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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Найважливішими передумовами демократичної дер#
жави є самостійність і незалежність місцевих органів
влади, які започатковані Європейською хартією місце#
вого самоврядування. На сьогодні до Європейської
хартії місцевого самоврядування входять понад 30
країн, до яких у 1996 р. приєдналася Україна.

Реалізація бюджетної політики соціально#економі#
чного розвитку вимагає переходу на програмно#цільо#
вий метод формування місцевих бюджетів. Останнє
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В умовах незалежності України та розширення самостійності територіально�адміністратив�

них одиниць відкриваються можливості для принципово нового підходу до фінансового забез�

печення потреб соціальної сфери. Вирішення потреби має бути перенесене на рівень місцевих

рад. Це забезпечить дійовий контроль за розподілом ресурсів, раціональний підбір пріоритетів

розвитку. Поставить фінансування розвитку соціальної сфери у залежність від зростання ефек�

тивності виробництва у регіоні. З державного бюджету мають фінансуватися лише заходи за�

гальнодержавного значення. Справедливий і економічно обгрунтований розподіл соціальних

благ і послуг може бути забезпечений тільки в межах міста або регіону. Зрозуміло, що в окре�

мих випадках підтримка гарантованого державним законодавством рівня соціального обслу�

говування може потребувати субвенцій з загальнодержавного бюджету. Важливим напрямом

поліпшення фінансового забезпечення соціальної сфери є удосконалення системи управління

її розвитком. Насамперед, потрібен підхід до децентралізації управління.

Under Ukraine's independence and autonomy of the expansion of territorial and administrative

units open up opportunities for a fundamentally new approach to the financial needs of the social

sphere. The solution needs to be transferred to local councils. This will ensure an effective control

over allocation of resources, rational selection of development priorities. Put the financing of social

sphere in dependence on growth efficiency in the region. With the state budget should be financed

only events of national importance. A just and economically reasonable distribution of social goods

and services may be provided only within the city or region. Clearly, in some cases support the

guaranteed level of state social services law may require subsidies from the state budget an important

area increase funding for social services is improving management development. First, you need a

decentralized approach to management.
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зумовлено ще й тим, що недостатньо ефективне вико#
ристання бюджетних коштів та поліпшення якості надан#
ня державних послуг є назрілою проблемою, особливо
в умовах нестачі бюджетних коштів.

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

За таких поставлених проблем виникає наукова дис#
кусія навколо основних питань: чому з року в рік ми ма#
ємо проблеми з виконанням видаткової частин бюдже#
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ту; виконанням програми соціально#економічного та
культурного розвитку та яким чином ми можемо зроби#
ти позитивні макроекономічні прогнози загалом по дер#
жаві.

Сьогодні в Україні майже немає серйозних комплек#
сних досліджень з проблематики місцевих фінансів. Заз#
наченими проблемами займається дуже обмежене коло
фахівців. Формування місцевих фінансів, як і всієї фінан#
сової системи України, відбувається в жорстких умовах.
Це гальмує процес становлення основ фінансової авто#
номії місцевих органів влади, що зумовлює актуальність
даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Саме ця обставина і зумовила потребу у вивчені
процесу формування і виконання місцевих бюджетів,
ролі планування в процесі використання коштів та
етапів проходження бюджетного процесу на місцево#
му рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дія інституту місцевого самоврядування є прий#
нятною норма демократичного розвитку, яка перед#
бачає широку автономію населення у вирішенні пи#
тань самоврядного розвитку. Одним із таких важли#
вих питань є забезпечення функціонування соціаль#
ної інфраструктури з метою надання послуг соціаль#
ного характеру не нижче рівня, що встановлений
державою, з метою гарантування соціально#еконо#
мічних та соціально#культурних прав громадян. Ви#
ходячи із положень Європейської хартії про місцеве
самоврядування, здійснення державних повнова#
жень, як правило, повинно переважно покладатися
на органи влади, що найбільш близькі до громадян
— тим самим забезпечується повніше врахування
інтересів кожного громадянина. Тому виконання
соціальних функцій однаковою мірою стосується як
центральних органів державної влади, так і місце#
вих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Останніми роками більшість соціальних видатків
передано для фінансування на місця. У структурі зве#
деного бюджету 70 % видатків соціального спряму#
вання мають фінансуватися із місцевих бюджетів.
Тому повноваження місцевих органів у соціальній
сфері — це не їх доброчинність, а децентралізоване
виконання соціальних зобов'язань центрального
рівня.

