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Abstract. Ensuring stable and sufficient financial resources of the territorial communities is a 

guarantee of the establishment of a capable and efficient local government. Increasing the importance 

of local budgets in implementing social and economic regulation is the basis for building and developing 

an effective national economy. The purpose of the article is to reveal the essence of local budgets as the 

basis of social and economic development of territorial communities. The article considers the issue of 

improving the formation and execution of local budgets as the basis for socio-economic development of 

territories and the state as a whole. The formation of the revenue part and execution of the expenditure 

part of local budgets is analyzed. The ways of solving the financial solvency of the budgets of local self-

government are suggested. The author proved that local budgets are an instrument of financial and eco-

nomic regulation of the development of territories and the state as a whole. Effective formation and 

implementation of local budgets should be based on a combination of financial and economic interrela-

tions in the area of revenue generation, implementation of budget expenditures, intergovernmental fiscal 

relations, and the development and implementation of balanced economic policies aimed at ensuring the 

social and economic growth of administrative and territorial units. It is substantiated that own revenue 

part of local budgets is an indicator of the social and economic status of the territory and shows the 

degree of development of the economy in the region. The analysis of the implementation of the income 

and expenditure part of the budgets of local self-government allowed to determine the potential and 

trends of the development of territorial communities. The author has proved that at the current stage of 

financial decentralization reform it is expedient to increase the financial capacity of local budgets, im-

prove the program-target method of financing and use of medium-term planning of budgets of adminis-

trative-territorial units. 
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Постановка проблеми. В умовах 

децентралізації України питання  

місцевих бюджетів набуває особливої 

актуальності. Економічний, інновацій-

ний та соціальний розвиток будь-якої 

країни залежить від розвитку її  
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територій. Становлення територіальних 

громад потребує відповідного фінансо-

вого забезпечення, що реалізується че-

рез формування місцевих бюджетів.  

Від якісного та ефективного фор-

мування бюджетів територіальних гро-

мад залежить стан економічної та соціа-

льної інфраструктури адміністративно-

територіальних одиниць, у тому числі 

житлово-комунального господарства, 

транспорту та зв’язку, закладів освіти, 

охорони здоров’я, культури. В умовах 

фінансової децентралізації важливим є 

удосконалення структури дохідної та 

видаткової частини бюджетів територіа-

льних громад з урахуванням пріоритетів 

державної фінансової політики на сере-

дньострокову та довгострокову перспе-

ктиву. Вагомими завданнями бюджет-

ного регулювання в Україні на 

сучасному етапі розвитку є збалансова-

ність бюджетної системи, правильність, 

повнота та оптимальність становлення 

місцевих, ефективність формування до-

ходів і видатків місцевих бюджетів.  

Забезпечення стабільними та доста-

тніми фінансовими ресурсами територі-

альних громад є запорукою становлення 

дієздатної та ефективної місцевої влади. 

Підвищення значення місцевих бюдже-

тів у реалізації соціального й економіч-

ного регулювання є основою побудови 

та розвитку ефективної національної 

економіки. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій з проблеми. Серед наукових до-

сліджень зарубіжних вчених у сфері су-

спільних та місцевих фінансів, можна 

назвати праці Ш. Бланкарта [1], П. Са-

муельсона [2]. Питанням формування 

місцевих бюджетів як основі соціально-

економічного розвитку територіальних 

громад присвячені праці вітчизняних 

вчених: Т. М. Боголіб [3], Т. Г. Бондарук 

[4], Н. В. Васильєвої, Н. М. Гринчук, 

Т. М. Дерун, В. С. Куйбіди, А. Ф. Ткачук 

[5], Л. І. Карамушка [6], Т.Н. Корнієнко, 

С.А. Корнієнко [7], Татарин Н. Б., Вой-

тович В. В. [8] та інших. 

Формулювання цілей дослі-

дження. Метою статті є розкриття сут-

ності місцевих бюджетів як основи соці-

ально-економічного розвитку 

територіальних громад. 

Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Місцеві бюджети 

займають не лише важливе місце у бю-

джетній системі, але й одне з централь-

них місць в економічній системі кожної 

держави, їх роль і значення безпосеред-

ньо зумовлені типом економічної сис-

теми, обраними цілями та пріоритетами 

суспільного розвитку [8].  

Місцеві бюджети виступають важ-

ливим чинником економічного, іннова-

ційного розвитку; інструментом регу-

лювання макроекономічних процесів; 

інструментом реалізації державної соці-

ально-економічної політики, фінансо-

вою базою розвитку територій; основ-

ним важелем фінансового регулювання 

та вирівнювання; головним джерелом 

фінансових ресурсів для вирішення со-

ціальних-економічних проблем, утри-

мання і розвитку місцевого господарс-

тва, підвищення рівня благополуччя 

населення. 

Складовою частиною бюджетної 

системи України є місцеві бюджети. Мі-

сцевими бюджетами є бюджет Автоном-

ної Республіки Крим, обласні, районні, 

міські, селищні, сільські бюджети та бю-

джети об’єднаних територіальних гро-

мад, що створюються згідно із законом 

та перспективним планом формування 

територій громад.  

У Бюджетному Кодексі наведені 

нижче терміни вживаються в такому 
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значенні: 

- бюджет – план формування та ви-

користання фінансових ресурсів для за-

безпечення завдань і функцій, які здійс-

нюються відповідно органами держав-

ної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування протягом бюджетного 

періоду; 

- бюджети місцевого самовряду-

вання – бюджети територіальних громад 

сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому чи-

слі районів у містах), бюджети об’єдна-

них територіальних громад; 

- бюджети об’єднаних територіаль-

них громад (ОТГ) – бюджети об’єдна-

них територіальних громад, створених 

згідно із законом та перспективним пла-

ном формування територій громад, а та-

кож бюджети об’єднаних територіаль-

них громад, визнаних Кабінетом 

Міністрів України спроможними в по-

рядку, встановленому законом [9]. 

Нині налічується 10838 місцевий 

бюджет (без місцевих бюджетів Автоно-

мної Республіки Крим та м. Севасто-

поля) (рис. 1).

 

Рис.1. Місцеві бюджети України 
Джерело: сформовано за даними, наведеними у [10]. 

На даний час у рамках реалізації ре-

форми децентралізації влади в Україні 

проводиться активна робота по форму-

ванню фінансово незалежних та спромо-

жних територіальних громад. Бюджети 

об’єднаних територіальних громад фор-

муються відповідно до закону та перспе-

ктивного плану формування територій 

громад та мають прямі міжбюджетні ві-

дносини з державним бюджетом.  

Завдяки реалізації реформи міжбю-

джетних відносин: 

- місцеві органи влади можуть са-

мостійно формувати та затверджувати 

свої місцеві бюджети не чекаючи за-

твердження державного бюджету; 

- Міністерство фінансів не визнача-

тиме і не доводитиме до місцевих бю-

джетів індикативні показники по дохо-

дах; 

- значно розширено джерела напов-

нення місцевих бюджетів для забезпе-

чення виконання органами місцевого са-

моврядування видаткових повноважень; 
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- існуючу систему балансування до-

ходів і видатків місцевих бюджетів замі-

нено принципово новою системою гори-

зонтального вирівнювання податко-

спроможності територій залежно від рі-

вня надходжень на одного жителя; 

- запроваджено нові види міжбю-

джетних трансфертів (освітня та меди-

чна субвенції, субвенція на підготовку 

робітничих кадрів, базова та реверсна 

дотації); 

- на законодавчому рівні визначено 

механізм розрахунку нових видів між-

бюджетних трансфертів; 

- надано право самостійно встанов-

лювати ставки податків в граничних ме-

жах, визначених законодавством, та на-

давати пільги з їх сплати [10]. 

