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ВСТУП 

 

Відомо, що формування ефективного місцевого самоврядування є 

одним з найнеобхідніших етапів у будівництві нової, демократичної, 

правової держави. Потрібних для становлення нації і її суспільного розвитку. 

Як елемент самостійності на місцях воно виступає одним з головних 

чинників розбудови України на всіх рівнях. 

Місцеве самоврядування являється органічною частиною системи 

стримувань і противаги, що діє як по горизонталі, так і по вертикалі. Воно 

перешкоджає державі узурпувати всю владу, запобігає її надмірному впливу 

на окремі територіальні одиниці. Місцеве самоврядування виступає 

регулятором і поєднуючи загальнодержавних і місцевих інтересів. Воно 

відіграє важливу роль в загальному ствердженні демократії та суспільства. 

Становлення територіального самоврядування є дуже важливим для 

України та її населення. Адже чим сильніше будуть будуватися окремі 

регіони і їх економіка, тим міцнішою ставатиме держава взагалі. А це має 

великий вплив на кожного з нас, бо ми являємось її невід’ємною частиною, 

від її розвитку залежить наш економічний добробут. 

Предметом дослідження  є аналіз різноманітних нормативно-правових 

актів та вивчення досвіду зарубіжних країн щодо застосування 

багатоваріантних підходів ефективної роботи органів місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації. 

Об’єктом дослідження є місцеві бюджети в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць за 2016-2018 рр. та показники зведеного бюджету 

України за 2014 – 2018 рр. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти 

України у сфері публічного управління та адміністрування, фахова 

література за темою дослідження щодо вдосконалення системи місцевого 
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самоврядування в умовах децентралізації та інтернет-ресурси. 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

1.1. Поняття та система місцевого самоврядування в Україні  

 

Система місцевого самоврядування в Україні будується відповідно до 

адміністративно-територіального поділу, що належить до компетенції 

центральної влади. Як відомо, в Україні конституційно закріплено три 

ланкову систему поділу. Адміністративно-територіальні одиниці є 

просторовою основою самоврядування і створюються державою для 

поліпшення управління на місцях.  

Закон "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. проголосив, 

що самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, 

законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих 

інтересів, виборності тощо [13]. 

 Система місцевого самоврядування в Україні включає: 

 територіальну громаду; 

 сільську, селищну, міську раду; 

 сільського, селищного, міського голову; 

 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

 органи самоорганізації населення. 

 Територіальна громада села, селища, міста є первинним суб'єктом 

місцевого самоврядування, основним носієм її функцій і повноважень 

(Додаток А). 

Територіальна громада має право проводити громадські слухання - 

зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 
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заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції з питань 

місцевого значення, що належать до підпорядкування місцевого 

самоврядування. 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, 

що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх 

імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, 

визначені Конституцією та законами України. 

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 

межах повноважень, визначених Конституцією України та законами, а також 

повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. 

Суть місцевого самоврядування як форми самоорганізації населення на 

місцях полягає в тому, що функціонально та організаційно воно є певною 

соціальною системою (самоорганізацією) або тим організаційно-правовим 

механізмом, завдяки якому територіальні громади безпосередньо і через 

обрані ними органи здійснюють функції та повноваження місцевого 

самоврядування. "Місцеве самоврядування, - зазначається в Конституції 

України, - здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому 

законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи". 

Принцип розподілу влад пов'язаний з принципом місцевого 

самоврядування, який забезпечує, поряд з централізацією системи 

управління, її децентралізацію на місцевому рівні (цей принцип 

проголошений лише стосовно державної влади, що є недоліком ст.132 

Конституції України).  

Органи місцевого самоврядування є самостійними в межах 

повноважень, визначених Конституцією (ст.140) і законами України. 

Водночас органи державної влади мають право забезпечувати державний 

контроль за реалізацією закріплених у законодавстві прав і свобод людини і 

громадянина, а також їх захисту.  
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Отже місцеве самоврядування інтегровано в загальну систему 

управління справами держави й суспільства. Воно є формою самоорганізації 

населення у вигляді територіальної громади для вирішення своїх завдань, 

тобто формою здійснення публічної влади, влади народу, що має бути в 

майбутньому. 

 

1.2. Історія створення та функціонування територіальних громад в 

України 

 

 Дослідник громади в Україні І. Черкаський слушно писав: «…про 

початок походження цієї установи ми не знаходим жодних відомостей ні в 

літописах, ні в писаних законодавчих пам’ятках. З великою ймовірністю 

можна думати, що сільські громади постали за тих часів, коли слов’янські 

племена, які заселяли теперішню південно-західну Русь, ще не були 

об’єднанні в державні спілки під зверхньою владою господарів» [1]. 