До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, се#
лищ, міст районного значення та їх об'єднань і врахову#
ються при визначенні обсягу міжбюджетних транс#
фертів, належать видатки на:

— органи місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст районного значення;

— освіту:
— дошкільну освіту;
— загальну середню освіту (школи — дитячі сад#

ки);
— первинну медико#санітарну, амбулаторно#по#

ліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні лікарні,

медичні амбулаторії, фельдшерсько#акушерські та
фельдшерські пункти);

— сільські, селищні та міські палаци культури, клу#
би та бібліотеки.

Новий підхід запроваджено щодо класифікації ви#
датків, який дозволяє визначити не лише сам факт ви#
користання міністерствами та відомствами бюджетних
коштів, а й пов'язати ці видатки з виконанням програм#
них завдань держави та мірою відповідальності у цьо#
му кожного відомства.

Запровадження нової функціональної класифі#
кації видатків бюджету викликане необхідністю
приведення її у відповідність до міжнародних стан#
дартів статистики державних фінансів з метою за#
безпечення міжнародної порівнянності показників
бюджету.

Видатки бюджету класифікуються за чотирма оз#
наками:

1) функціональна класифікація видатків бюджету
(за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки)
(КФКВ);

2) економічна класифікація видатків бюджету (за
економічною характеристикою операцій, при прове#
денні яких здійснюються ці видатки) (КЕКВ);

3) відомча класифікація видатків (за ознакою голов#
ного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);

4) програмна класифікація видатків бюджету
(КПКВ).

Функціональна класифікація здійснюється відпо#
відно до основних функцій держави, які викладені у
вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів.
Можна виділити три рівні функціональної класифі#
кації:

— перший рівень — розділи, в яких визначаються
видатки бюджетів на здійснення загальних функцій дер#
жави, Автономної Республіки Крим та місцевого само#
врядування;

— другий рівень — підрозділи та групи, в яких кон#
кретизуються напрями спрямування бюджетних коштів
на здійснення відповідно функцій держави, Автоном#
ної Республіки Крим чи місцевого самоврядування в
межах відповідних розділів;

— третій рівень — цільові видатки за конкретними
напрямами діяльності головних розпорядників бюджет#
них коштів у межах відповідних підрозділів.

Міський бюджет на 2012 рік сформовано відповід#
но до вимог Бюджетного кодексу України, Податково#
го кодексу України, Закону України "Про державний
бюджет України на 2012 рік" та інших нормативно#пра#
вових актів, що не суперечать бюджетному законодав#
ству.

Формування видаткової частини міського бюджету
на 2012 рік проведено з урахуванням вимог Бюджетно#
го кодексу України, "Про Державний бюджет України
на 2012 рік" [1].

При плануванні видаткової частини бюджету міста
Буча основною метою було збереження соціальної
спрямованості міського бюджету для забезпечення
фінансування гарантованих державою виплат для ре#
алізації конституційних норм в таких галузях як осві#
та, охорона здоров'я, соціальний захист, культура та
спорт.
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Видатки бюджету міста обраховані виходячи з
діючої на 01.01.2012 року мережі чинного законо#
давства та наявності джерел фінансування.

 Загальний обсяг видатків на наступний рік складає
132996,1 тис. грн., в т.ч. загального фонду 99356,4 тис.
грн., (субвенція з державного бюджету — 25668,8 тис.
грн. (загальний фонд) в т.ч. субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання медика#
ментів для забезпечення швидкої медичної допомоги —
725,5 тис. грн.), спеціального фонду 33639,7 тис. грн.
(рис. 1).

Обсяг видатків загального фонду міського бюд#
жету складає 99782,4 тис. грн., в тому числі по освіті
28722,3 тис. грн., по охороні здоров'я — 14387,5 тис.
грн., по соціальному захисту — 854,0 тис. грн., по
культурі та спорту — 1085200,0 тис. грн., по органам
місцевого самоврядування — 8503,0 тис. грн., жит#
лово#комунальне господарство — 3895,5 тис. грн.,
відділ у справах сім'ї та молоді — 406,7 тис. грн., га#
зета "Бучанські новини" — 180,0 тис. грн., субвенція
з державного бюджету на пільги та допомоги —
24943,3 тис. грн.; субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на придбання медикаментів для
забезпечення швидкої медичної допомоги — 725,5
тис. грн.; субвенція з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально#економічного
розвитку окремих територій 10000,0 тис. грн.; запобі#
гання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха — 50,0 тис. грн.; кошти, що переда#
ються із загального фонду бюджету до бюджету роз#
витку (спеціального фонду) — 426,0 тис. грн. (довід#
ково); інші видатки — 150,0 тис. грн.; резервний фонд
10,0 тис. грн.; субвенція на виконання власних повно#

важень територіальних
громад сіл, селищ, міст
та їх об'єднань — 2130,2
тис. грн. [2].

