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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дефіцит власних бюджетних коштів та зростаюча по$

треба у фінансуванні підприємств комунальної власності

потребує від представницьких органів територіальних гро$

мад пошуку потенційних можливостей залучення фінансо$

вих ресурсів. Вирішити ці питання без фінансових інновацій

досить складно. На нашу думку, саме створення спеціалізо$

ваної фінансової установи — комунального банку — спри$

ятиме фінансуванню перспективних проектів соціально$еко$

номічного розвитку територіальних громад.

Банківські установи, що функціонують в Україні, є зви$

чайними комерційними банками, діяльність яких орієнтова$

на не на вирішення місцевих і регіональних завдань, а на

отримання прибутку для власників. Тож створення кому$

нального банку, на нашу думку, дозволить, використовую$

чи фінансові ресурси території, забезпечити задоволення

потреб місцевої економіки й, безпосередньо, комунально$

го господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми пошуку додаткових джерел фінансування

соціально$економічного розвитку місцевого самоврядуван$

ня посідають важливе місце в дослідженнях таких науков$

ців, як Є.О. Балацького, О.І. Дем'янчук, І.М. Каменської,

О.П. Кириленко, М.А. Козоріз, І.О. Луніної, А.В. Лучка,

Н.Ю. Мельничук, М.І. Назарчука, К.В. Павлюка, Ю.В. Пас$

ічника, С.В. Слухая та інших. Поряд із цим недостатньо ува$

ги приділено дослідженню особливостей створення та фун$

кціонування фінансового інституту системи місцевого само$

врядування, який сприятиме залученню додаткових фінан$
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сових ресурсів для забезпечення соціально$економічного

розвитку територіальних громад.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Саме тому метою статті є обгрунтування доцільності

створення комунального банку як інституту забезпечення

додаткового фінансування пріоритетних напрямів соціаль$

но$економічного розвитку територіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правова основа розвитку комунальних банківських ус$

танов була закладена з прийняттям Закону України "Про

місцеве самоврядування" (ст. 70). Проте сутність терміну

"комунальний банк", як і "муніципальний банк", що є тотож$

ним поняттям, та особливості їх функціонування вітчизня$

ним законодавством не розкрито.

Значний досвід у створенні та функціонуванні таких

фінансових установ мала Російська Федерація як у дорево$

люційний період [1, с. 88—93; 2. с. 127—128], так і в 20—

30$ті роки ХХ століття. На даний час на території Росії ак$

тивно здійснюють діяльність одинадцять муніципальних

банків [3]. Науковці зазначають такі їх характерні ознаки

[4]:

— по$перше, формування статутного капіталу за учас$

тю фінансових ресурсів муніципалітетів, муніципальних

підприємств та інших суб'єктів місцевої економіки;

— по$друге, виконання муніципальними органами ролі

гарантів по зобов'язаннях муніципальних банків, оскільки

фінансові ризики останніх страхуються стійкими та високо$

дохідними активами — муніципальною нерухомістю й зе$

мельними ділянками в межах міста;
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— по$третє, здійснення діяльності, яка, як правило, ор$

ієнтована на пріоритетні напрями розвитку муніципалітетів,

за ініціативою яких вони були створені;

— по$четверте, обмеження функціонування муніципаль$

них банків одним регіоном з метою ефективного викорис$

тання фінансових ресурсів для фінансування потреб місце$

вого значення.

Отже, місією муніципальних банків є їх діяльність на

користь міста та його мешканців. Враховуючи вищезазна$

чене, заснування аналогічних фінансових установ в Україні

розглядається нами як шлях оптимізації фінансових потоків

на рівні та на користь територіальних громад.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську

діяльність", банківські установи створюються у формі пуб$

лічного акціонерного товариства або кооперативного бан$

ку [5]. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент

державної реєстрації юридичної особи, яка має намір

здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120

млн грн. Тому перспективи створення комунальних (муні$

ципальних) банків в Україні є реальними лише для фінансо$

во спроможних територіальних громад, які мають за мету

забезпечити свій подальший соціально$економічний розви$

ток.