 «Руська Правда» вже досить конкретно регулювала діяльність верві 

(територіальної громади). У джерелах знаходимо відомості, що “Руська 

Правда” прямо говорить про вервь або має її на увазі у 15 статтях. У них вона 

виразно значиться як територіальна організація сільського населення з 

конкретно визначеними функціями. На це передусім указує обширна 

територія, яку займає вервь, що закріплено в «Руській Правді» . У багатьох 

статтях «Руська Правда» накладає матеріальну відповідальність за злочини, 

вчинені на території верві, найперше на конкретну особу – злочинця, а вервь 

відповідає лише тоді, коли його не знайдено. А те, що відповідальність 

виражається у матеріальному відшкодуванні у вигляді штрафу, означає, що 

конкретна особа, член верві, мала економічну самостійність [3]. 

Еволюція територіальної громади в Україні тривала століттями. Роль та 

значення громади завжди були важливими в українському суспільстві. 

Протягом усього свого існування територіальна громада в Україні 

здійснювала низку важливих функцій, що забезпечували життєдіяльність 
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села чи міста. Серед них найважливіші: забезпечення правопорядку на своїй 

території, безпека всіх членів громади та збереження рухомого і нерухомого 

майна, а також господарська, соціального захисту, культурно-просвітницька 

функції. 

У господарському житті українців побутував прадавній, відомий усім 

слов’янським народам звичай взаємодопомоги. Учені-етнографи бачать його 

зародження ще в родовому суспільстві, коли діяв обов’язок допомоги членам 

свого роду. З часом цей обов’язок трансформувався у добровільну участь у 

спілках взаємодопомоги сусідніх сімей.  

Виконуючи соціальну і культурно-просвітню функції, територіальні 

громади проводили значну виховну роботу. 

 

 

Рис. 1.1. Адміністративний поділ Української Народної Республіки 

 

Радянський період мав інші соціальні цінності, територіальні громади 

замінили керовані компартією ради, і самоврядування було ліквідоване. 
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Тоталітарний режим не міг навіть на місцевому рівні терпіти самоврядування 

(Додаток Б). 

І тільки Конституція України, прийнята 26 червня 1996 року, відновила 

територіальну громаду в Україні. Конституція України (ст.140) закріпила: 

«Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України» [8]. 

Отже, функції територіальних громад не втратили актуальності і в наш 

час, однак жителі населених пунктів сучасної України мало що знають про 

територіальну громаду, її силу, авторитет, взаємодопомогу і соціальний 

захист. 

 

1.3. Світові моделі місцевого самоврядування 

 

 Сучасні муніципальні системи зарубіжних країн, що склалися під 

впливом різноманітних чинників внутрішньодержавного та міжнародного 

характеру на підставі багатовікового історичного досвіду функціонування 

інституту місцевого самоврядування, являють собою досить широкий спектр 

організаційних моделей. Необхідність впорядкування останніх актуалізує 

питання етимологізації муніципальних систем. 

Англосаксонська модель (Великобританія, Австралія, Канада, США та ін.) 

передбачає обрання в усіх адміністративно – територіальних одиницях 

представницьких органів на строк, як правило, не більше трьох років 

(Додаток В). 

Місцеві представницькі органи формально виступають як 

функціонуючі автономно в межах наданих їм повноважень, і пряме 

підпорядкування нижчестоящих органів вище стоячим не запроваджується. 

Для англосаксонської моделі характерною є відсутність на місцях 

повноважних представників центральної влади. Теоретично провести 
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розмежування між функціями держави і місцевого самоврядування у цьому 

випадку не складно: уряд держави і підпорядковані йому державні органи 

управління діють на виконання здебільшого загальнонаціональних, 

політичних завдань (оборона, зовнішні відносини, загальнодержавні 

фінансові ресурси, визначення національних пріоритетів), у той час як 

повсякденні, поточні управлінські функції (освіта, охорона здоров’я, 

соціальна допомога та захист, забезпечення громадського порядку, 

утримання автошляхів, житлово-комунальне господарство) передані місцевій 

владі.  

Континентальна модель – представлена у Франції, Італії, Фінляндії та 

деяких інших країнах. Вона заснована на поєднанні, з одного боку, 

виборності всіх представницьких та виконавчих органів на первинному рівні 

самоврядування (у громадах, комунах) та, з другого – призначення з 

«центру» на місця повноважних представників державної влади (комісарів, 

префектів тощо) на регіональному рівні. 

