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НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ 

ЗА ЇХ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 
Аналіз Конституції України [1], Бюджетного кодексу України 

[2], Закону України «Про місцеве самоврядування» [3] дозволив нам 
зробити висновок, що, на сьогоднішній день в сфері законодавчого 
регулювання повноважень органів місцевого самоврядування в 
сфері контролю за фінансовою діяльністю таких органів існують 
певні недоліки та прогалини, що негативно впливають на законність 
та ефективність такого контролю. Розглянемо ці недоліки та 
запропонуємо, на нашу думку, можливі шляхи їх вирішення:  

1) пункт 2 статті 114 Бюджетного кодексу України вказує на те, 
що органи місцевого самоврядування мають «інші повноваження, 
передбачені цим Кодексом та законом про Державний бюджет 
України та рішення про місцевий бюджет»[2]. Є не зрозумілим, що 
законодавець мав на увазі під «іншими повноваженнями». Адже 
контрольні повноваження органів місцевого самоврядування не 
повністю та не чітко навіть визначені у самих таких нормативно-
правових актах, що, на наш погляд, не сприяє належному 
здійсненню контролю органами місцевого самоврядування за 
відповідними бюджетами. Тому, пропонуємо чітко визначити ці 
«інші повноваження», наприклад закріпити в БКУ [2], що сільські, 
селищні та міські ради здійснюють контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, 
повинні заслуховувати звіти розпорядників бюджетних коштів про 
використання коштів відповідного бюджету, інші. На нашу думку, 
такі зміни дадуть змогу підвищити ефективність контролю органів 
місцевого самоврядування за їх фінансовою діяльністю, його 
дієвість, сприятиме дотриманню бюджетної дисципліни; 

2) прогалини та недоліки Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [3], шляхи їх вирішення: 



 м. Острог, 6-7 грудня 2013 р. │ 61 

 

а) в Законі чітко не визначені контрольні повноважень органів 
місцевого самоврядування щодо володіння, користування та 
розпорядження об'єктами права комунальної власності. Деякі 
контрольні повноваження щодо управління комунальною власністю 
передбачені статтею 29 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» для виконавчих органів відповідних рад, 
такі як: встановлення порядку та здійснення контролю за 
використанням прибутків підприємств, установ та організацій 
комунальної власності; заслуховування звітів про роботу керівників 
підприємств, установ та організацій комунальної власності; 
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та 
умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм 
приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не 
підлягають приватизації; подання раді письмових звітів про хід та 
результати відчуження комунального майна тощо [3]. Тобто, Закон 
чітко не визначає повноваження рад щодо проведення такого 
контролю, порядок його проведення, але із змісту Закону можна 
зрозуміти, що отримуючи звіти про хід та результати відчуження 
комунального майна вони можуть виявити порушення чинного 
законодавства тощо. У свою чергу доцільність, порядок та умови 
відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються 
відповідною радою, яка фактично здійснює контроль за 
надходженням доходів від відчуження цих об'єктів, які 
зараховуються до відповідних місцевих, хоча порядок та процедура 
здійснення такого контролю не визначені в законодавстві;  

б) не визначений порядок здійснення контролю у випадку 
передачі вирішення певних питань виконавчими органами 
сільських, селищних та міських рад, за дорученням відповідних рад, 
районним і обласним радам; 

в) відповідно до Закону до компетенції рад віднесено прийняття 
рішень щодо випуску місцевих позик, отримання позик з інших 
джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного бюджету [3]. 
При прийнятті таких рішень ради мають здійснювати контроль за 
правильністю випуску таких позик, визначати доцільність їх 
отримання тощо. Також, у Законі зазначається, що рада, або за її 
рішенням інші органи місцевого самоврядування, відповідно до 
законодавства можуть випускати лотереї та цінні папери, а також 
отримувати кредити в банківських установах [3], однак процедура 
контролю та контрольні повноваження таких органів щодо таких 
фінансових ресурсів в Законі не визначені; 
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Вважаємо, за доцільне внести зміни до Закону [3], визначити та 
закріпити в ньому усі зазначені вище, не визначені, на сьогодні, 
контрольні повноваження органів місцевого самоврядування, а 
також визначити порядок здійснення ними контролю в сфері 
управління комунальної власності, делегованих повноважень та 
місцевих запозичень. Так, наприклад, закріпити, що контроль за 
здійсненням запозичень, який мають проводити органи місцевого 
самоврядування, повинен полягати в тому, такі органи приймають 
рішення про здійснення запозичень, про випуск облігацій, 
затверджують звіт про розміщення облігацій внутрішньої та 
зовнішньої місцевої позики та звіт про погашення облігацій таких 
місцевих позик, звіт про виконання кредитного договору; 

г) в Законі не визначено, яку саме діяльність підзвітних і 
підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради органів можуть постійні комісії 
відповідних рад. Тому, необхідно визначити такі напрямки 
діяльності, та закріпити в Законі; 

д) постійні комісії сільських, селищних, міських рад попередньо 
вивчають, розглядають і готують до розгляду будь-які питання що 
стосуються формування, розподілу і використання фондів коштів 
відповідного місцевого рівня, адже від правильного прийняття 
рішення відповідною радою залежить і фінансове становище 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Однак, окремої 
статті в Законі, яка б визначала контрольні повноваження постійних 
комісій щодо таких фінансових ресурсів не має. Тому, враховуючи 
такий статус постійних комісій рад, вважаємо за необхідне у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [3], в окремій 
статті, визначити їх такі контрольні повноваження та закріпити, що 
до них відносяться внутрішнього фінансового контролю за 
діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
місцевих державних адміністрацій в частині делегованих обласними 
і районними радами повноважень у фінансовій сфері; 

3) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
зазначається, що до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження: 
здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 
зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і 
в організаціях незалежно від форм власності (п.п. 1 п. б ст. 28 ЗУ) 
[4]. Вважаємо за доцільне для того, щоб такий контроль був 
ефективнішим та законним, слід виключити у Законі таке 
повноваження з повноважень виконавчих органів сільських, 
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селищних, міських рад, та повноваженням по здійсненню контролю, 
від імені органів місцевого самоврядування, щодо надходжень 
коштів до бюджетів місцевого самоврядування та їх використанню 
наділити територіальні відділення Рахункової палати шляхом 
внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату» [4]. 

Враховуючи викладене вище вважаємо, що удосконалення 
організації та порядку здійснення органами місцевого 
самоврядування контролю за їх фінансовою діяльністю позитивно 
вплине на його дієвість та підвищить рівень його ефективності, що в 
свою чергу забезпечить ефективне, раціональне та законне 
здійснення органами місцевого самоврядування фінансової 
діяльності, економне, цільове та ефективне управління фінансовими 
ресурсами, в тому числі бюджетними коштами, відповідно до 
встановлених напрямів їх використання, а також дозволить 
зменшити рівень фінансових порушень. 
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Питанням удосконалення податкової політики України 

приділяється чимало уваги з боку як науковців, так і практиків, 
зокрема керівниками урядових установ. 

Актуальність проблеми визначення пріоритетних завдань 
податкової політики зумовлена тим, що уряд України сьогодні веде 


