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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

Основні положення формування місцевих бюджетів і
їхніх взаємовідносин із державним бюджетом містяться в
статтях 61—70 Закону України "Про місцеве самовряду-
вання". Крім того, загальні положення цього закону відоб-
ражають такі важливі для бюджетного процесу поняття,
як "бюджет місцевого самоврядування", "мінімальний
рівень соціальних потреб" та інше. Водночас, можна ствер-
джувати, що на сьогодні в Україні не існує механізму, який
забезпечував би розробку бюджетів усіх рівнів, а також
регулював би відношення між ними.

До найбільш гострих проблем у сфері формування
місцевих бюджетів, а також їхніх відношень із держбю-
джетом України, у першу чергу, варто віднести викори-
стання вільних бюджетних коштів, нестабільність дохі-
дної бази, неефективну систему вилучення надлишків
загальнодержавних податків, недостатнє фінансування
з держбюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова дис-
кусія навколо основних питань: чому, з року в рік ми
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маємо проблеми з виконанням дохідної та видаткової
частин бюджету; яким чином ми можемо зробити пози-
тивні макроекономічні прогнози загалом по державі.
Відтак, у випадку нереального завищення цього прогно-
зу, місцеві органи влади самоврядування не зможуть
забезпечити виконання соціально-економічного розвит-
ку міст.

Але у вітчизняній науковій літературі ця проблема-
тика ще не стала об'єктом для грунтовних досліджень,
що зумовлює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завданням статті є проаналізувати процес форму-
вання та виконання місцевих бюджетів, бюджету роз-
витку на законодавчому рівні окремі нормативні доку-
менти для вдосконалення процесу планування та вико-
ристання бюджетних коштів, розробити та затвердити
нормативні документи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Провідне місце в системі регулювання економіки
держави, створення сприятливого фінансового середо-
вища для швидкого розвитку ринкових відносин, за-
безпечення макроекономічної рівноваги в економіці на-
лежить бюджету. Він є невід'ємною частиною ринкових
відносин і одночасно важливим інструментом реалізації
державної політики.
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Бюджет як одна з ланок фінансової системи відоб-
ражає виробничі відносини, відтворює відносини роз-
поділу і перерозподілу, опосередковує рух грошової
маси.

Бюджету належить важлива роль у фінансовій сис-
темі держави. Через бюджет здійснюється фінансуван-
ня заходів економічного і соціального розвитку, що
мають загальнодержавне значення, а також стосують-
ся міждержавних відносин. За його допомогою пере-
розподіляється частина фінансових ресурсів між адмі-
ністративно-територіальними одиницями України з ме-
тою вдосконалення структури суспільного виробництва
і забезпечення соціальних гарантій населенню. Бюджет
є важливим інструментом держави, через який забез-
печується контроль за станом виробництва в цілому.

Бюджет є складною економічною категорією, ос-
кільки являє собою систему економічних відносин, які
складаються в суспільстві в процесі формування, роз-
поділу і використання централізованого грошового
фонду країни, призначеного для задоволення суспіль-
них потреб [1].

Ці відносини мають таку структуру:
— між державою і підприємствами в процесі мобі-

лізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;
— між державою і населенням в процесі розподілу

і перерозподілу національного доходу;
— між ланками бюджетної системи при бюджетно-

му регулюванні.
Дослідження і аналіз структури зазначених відно-

син дає змогу зрозуміти економічний зміст бюджету,
глибше виявити його роль у розподільчих процесах.

Завдяки організаційним формам внутрішньобю-
джетних відносин стає можливим використання бюдже-
ту для забезпечення міжтериторіального розподілу сус-
пільного продукту, регулювання народногосподарських
пропорцій, управління економічними процесами на мак-
ро і мікрорівні.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місце-
вого самоврядування та вирішальним фактором регіо-
нального розвитку [3].

Наявність місцевих бюджетів закріплює економіч-
ну самостійність місцевих органів самоврядування, що
передбачено Конституцією та Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні", активізує госпо-
дарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструк-
туру на підвідомчі території, розширювати економічний
потенціал регіону, міста виявляти і використовувати ре-
зерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це
розширює можливості місцевих органів влади у більш
повному задоволенні потреб населення [2].

Місцеві бюджети є основним каналом доведення до
населення кінцевих результатів суспільного виробниц-
тва, що спрямовуються на суспільне споживання. Через
місцеві бюджети суспільні фонди споживання розподі-
ляються в територіальному і соціальному розрізах. Ра-
зом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бю-
джети є одним з головних інструментів реалізації на
практиці програми економічного і соціального розвит-
ку як регіонів, міст, сіл, так і країни в цілому.