В процесі реалізації реформи між-

бюджетних відносин Міністерство фі-

нансів України доводить до органів міс-

цевої влади лише особливості складання 

розрахунків до проектів бюджетів тери-

торіальних громад на плановий бюдже-

тний рік та розрахунки прогнозних об-

сягів міжбюджетних трансфертів і 

методики їх визначення. Тобто, на зако-

нодавчому рівні забезпечено повну фі-

нансову незалежність та бюджетну са-

мостійність бюджетів територіальних 

громад.  

У структурі фінансів місцевого  

самоврядування основну роль у  

забезпеченні його матеріальної і фінан-

сової основи відіграють бюджетні від-

носини. Місцеві бюджети як економічна 

категорія уособлюють відповідний фі-

нансовий механізм. Який проявляються 

у накопичення грошових фондів, що 

спрямовуються на задоволення соціа-

льно-культурних, побутових потреб те-

риторіальної громади. За допомогою мі-

сцевих бюджетів відбувається перероз-

поділ вартості між територіями, галу-

зями господарства, економічній та соці-

альній сферах. Сутність фінансового за-

безпечення територіальних громад як 

складової міжбюджетних відносин, яка 

полягає у використанні сукупності ін-

ституційних засад формування місцевих 

бюджетів з врахуванням ступеню збала-

нсованості фінансово-економічних від-

носин. Важливим завданням місцевих 

бюджетів є фінансування суспільних по-

треб відповідно до функцій певних те-

риторіальних громад. Для виконання за-

значеного необхідне ефективне плану-

вання та раціональне використання бю-

джетних коштів [3]. 

Згідно фінансових підсумків за 

бюджетний 2017 рік можна конста-

тувати, що в минулому році темп 

зростання доходів місцевих бюджетів 

зберігся та частка місцевих бюджетів у 

зведеному бюджеті України зростає. 

Надходження місцевих бюджетів 

до загального бюджетного фонду Укра-

їни (без урахування міжбюджетних тра-

нсфертів) за 2017 рік склали 229 млрд 

грн, що більше від прогнозних показни-

ків Міністерства фінансів України. А у 

порівнянні з 2016 роком надходження 

зросли на 58,8 млрд грн або на +35%. 

У більшості розвинених країн світу 

місцеві податки та збори становлять 5-

30% усіх податкових надходжень до зве-

дених бюджетів. В Японії місцеві пода-

тки та збори становлять 35% доходів ор-

ганів місцевого самоврядування, у 

Великобританії – 37%, в Німеччині – 

46%, у Франції – 67%, у США – 66%. 

Найбільшими за питомою вагою серед 

місцевих податків та зборів є місцевий 

корпоративний податок, місцевий пода-

ток з доходів, податок на нерухо-

мість [7]. 
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Рис. 2. Динаміка формування місцевих та Зведеного бюджету України 

2007-2017 роки 
Джерело: побудовано авторами за даними, наведеними у [11]. 

Збільшення дохідної частини міс-

цевих бюджетів свідчить про підви-

щення зацікавленості органів місцевої 

вади у розвитку місцевих громад, дієву 

реалізацію заходів щодо пошуку резер-

вів наповнення місцевих бюджетів та 

підвищення ефективності адміністру-

вання податків і зборів. 

В сучасних умовах органи місцевої 

влади поступово відходить від позиції 

очікування дотацій з державного бю-

джету: формують ефективний управлін-

ський апарат, використовують кошти на 

інноваційний розвиток громад, аналізу-

ють витрачання бюджетних коштів та 

запобігати випадкам нераціонального, 

неефективного їх використання. 

Найбільшу питому вагу, 57,3% до-

хідної частини місцевих бюджетів, ста-

новить податок на доходи фізичних осіб 

– 110,0 млрд грн. Надходження даного 

податку у порівнянні з 2016 роком, збі-

льшилися на 31,1 млрд грн або на 39,9%. 

У звітному періоді місцевими бю-

джетами було отримано плати за землю 

26,4 млрд грн, що на 13,0% (на 3,0 млрд 

грн) більше від надходжень за 2016 рік. 

Плата за землю є вагомим джерелом до-

хідної частини бюджетів місцевого рі-

вня та структурі доходів займає 13,7%. 