 

 

Рис.1.2. Рівні міжгромадних структур Франції 
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Ще одна модель умовно може бути названа іберійською, оскільки вона 

отримала поширення в Іспанії, Португалії і багатьох іспаномовних країнах 

Латинської Америки. Тут на всіх рівнях адміністративно-територіального 

устрою держави є виборні представницькі органи та головні посадові особи 

місцевого самоврядування, що очолюють виконавчі органи (алькальди, 

регіони, мери, префекти тощо). Введення посад спеціально призначених 

уповноважених представників центральних органів державної влади за цією 

моделлю не передбачається, але така обрана посадова особа затверджується 

урядом як представник держави в адміністративно-територіальній одиниці з 

правом контролю за діяльністю представницького органу.  

В основі «радянської» моделі лежить принцип повновладдя 

представницьких органів на відповідній території. Вона характеризується 

ієрархічною підпорядкованістю складових ланок – всі інші органи 

вважаються похідними від рад і їм підпорядкованими. Місцеві 

представницькі органи вважаються органами державної влади, у той час як їх 

виконавчі органи – місцевими органами державного управління. 

Таким чином, організаційні системи розглянуті досить схематично і 

відбивають лише їх найбільш загальні риси. Існує велика їх варіативність. 

Разом з тим у зарубіжних країнах продовжується пошук нових 

організаційних систем місцевого самоврядування, суттєві особливості 

спостерігаються щодо порядку формування, структури та повноважень 

виконавчих органів місцевого самоврядування. 
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2. АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

  

2.1. Аналіз доходів і видатків  місцевих бюджетів в контексті 

соціально-економічного розвитку територій 

 

Важливу роль у соціально-економічному розвитку регіонів відіграють 

доходи та видатки місцевих бюджетів. Їм, як основній фінансовій базі 

органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній 

системі нашої держави. 

Також варто звернути увагу на вплив децентралізації на доходи 

місцевих бюджетів від 2015 р., оскільки цей рік характеризується 

запровадженням даної реформи і дозволяє встановити перші здобутки та 

проблеми у набутті повної незалежності органами місцевого самоврядування.  

Відповідно, проаналізуємо дієвість бюджетної децентралізації шляхом 

порівняння показників виконання доходів місцевих бюджетів у 2014-2018 рр. 

З наведених даних (Додаток Д, таблиця Д.1) бачимо, що протягом 

2014-2018 рр. частка доходів (без трансфертів) та видатків місцевих 

бюджетів не є стабільною. Питома вага доходів (без трансфертів) 

коливається у межах від 6,5% до 7,4% від ВВП, а частка видатків у 2014-2018 

рр. – від 14,3% до 22,1%. 

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) за 2014 р. надійшло 101,1 млрд. грн. 

Відповідно виконання місцевих бюджетів у частині затверджених показників 

місцевими радами становить 95,6%. Частка доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у ВВП становить 6,5%, у зведеному бюджеті – 22,2%. 

Як бачимо (табл. Д.1), протягом 2014  2018 рр. частка доходів 

місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України не перевищує 22,6%, що 

засвідчує низьку ступінь участі місцевого самоврядування в розв'язанні 
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проблем розвитку регіонів. 

Натомість у 2015 р. без урахування міжбюджетних трансфертів до 

місцевих бюджетів надійшло 120,5 млрд. грн. Виконання місцевих бюджетів 

у частині затверджених показників місцевими радами становить 122,4%. 

Приріст надходжень до місцевих бюджетів на 19,2 % або на 19,4 млрд грн 

більше порівняно з попереднім роком. Частка доходів місцевих бюджетів 

(без трансфертів) у ВВП зменшилася на 0,4% і становить 6,1%, у зведеному 

бюджеті зменшилася до 18,5%. 

Збільшення доходів місцевих бюджетів в Україні з 2015 р. показує 

значне розширення фінансових можливостей органів місцевого 

самоврядування, що робить можливим виконання соціально-економічних 

завдань і дає змогу закласти підвалини фінансової самодостатності 

територіальним громадам.  

За 2018 рік до місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 

надійшло 262,2 млрд. грн. Виконання місцевих бюджетів за доходами у 

частині затверджених показників місцевими радами становить 116,8%. 

Приріст надходжень до місцевих бюджетів проти 2018 року (у співставних 

умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українській владі) 

склав 45% або . Частка доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у ВВП 

збільшилася на 0,9% і становить 7,4%, у зведеному бюджеті зросла до 22,1%. 

Причина збільшення частки видатків місцевих бюджетів у ВВП у 2018 

р. полягає у незначному збільшенні обсягу ВВП та збільшенні самих видатків 

місцевих бюджетів. 

