діють протягом багатьох 

століть. За результатами аналізу діяльності системи комерційних банків було 

виявлено, що стрімке погіршення фінансового стану багатьох з них за останні 

роки було спричинено саме збитками у кредитній діяльності. Існує досить 