Єдиний податок склав 23,3 млрд 

грн, що на 6,1 млрд грн (+35,7%) пере-

вищує надходження 2016 року. Приріст 

надходжень єдиного податку зумовле-

ний змінами у податковому законодав-

стві та активізацією підприємницької ді-

яльності. 

Упродовж січня-грудня 2017 року 

сплата податку на нерухоме майно, від-

мінне від земельної ділянки склала 2,4 

млрд грн. та перевищує показник 2016 

бюджетного року на 70,9%, що свідчить 

про динамічне зростання. Зростання фі-

нансових ресурсів до місцевих бюдже-

тів свідчить про ефективну роботу орга-

нів місцевої влади з формування коштів 

до своїх бюджетів та наявність резервів 

для подальшого зміцнення фінансової 

спроможності та соціально-економіч-

ного розвитку громад.
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Рис. 3. Частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті 

України, % 
Джерело: побудовано авторами за даними, наведеними у [11].

Частка фінансових ресурсів місце-

вих бюджетів у зведеному державному 

бюджеті України досягає 50%, тобто ор-

гани місцевої влади володію мають у ро-

зпорядженні вагомий фінансовий ре-

сурс, який ефективно потрібно 

спрямовувати на розвиток громад. 

В умовах реформи місцевого само-

врядування об’єднані територіальні гро-

мади ефективніше формують та управ-

ляють фінансовими ресурсами. Так, у 

2017 році надходження місцевих бю-

джетів зросли на 31% як порівняти з ми-

нулим роком, а фінансові надходження 

бюджетів ОТГ 2017 року зросли у 1,9 

рази порівняно з 2016 роком (рис. 4). 

 

Рис. 4. Виконання власних доходів місцевими бюджетами 

Джерело: побудовано за даними, наведеними у [12]. 

Надходження власних доходів міс-

цевих бюджетів 366 ОТГ за січень-гру-

день 2017 року зросли на 87,0% та 

склали 9,3 млрд грн (+4,3 млрд грн). 

Враховуючи те, що нові 207 ОТГ, у яких 

перші місцеві вибори були проведені в 

2016 році, тільки в 2017 році отримали 

60% надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб до своїх місцевих  

бюджетів, то їх власні ресурси у порів-

нянні з аналогічним періодом минулого 

року зросли в 2,9 рази та склали 4,9 млрд 

грн (+3,2 млрд грн). Необхідно зазна-

чити, що темп зростання власних дохо-

дів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отриму-

вали зарахування 60% ПДФО до своїх 

бюджетів, становить +34,2% (+1,1 млрд 

грн). Це більше, ніж на 3% від  
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середнього показника по Україні (темп 

зростання власних доходів по місцевих 

бюджетах України – 31%) [12]. 

Видатки загального фонду місце-

вих бюджетів України станом на 1 січня 

2018 року склали 490, 1 млрд грн, що на 

143,8 млрд грн або на 41,5% більше ніж 

у 2016 році. 

Місцеві бюджети одержали фінан-

сові трансферти у розмірі 272,9 млрд грн 

станом на 01 січня 2018 року. Структуру 

державних трансфертів ілюструє рис. 5.

 

Рис. 5. Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам (млрд грн) 
Джерело: побудовано авторами за даними, наведеними у [12]. 

 

На даний час структура фінансових 

ресурсів місцевих бюджетів свідчить 

про зростання частки міжбюджетних 

трансфертів у доходах місцевих бюдже-

тів, що є однією із слабких сторін бю-

джетної децентралізації в Україні. Зале-

жність місцевих бюджетів від держав-

ного бюджетного фінансування свід-

чить про проблеми з формуванням дохі-

дної частини бюджетів через слабку 

економічну розвиненість окремих тери-

торій. 

Розвиток місцевого оподаткування 

відіграє важливу роль у формуванні до-

ходів місцевих бюджетів, адже надхо-

дження від місцевих податків і зборів за-

раховуються безпосередньо до дохідної 

частини бюджетів місцевого самовряду-

вання. Обсяги місцевих податків та  

зборів в Україні свідчить, що їх  

недостатньо для формування фінансової 

бази розвитку територіальних громад. 