За рахунок подаль#
шого зростання міні#
мального розміру опла#
ти праці, наближення
його до мінімального
прожиткового рівня та
підвищення рівня опла#
ти праці працюючих в
бюджетній сфері, в ре#
зультаті комплексних
заходів, спрямованих на
забезпечення одного із
пріоритетних завдань
уряду — підвищення
якості життя населення,
на 2012 рік або при#
наймні недопущення йо#
го спаду.

Формування місцево#
го бюджету та міжбюд#
жетних взаємовідносин
здійснено, виходячи з по#
ложень Бюджетного ко#
дексу України, Закону
України "Про Державний

бюджет України на 2012 рік".
Розрахункові показники обсягу видатків місько#

го бюджету окремо для кожного головного розпо#
рядника коштів визначені, виходячи із загальних ре#
сурсів зведеного бюджету України та першочерго#
вості соціальних видатків на основі фінансових нор#
мативів бюджетної забезпеченості та двох коригу#
ючих коефіцієнтів до них у розрахунку на тисячу жи#
телів та наявної чисельності населення (органи
місцевого самоврядування, охорона здоров'я, куль#
тура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні
програми стосовно сім'ї та жінок, молоді та дітей),
на одну дитину або на одного учня, отримувача соці#
альних послуг — соціальний захист та соціальне за#
безпечення.

Бучанська міська рада має один зведений бюджет.
Видатки загального фонду бюджету міста Буча станов#
лять 99782,4 тис. грн. та розподілений між п'ятьма го#
ловними розпорядниками коштів (окремими юридични#
ми особами), а саме:

— 01 Рада (Бучанська міська рада) — 23499,2 тис.
грн.;

— 10 Органи освіти і науки (Відділ освіти Бучансь#
кої міської ради) — 29719,2 тис. грн.;

— 14 Органи охорони здоров' я (Бучанська міська
поліклініка) — 6145,0 тис. грн.;

— 14 Органи охорони здоров'я (Комунальна орган#
ізація "Міжміська станція швидкої медичної допомоги")
— 8242,5 тис. грн.;

— 15 Орган праці та соціального захисту населен#
ня (Управління праці, соціального захисту та захисту на#
селення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бу#
чанської міської ради) — 27528320,0 тис. грн.;
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Рис. 1. Структура загального фонду по основним напрямам
фінінсування по місту Буча (тис. грн.)
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 — 24 Орган культури та спорту (Відділ культури та
спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради)
4099,6 тис. грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бю#
джету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) — 426,0
тис. грн. Оборотно касова готівка затверджена в сумі
100,0 тис. грн.

Державне управління, у якого розрахунковий показ#
ник Міністерства фінансів України на утримання органів
місцевого самоврядування становить в сумі 2113,9 тис.
грн. Бюджетом міста на 2012 рік затверджені видатки в
сумі 8524,0 тис. грн.

На утримання 143 працівників органів місцевого
самоврядування, із них посадових осіб місцевого са#
моврядування — 105,0; іншого персоналу — 38,0 (
Бучанська міська рада — 85,5 працівника; відділ ос#
віти — 11,0 працівника, управління праці, соціально#
го захисту та захисту населення від наслідків Чорно#
бильської катастрофи 43,5 працівника), з них на зар#
плату — 5566,5 тис. грн., енергоносії — 577,5 тис.
грн.

Діяльність органів місцевого самоврядування забез#
печує організацію роботи за всіма напрямами соціаль#
но#економічного та культурного розвитку міста, супро#
воджує та контролює виконання місцевих та державних
програм на місцевому рівні, забезпечує безперебійну
діяльність комунальних підприємств та надає відповідні
державні послуги (управління праці, соціального захи#
сту та захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи тощо).

Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований
у розрахунках між бюджетних трансфертів з держав#
ного бюджету до місцевих бюджетів розрахований
міністерством фінансів України, становить — 25635,1
тис. грн.

Бюджетом міста на 2012 рік затверджено видатки в
сумі 28683,6 тис. грн. Розрахунок видатків на освіту на
2012 рік здійснено, виходячи з фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного
віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного
приведених контингентів дітей дошкільного віку станом
на 1 січня 2011 року, що передує плановому бюджетно#
му періоду.

За рахунок цих коштів будуть утримуватись 5 дош#
кільних навчальних закладів, школи дитячий садок, 4
загальноосвітні школи, Українська гімназія та заклад
позашкільної роботи з дітьми та інші заклади в галузі
охорони здоров'я.

Згідно показників перспективної мережі по контин#
генту дітей в ДНЗ планується утримувати 1434 дитину.
Кількість учнів у загальноосвітніх школах — 2514,0.
На виплати одноразової допомоги дітям#сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у
2012 році виповниться 18 років, враховано 7,2 тис. грн.
[2].

Видатки на захищенні статті складають у сумі
28448,1 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з
нарахуваннями (включаючи деякі норми ст.57 Зако#
ну України "Про освіту" постанову Кабінету Міністрів
України від 23.03.2011 року № 373 встановлення над#
бавок в розмірі 20 відсотків посадового окладу (став#
ки заробітної плати) педагогічним працівникам дош#

кільних та загальноосвітніх установ) визначені в сумі
19413,4 тис. грн.; оплата комунальних послуг —
5118,4 тис. грн. (до розрахунку взяті тарифи, які скла#
лися станом на 01.01.2011 року), на харчування дітей
в дитячих дошкільних закладах та школах 3463,5 тис.
грн.

Видатки на харчування дітей в дошкільних закла#
дах передбачені з розрахунку 18,0 грн. на один діто#
день. В бюджеті на 2012 рік видатки на захищенні статі
становить 97,5 відсотки, лише 2,5 відсотки становлять
інші статті. В той час, як за період 2000—2012 роки
видатки на утримання закладів освіти неупинно зрос#
тають.

Доведений показник Міністерства фінансів Украї#
ни на 2012 рік на утримання установ охорони здоров'я
становить 15792,2 тис. грн. Бюджетом міста на 2012 рік
затверджено 16517,7 тис. грн. Затверджені асигнуван#
ня будуть направлені на утримання 2#х установ охоро#
ни здоров'я, а саме — на комунальну організацію
"Міжміська станція швидкої медичної допомоги" та Бу#
чанську поліклініку, а також на передачу міжбюджет#
ного трансферту м.Ірпінь на здійснення повноважень у
галузі охорони здоров'я.

На 2012 рік заплановані видатки на утримання Бу#
чанської міської поліклініки в сумі 6145,0 тис. грн., в
тому числі на заробітну плату з нарахуванням 5293,1
тис. грн., енергоносії — 344,0 тис. грн. Передбачені
видатки на утримання денного станціонара з кількістю
5 ліжок, та на утримання дитячої консультації та зубо#
протезної поліклініки. Бучанська міська поліклініка є
лікувально#профілактичним закладом, мета якого є за#
безпечення різноманітних потреб дитячого і доросло#
го населення м. Буча в галузі охорони здоров'я шля#
хом надання кваліфікаційної медичної допомоги,
включаючи широкий спектр лікувально#профілактич#
них заходів [3].

Також за рахунок міського бюджету на 2012 рік
передбачено видатки на утримання комунальної орган#
ізації "Міжміської станції швидкої медичної допомоги"
в сумі 8242,5 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з
нарахуванням 4333,3 тис. грн., енергоносії — 52,3 тис.
грн.

Крім того, вперше передбачено субвенцію з держав#
ного бюджету місцевим бюджетам на придбання меди#
каментів для забезпечення швидкої медичної допомо#
ги — 725,5 тис. грн.

У міському бюджеті передбачені видатки галузі охо#
рони здоров'я на передачу міжбюджетного трансфер#
та та делегування повноважень по м. Ірпінь в сумі 2130,2
тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення.
Загальна сума видатків міського бюджету міста
Буча на 2012 рік на фінансування закладів по соц#
іальному захисту та соціальному забезпеченню на#
селення передбачена в сумі 25665,1 тис. грн., в тому
числі субвенція з Державного бюджету 24943,3 тис.
грн.