Варто зазначити, що річний обсяг доходів місцевих

бюджетів$донорів Полтавської області (без міжбюджетних

трансфертів) у 2011 році складав 642 млн грн. у м. Полтава

та 592 млн грн. у м. Кременчук, а видатків — 830 млн грн. та

721 млн грн., відповідно [6]. Зрозуміло, що за таких умов

представницькі органи цих міст не зможуть спрямувати, в

середньому, 19,5 % річного доходу місцевого бюджету на

формування статутного капіталу комунального (муніципаль$

ного) банку, проте залучення додаткових ресурсів для

фінансування соціальної інфраструктури вони потребують.

Одночасно слід згадати, що, зокрема, для новостворе$

них банків Російської Федерації норматив мінімального

розміру статутного капиталу становить на даний час 300 млн

руб. (ст. 11 Федерального Закона "О банках и банковской

деятельности"), що за обмінним курсом на початок 2013 р.

дорівнює 78 млн грн. [4]. А законодавством країн Євро$

пейського Союзу, які порівняно із Україною мають значно

вищий рівень економічного розвитку, при створенні банкі$

вських установ мінімальний розмір статутного капіталу виз$

начений на рівні 5 млн євро, що у 2,4 рази менше вітчизня$

ного нормативу [7]. Варто відмітити також передбачену Ди$

рективою Євросоюзу можливість зниження рівня відповід$

ного показника до 1 млн євро по відношенню до певних ка$

тегорій кредитних установ, яку активно використовують,

зокрема, при заснуванні кооперативних банків.

Слід зазначити, що в Україні функціонує єдиний банк,

створений за участю коштів територіальної громади міста

— це київський банк "Хрещатик". Серед його засновників:

Головне фінансове управління Київської міської державної

адміністрації, "Київметрополітен", "Київводоканал", "Київе$

нерго", "Київхліб", "Укрфінком", "Київжилексплуатація" та

інші [8]. Найбільшими частками у статутному капіталі банку

на кінець 2012 р. володіють ТОВ "КФ "Укрфінком" —

37,35%, ТОВ "Маркет Інвест Груп" — 24,98 % та Головне

фінансове управління виконавчого органу Київської міської

ради — 24,79 %.

Незважаючи на участь у статутному капіталі банку

фінансових ресурсів територіальної громади, безпосеред$

ня підтримка суб'єктів місцевої економіки не є місією ПАТ

"Хрещатик". Зокрема, кредитна заборгованість комуналь$

них підприємств м. Києва перед цим банком станом на

31.12.2011 р. склала 5,6 % від загального обсягу заборго$

ваності за наданими кредитами корпоративним позичаль$

никам, що свідчить про намір банківської установи дивер$

сифікувати кредитну заборгованість та не залежати від ко$

мунального сектора міста.

Звісно, комерційний характер комунального (муніци$

пального) банку передбачає отримання фінансової вигоди

від вкладених в його діяльність коштів. Проте функціональ$

не призначення такої фінансової установи, на наш погляд,

полягає у виконанні ролі фінансового посередника при ре$

алізації програм соціально$економічного розвитку терито$

ріальної громади. Отже, прибуток такого банку, за вираху$

ванням виплачених дивідендів, повинен використовуватися

лише на користь місцевого господарства. Враховуючи ви$

щезазначене, вважаємо, що ПАТ "Хрещатик" не є комуналь$

ною (муніципальною) банківською установою, бо мета і

функції його діяльності не відрізняються від звичайних ко$

мерційних банків.

Науковець і практик В.Й. Карпінець, який займається

проблематикою функціонування банківських установ, пов'я$

заних зі сферою місцевого самоврядування, зазначає, що

незалежно від частки у статутному капіталі муніципального

банку контроль за ним має належати саме представниць$

ким органам і це положення повинно бути зафіксоване в

його статуті [9, с. 193]. Таке твердження, на наш погляд, є

дискусійним. З одного боку, підпорядкованість — дійсно є

важливим критерієм функціонування комунального (муні$

ципального) банку. Адже участь у формуванні статутного

капіталу й, що є важливим, гарантування фінансових обо$

в'язків за рахунок власних активів територіальної громади

надає їй можливість через органи місцевого самоврядуван$

ня здійснення вирішального впливу на управління такою

банківською установою. Проте, з іншого боку, розмір част$

ки у структурі власності фінансової установи повинен на

законодавчому рівні забезпечити представницьким органам

територіальних громад право контролю над діяльність бан$

ку. Це дасть змогу попередити порушення прав й інтересів

інших акціонерів. Отже, структура власності, на нашу дум$

ку, також має важливе значення для визнання банку кому$

нальним (муніципальним).