Тому нагальним є питання залучення 

додаткових фінансових джерел шляхом 

збільшення податкових та неподаткових 

надходжень до місцевих бюджетів.  

Для зростання фінансової спромо-

жності територіальних громад слід здій-

снити напрями зміцнення дохідної бази 

місцевих бюджетів, а саме: 

– забезпечити ефективний конт-

роль процесу формування та цілеспря-

мований розподіл використання коштів 

місцевих бюджетів;  

– раціональне управління та вико-

ристання земельних ресурсів;  

– забезпечити зростання обсягів по-

датків та зборів, що створюють фінан-

сову базу бюджетів; 
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– розвиток та стимулювання держа-

вою малого та середнього підприємниц-

тва;  

– удосконалення механізму зрос-

тання неподаткових джерел формування 

місцевих бюджетів; 

 – модернізація та оновлення жит-

лово-комунальної сфери;  

– ефективне використання трансфе-

ртів та дотацій з Державного бюджету 

на місцевому рівні. 

Станом на 1 січня 2018 року капіта-

льні видатки бюджетів місцевого рівня 

України склали 73,4 млрд грн, що на 

20,7 млрд грн або на 39,4% більше ана-

логічного.  

 

 

Видатки бюджету розвитку на 1 

жителя мають постійну тенденцію ро-

сту. Так, цей показник у бюджетах міс-

цевого самоврядування України зріс з 

1 233 грн до 1 728 грн (на 40,1%). 

За час реалізації реформи децентра-

лізації збільшились обсяги надання дер-

жавної фінансової підтримки місцевим 

бюджетам на розбудову соціально-еко-

номічної інфраструктури територіаль-

них громад з метою підвищення потен-

ціалу до сталого інноваційного розвит-

ку. Обсяг загальної бюджетної фінансо-

вої підтримки громад станом на 1 січня 

2018 року склав 16,1 млрд грн, що бі-

льше у 32 рази, у порівнянні з 2014 ро-

ком (рис 6). 
 

 

Рис. 6. Державна підтримка на розвиток територіальних громад 
Джерело: сформовано за даними, наведеними у [12].

Показники виконання та форму-

вання місцевих бюджетів показують за-

гальний економічний, соціальний, інве-

стиційний стан територій та її потенціал 

до сталого інноваційного розвитку. Ная-

вність достатнього фінансового забезпе-

чення територіальних громад є основою 

для надання якісних адміністративних 

послуг жителям, реалізації соціальних, 

інфраструктурних, економічних проек-

тів, створення умови для розвитку біз-

несу та залучення інвестицій, розроб-

лення та реалізації місцевих програм 

інноваційного розвитку та фінансування 

заходів молодіжного, культурного, 

спортивного, освітнього спрямування 
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громади.  

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Місцеві бюджети є 

інструментом фінансово-економічного 

регулювання розвитку територій та дер-

жави в цілому. Ефективне формування 

та виконання місцевих бюджетів по-

винно ґрунтуватися на сукупності фі-

нансово-економічних взаємозв’язків у 

сфері формування дохідної частини, 

здійснення видатків бюджету, міжбю-

джетних відносин та розробці й реаліза-

ція збалансованої економічної політики, 

спрямованої на забезпечення соціально-

економічного зростання адміністрати-

вно-територіальних одиниць.  

Власна дохідна частина місцевих 

бюджетів є індикатором соціально-еко-

номічного стану території та показує 

ступінь розвиненості економіки в  

регіоні. Аналіз виконання дохідної та 

видаткової частини бюджетів місцевого 

самоврядування дозволяє визначити по-

тенціал та тенденції розвитку територіа-

льних громад. На сучасному етапі про-

ведення реформи фінансової децентра-

лізації доцільним є посилення фінансо-

вої спроможності місцевих бюджетів, 

удосконалення програмно-цільового 

методу фінансування та використання 

середньострокового планування бюдже-

тів адміністративно-територіальних 

одиниць. 
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