На виплату грошової компенсації фізичним осо#
бам, які надають соціальні послуги громадянам по#
хилого віку, інвалідам, дітям#інвалідам, хворим, що
не здатні до самообслуговування в сумі, — 106,3
тис. грн. На утримання Територіального центру со#
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ціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян при Бучанському уп#
равлінні праці, соціального захисту та захисту на#
селення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
в кількості 14,5 штатних одиниць. Передбачені ви#
датки в бюджеті міста на 2012 рік у сумі 406,7 тис.
грн. (заробітна плата з нарахуваннями 360,9 тис
грн.).

Житлово#комунальне господарство. Витрати місь#
кого бюджету на житлово#комунальне господарство
визначені у сумі 3895,5 тис. грн. загального фонду бюд#
жету. Дотація житлово#комунальному господарству пе#
редбачена в сумі — 70,0 тис. грн. На благоустрій міста
передбачено видатки 3825,5 тис. грн. загального фон#
ду.

Культура і  мистецтво. Доведений показник
Міністерства фінансів України на 2012 рік на утриман#
ня установ культури і мистецтва — 2645,9 тис. грн.
Загальна сума видатків міського бюджету на фінан#
сування установ культури та мистецтва передбачені в
розмірі 4439,6 тис. грн. Дані кошти передбачені на
фінансування 2 бібліотек, 3 будинків культури, шко#
ли естетичного виховання, 2 музеїв, проведення за#
ходів в сфері культури і мистецтва (128,0 штатних
одиниць).

На реалізацію постанови Кабінету Міністрів Украї#
ни від 23.03.2011 року № 373 передбачені видатки для
виплати 20#відсоткової надбавки педагогічним прац#
івникам школи естетичного виховання ім. Л.Ревуць#
кого. "Інші заходи та заклади по мистецтву" передба#
чені видатки на фінансування заходів місцевого зна#
чення в сумі — 723,0 тис. грн. по загальному фонду
бюджету.

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
обрахована в сумі 3246,7 тис. грн., енергоносії — 374,6
тис. грн.

Засоби масової інформації. На фінансування ре#
дакції газети "Бучанські новини" передбачено 180,0
тис. грн., для реалізації програми місцевого значен#
ня "Підтримки засобів масової інформації — газети
"Бучанські новини" для висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядуван#

ня та задоволення інформацій#
них потреб громадян.

Фізична культура і спорт. До#
ведений показник Міністерства
фінансів України на 2012 рік на
програми і заходи з фізичної куль#
тури і спорту становить 320,2 тис.
грн.

Загальна сума видатків
міського бюджету на 2012 рік на
фінансування установ фізичної
культури і спорту передбачена в
розмірі 1085,2 тис. грн. (штатних
одиниць — 28,0). В їх складі пе#
редбачаються видатки по загаль#
ному фонду місцевого бюджету
на проведення навчально#трену#
вальних зборів і змагань — 50,5
тис. грн., фінансова підтримка
спортивних споруд в сумі 498,1

тис. грн., утримання та навчально#тренувальна робота
дитячо#юнацьких спортивних шкіл — 536,6 тис. грн. Ви#
датки на оплату праці — 717,8 тис. грн., оплата кому#
нальних послуг та енергоносіїв — 85,0 тис. грн.

 Запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха. Протягом декількох
років склалася тривожна ситуація щодо надзвичай#
них ситуацій природного характеру, особливо це
стосується горіння торфу на поймі річки Рокач. З
метою запобігання виникнення надзвичайних ситу#
ацій, захисту населення від наслідків природних та
техногенних аварій в бюджеті міста на 2011 рік пе#
редбачені видатки на забезпечення захисту населен#
ня від наслідків надзвичайних ситуацій в сумі 50,0
тис. грн. [4].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, враховуючи вищенаведене, основ#
не завдання Програми полягає у вирішенні соціаль#
них проблем жителів міста Буча шляхом закріплення
соціальної спрямованості економічного зростання та
стабілізації ситуації з ринком праці, концентрація
фінансових та трудових ресурсів на не скорочення не#
завершеного будівництва, спрямування їх на облаш#
тування міста Буча, підвищення рівня розрахунків за
спожиті енергоносії, активізація роботи із скорочен#
ня кількості збиткових підприємств, активізації по#
дальшого економічного розвитку усіх сфер життєді#
яльності міста.
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розпоряднику коштів відділ освіти Бучанської міської ради
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