Для створення зазначеного типу банку, наприклад, у м.

Львів, В.Й. Карпінець пропонує таку структуру статутного

капіталу: 25 % акцій повинні належати Європейському бан$

ку реконструкції і розвитку, оскільки входження міжнарод$

ної авторитетної фінансово$кредитної установи в капітал

банку, особливо на початку діяльності, сприятиме позитив$

ному іміджу останнього; 25 % — юридичним особам —

резидентам, у тому числі банкам; 25 % — фізичним особам

— мешканцям міста; 25 % — міській раді [9, с. 195].

Проте згідно зі статтею 42 Закону України "Про акціо$

нерні товариства" [10] рішення з питань, що мають вирішаль$

ний вплив на управління та (або) діяльність товариства, прий$

мається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власни$

ками акцій, які беруть участь у голосуванні з відповідних

питань. Зокрема, це рішення щодо внесення змін до статуту

товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених

акцій, про розміщення акцій, про збільшення (зменшення)

статутного капіталу, про виділ, припинення чи ліквідацію то$

вариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження по$

рядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціоне$

рами майна, що залишається після задоволення вимог кре$

диторів, і затвердження ліквідаційного балансу. Зазначене

свідчить, що володіння органами місцевого самоврядуван$

ня у статутному капіталі банку часткою у розмірі 25% не

завжди може забезпечити вплив на рішення щодо питань,

які потребують кваліфікованої більшості голосів на загаль$

них зборах акціонерів.

Результати проведеного дослідження дозволяють ко$

мунальним (муніципальним) визнати в Україні банк:

— з часткою участі представницьких органів територі$

альної громади у формуванні статутного капіталу за раху$

нок коштів місцевого бюджету і комунальних підприємств у

розмірі не менше 25 % плюс одна акція;
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— який в управлінні підпорядкований територіальній

громаді, що дає можливість представницьким органам

здійснювати контроль над ним;

— метою діяльності якого є поєднання комерційних і

суспільних інтересів для задоволення потреб територіаль$

ної громади.

Серед основних видів діяльності комунального (муні$

ципального) банку слід виділити:

— залучення депозитних вкладів населення області;

— оперативне використання тимчасово вільних коштів

місцевих бюджетів та комунальних підприємств;

— кредитування населення, малого і середнього бізне$

су (впровадження кредитування на пільгових умовах

співвласників банку й підприємств комунального сектора

області). Зниження відсоткових ставок має бути компенсо$

ване за рахунок прибутку банківської установи без нанесен$

ня збитку її акціонерам, насамперед, при прийнятті рішення

на загальних зборах щодо виплати дивідендів);

— кредитування створення і функціонування об'єктів

міської невиробничої інфраструктури, екологічних й оздо$

ровчих підприємств, благоустрою міста та прилеглих до ньо$

го територій тощо;

— професійну діяльність на ринку цінних паперів в час$

тині розміщення і обслуговування місцевих облігаційних

запозичень.

На наш погляд, функціонування комунального (муніци$

пального) банку сприятиме зближенню економічних

суб'єктів адміністративно$територіальної одиниці з місцевим

господарством за рахунок використання їх фінансових ре$

сурсів на фінансування пріоритетних напрямів соціально$

економічного розвитку територіальної громади та дозволить

розв'язати низку проблемних питань підприємств комуналь$

ного сектора.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення можливості створення комунальних

(муніципальних) банків необхідно на законодавчому рівні

чітко встановити порядок їх заснування. Крім цього, з ме$

тою сприяння розвитку, з одного боку, адміністративно$те$

риторіальних одиниць, з іншого боку, банківської системи

країни в цілому, за рахунок створення й функціонування

різних типів банків, доречним, на наш погляд, є або запро$

вадження диференційованого підходу до формування

мінімального розміру статутного капіталу новостворених ус$

танов залежно від мети та функцій їх діяльності, або, вза$

галі, зниження нормативного значення цього показника.

Таким чином, залучення додаткових коштів через інфра$

структуру фінансового ринку дозволить територіальним

громадам та їх представницьким органам не лише збільши$

ти обсяг власних фінансових ресурсів, а і створити необхідні

умови для соціально$економічного розвитку адміністратив$

но$територіальних одиниць.
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