Відповідно до бюджетного кодексу, а саме ст. 64 "
Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місце-
вого самоврядування та враховуються при визначенні

обсягу міжбюджетних трансфертів", до 1 першого ко-
шику відносяться доходи:

1. Податок на доходи фізичних осіб:
1) 50 відсотків збору за спеціальне використання

лісових ресурсів в частині деревини;
2) 50 відсотків збору за спеціальне використання

води;
3) 50 відсотків плати за користування надрами для

видобування корисних копалин загальнодержавного
значення (крім плати за користування надрами в межах
континентального шельфу);

4) плата за використання інших природних ресурсів;
5) плата за ліцензії на певні види господарської

діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими
органами відповідних місцевих рад;

6) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховують-
ся до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцен-
зіатами, які здійснюють діяльність на території Києва
та Севастополя;

7) плата за ліцензії на виробництво спирту етилово-
го, коньячного і плодового, спирту етилового ретифі-
кованого виноградного, спирту етилового ретифікова-
ного плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-
сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що зараховується до міських бюджетів міст
Києва та Севастополя, які здійснюють діяльність на те-
риторії міст Києва та Севастополя;

8) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, спиртом етиловим ретифікованим виноградним,
спиртом етиловим ретифікованим плодовим, спиртом-
сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що
зараховується до міських бюджетів міст Києва та Сева-
стополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на те-
риторії міст Києва та Севастополя;

9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту ал-
когольних напоїв та тютюнових виробів, що зарахо-
вується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя
ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст
Києва та Севастополя;

10) плата за державну реєстрацію (крім реєстра-
ційного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), що за-
раховується до міських бюджетів міст Києва та Сева-
стополя;

11) реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців, що справляється виконавчими органами відпові-
дних місцевих рад;

12) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алко-
гольними напоями та тютюновими виробами, що зара-
ховуються до міських бюджетів міст Києва та Севасто-
поля ліцензіями, які здійснюють діяльність на території
міст Києва та Севастополя;

13) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, що
зараховуються до міських бюджетів міст Києва та Се-
вастополя ліцензіями, які здійснюють діяльність на те-
риторії міст Києва та Севастополя;

14) державне мито в частині, що належить відповід-
ним бюджетам.

2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується:
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1) податковим агентом — юридична особа (її фі-
лією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом)
чи представництвом нерезидента — юридичної особи,
зараховується до відповідного бюджету за їх місцез-
находженням (розташуванням) в обсягах податку,
нарахованого на доходи, що виплачується фізичній
особі;

2) податковим агентом — фізична особа, зарахо-
вується до відповідного бюджету за місцем реєстрації
такої фізичної особи у податкових органах;

3) фізичною особою, яка отримує доходи від осо-
би, яка не є податковим агентом, зараховується до
відповідного бюджету за податковою адресою такої
фізичної особи.

До 11 другого кошику відносяться доходи, відпові-
дно до статті 69 бюджетного кодексу "Доходи місце-
вих бюджетів, що не враховуються при визначенні об-
сягу між бюджетних трансфертів", а саме:

1) фіксований податок, що зараховується до місце-
вих бюджетів;

2) податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності;

3) плата за користування надрами для видобування
корисних копалин місцевого значення; плата за корис-
тування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин; збір за спеціальне використання
води водних об'єктів місцевого значення; збір за спе-
ціальне використання лісових ресурсів (крім збору за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині де-
ревини, заготовленої в порядку рубок головного кори-
стування). Такі платежі зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування за місцезнаходженням
(місцем розташуванням) відповідних природних ре-
сурсів, а щодо водних об'єктів — за місцем податкової
реєстрації платника збору;

4) плата за землю, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування;

5) місцеві податки і збори (крім єдиного податку),
що зараховується до бюджетів місцевого самовряду-
вання, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, та збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності (крім збору в частині
провадження торговельної діяльності нафтопродукта-
ми, скрапленим газом на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунк-
тах);

6) фіксований сільськогосподарський податок у ча-
стині, що зараховується до бюджетів місцевого само-
врядування;

7) частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається
до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими
радами;

8) інші доходи загального фонду місцевих бю-
джетів, що визначаються законом про Державний
бюджет України.

До надходжень спеціального фонду місцевих бю-
джеті в належать:

1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів;
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу,

що зараховуються у розмірі: 30 відсотків — до бюдже-

ту Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та
70 відсотків — до бюджету міста Севастополя і бю-
джетів міст — обласних центрів у разі реєстрації транс-
портних засобів на території цих міст;

3) кошти від відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського виробництва, що зара-
ховуються від 100%, 75%, 60%, 25%, 15%;

4) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної
власності;

5) інші надходження, визначені законом про Дер-
жавний Бюджет України.

Найбільш яскраво наслідки економічних і соціаль-
них процесів відображаються на видатковій частині
місцевих бюджетів [1].

Здійснення заходів з розвитку житлово-комуналь-
ного господарства і збільшення добробуту населених
пунктів тягнуть за собою розширення видатків місцевих
бюджетів. Зростання видатків пов'язано як і з новим
будівництвом, так і з збільшенням рівня затрат на утри-
мання об'єктів житлово-комунального і культурно-по-
бутового призначення.

Розвиток урбанізації проявляється у прискорених
темпах зростання видатків місцевих бюджетів на фінан-
сування господарства та пріоритетних напрямів розвит-
ку міст.

Ці видатки мають тенденцію до збільшення у зв'яз-
ку зі зростанням і ускладненням місцевого господар-
ства, розширенням житлово-комунального будівництва,
підвищенням вартості основних фондів комунального
господарства і рівня його технічного оснащення. Пере-
важне зростання великих міст, де видатки у розрахунку
на одного жителя вище, — також важливий фактор зро-
стання видатків місцевих бюджетів. Із розвитком урба-
нізації зростають потреби жителів малих міст, селищ і
сільських поселень, де все в більших масштабах розви-
вається комунальне господарство, торгівля.

До видатків 1 кошику, які здійснюються з районних
бюджетів та бюджетів міст республіканського Автоном-
ної Республіки Крим і міст обласного значення та вра-
ховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс-
фертів, згідно ст. 89 "Видатки, що здійснюються з ра-
йонних бюджетів та бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим і міст обласного значен-
ня та враховуються при визначенні обсягу міжбюджет-
них трансфертів", належать видатки на:

1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст республі-

канського Автономної Республіки Крим і міст обласно-
го значення;

б) органи місцевого самоврядування районного зна-
чення;

2) освіту:
а) дошкільну освіту (у містах республіканського Ав-

тономної Республіки Крим та міст обласного значення);
б) загальну середню освіту: загальноосвітні на-

вчальні заклади, у тому числі: школи — дитячі садки (для
міст республіканського Автономної Республіки Крим та
міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

в) заклади освіти для громадян, які потребують со-
ціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні шко-
ли-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для
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дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків,
дитячі будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків
кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загаль-
ноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які
позбавлені піклування батьків, дитячих будинків фор-
мується на території відповідного міста чи району), ди-
тячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомо-
га на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

г) інші державні освітні програми;
ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I—IV рівнів

акредитації, що перебувають у власності Автономної
Республіки Крим, спільній власності територіальних гро-
мад, а також вищі навчальні заклади державної та ко-
мунальної форм власності) відповідно до програм со-
ціально-економічного розвитку регіонів;

3) охорону здоров'я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-по-

ліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого
профілю, пологові будинки, станції швидкої та не-
відкладної медичної допомоги, поліклініки і амбула-
торії, загальні стоматологічні поліклініки);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та ра-
йонні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення:

притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70
відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закла-
дах, формується на території відповідного міста чи рай-
ону), територіальні центри і відділення соціальної до-
помоги на дому;

б) державні програми соціального захисту: пільги
ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, до-
даткові виплати населенню на покриття витрат з оплати
житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у дитя-
чих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною";

в) державні програми підтримки будівництва (рекон-
струкції) житла для окремих категорій громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалі-
зації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї;

5) державні культурно-освітні та театрально-видо-
вищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки,
палаци і будинки культури, школи естетичного вихован-
ня дітей);

6) державні програми розвитку фізичної культури і
спорту: утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл
республіканського Автономної Республіки Крим і об-
ласного значення), заходи з фізичної культури і спорту
та фінансова підтримка організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості і спортивних споруд місцево-
го значення.

До видатків 11 кошику, згідно ст.91 "Видатки місце-
вих бюджетів, що не враховуються при визначенні об-
сягу міжбюджетних трансфертів", що не враховуються

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на-
лежать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону;
2) позашкільну освіту;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення стосовно дітей,

молоді, жінок, сім'ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих

категорій населення;
в) програми соціального захисту малозабезпеченої

категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;
4) місцеві програми розвитку житлово-комунально-

го господарства та благоустрою населених пунктів;
5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
6) програми підтримки кінематографії та засобів

масової інформації місцевого значення;
7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і

спорту;
8) типове проектування, реставрацію та охорону

пам'яток архітектури місцевого значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за

рішеннями органів місцевого самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого зна-

чення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізо-
ваними монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утриман-
ня доріг місцевого значення;

10) заходи з організації рятування на водах;
11) обслуговування боргу органів місцевого само-

врядування;
12) програми природоохоронних заходів місцево-

го значення;
13) управління комунальним майном;
14) регулювання земельних відносин;
15) членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування та їх добровільних об'єднань;
16) інші програми, затверджені відповідною радою

згідно із законом [1].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, проаналізувавши процес формуван-
ня та виконання місцевих бюджетів, зокрема бюджету
розвитку, можна сказати, що місцеві бюджети — це не
просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мо-
білізуються і витрачаються на відповідній території, а й
важлива фінансова категорія, основу якої становить
система фінансових відносин, що складається між
місцевими та державним бюджетами, а також усередині
сукупності місцевих бюджетів.
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