Основною статтею доходів місцевих бюджетів (без врахування 

трансфертів) є податкові надходження (табл.Д.2). Так, у 2014 їх величина 

становила 87,3 млрд грн. або 86,4% від доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів). У 2015р. їх величина зросла до 98,2 млрд грн. але питома вага 

зменшилася до 81,5% за рахунок збільшення інших статей доходів. Щодо 

2018р. то податкові надходження зросли на 80% до 229,8 млрд грн і їх частка 

зросла до 87,4%. 
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У 2014 – 2018 рр. обсяги неподаткових надходжень також зростали 

(табл. Д.2), хоча питома вага змінювалася по різному. Так, у 2014 р. їх 

величина становила 12,3 млрд грн з часткою в доходах місцевих бюджетів 

(без трансфертів) 12,2%. На наступний рік їх величина зросла на 7,8 млрд 

грн, а частка зросла до 16,7%. Щодо 2018 р. то питома вага дещо зменшилася 

до 11,9%, а надходження зросли до 29,1 млрд грн. 

Доходи від операцій з капіталом займають невелику величину у 

структурі доходів бюджетів відповідно 1,1, 1,6 і 1,4 млрд. грн. за 2014-

2018роки, а їх частка - 1,1, 1,3 і 1,2% (табл. Д.2). Проте найбільшою 

проблемою формування дохідної частини місцевих бюджетів України є 

велика частка трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів (табл. Д.3), 

що свідчить про надмірну залежність від коштів державного бюджету(рис. 

Д.1). Потрібно наголосити на зміні структури обсягу трансфертів. 

Щодо видатків місцевих бюджетів (табл. Д.1), то значно змінено їх 

структуру. Зросла частка видатків на виконання самоврядних повноважень, 

що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та 

ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Так, у 

2014 р. вони становили 223,5 млрд. грн., їх питома вага у ВВП - 14,3%, а у 

видатках зведеного бюджету - 42,7%. У 2015 р. їх величина зросла на 23,9% 

або на 53,4. Питома вага видатків у ВВП зменшилася до 6,1%, а у зведеному 

бюджеті до 40,7%. На 25% зросли видатки місцевих бюджетів у 2018 р. і 

становили 563,3 млрд. грн., їх частка у ВВП зросла до 21,8%, а у видатках 

зведеного бюджету до 45,1%. 

Аналізуючи структуру видатків за функціональною класифікацією 

місцевих бюджетів (табл. Д.4) відмітимо, що основний їх обсяг 

спрямовується на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист і соціальне 

забезпечення населення.  

 Проаналізувавши обсяги доходів і видатків місцевих бюджетів в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць за 2015-2018 рр. (табл. Д.5) можна 
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констатувати суттєве збільшення  доходів та видатків по кожному регіону. 

Таким чином, незважаючи на значні обсяги міжбюджетних 

трансфертів, які отримують місцеві органи влади з державного бюджету, на 

даний час рівень фінансування видатків місцевих бюджетів є недостатнім для 

дієвого функціонування територіальних громад, зокрема житлово-

комунального господарства, існує потреба у додатковому фінансуванні 

автомобільних доріг, духовного і фізичного розвитку, охорони 

навколишнього середовища. 

 

2.2. Вплив бюджетної децентралізації на місцеві бюджети України 

  

Важливою складовою повноцінного розвитку України в умовах 

бюджетної децентралізації є формування фінансово забезпечених ОМС, 

тобто стабільних та достатніх джерел їх наповнення для ефективного 

виконання ними делегованих, переданих на місця та власних повноважень з 

одного боку та оперативного вирішення завдань соціально-економічного 

характеру на рівні територіальної громади – з іншого. 

В Україні налічується більше 10 тисяч місцевих бюджетів. До реформи 

місцевого самоврядування більше 70% ресурсів зосереджувалося в 

державному бюджеті, решта – більше 20% – у місцевих бюджетах [24]. 

 Починаючи із 2014 року (Додаток Ж, рис. Ж.1) спостерігається 

поступове збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті (з 

37,5% у 2014 році до 49,3% у 2017 році), що, безпосередньо, вказує на 

зміцнення фінансової бази ОМС та є, на нашу думку, прямим наслідком 

реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, ухваленої 1 квітня 2014 року. 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, 

що «місцеві бюджети мають бути достатніми для здійснення ОМС наданих 

їм законом повноважень і забезпечення мешканців відповідних громад 

якісними публічними послугами» [25].  
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Дослідження фактичних надходжень загального фонду місцевих 

бюджетів України протягом 2013–2018 років показали вагоме зростання 

загального обсягу їх доходів. До 2014 року показник збільшення складав в 

середньому 4%. Із початком реалізації реформи ситуація кардинально 

змінилася: сума надходжень до місцевих бюджетів у 2016 році склала 241,3 

млрд. грн., що на 24,5% більше показника 2015 року і на 49,3% менше 

показника 2018 року. 

Крім того, якщо основну частину надходжень загального фонду 

місцевих бюджетів протягом 2013–2015 років займали трансферти, то з 2016 

року частка трансфертів склала трохи більше 30%, а основну вагу в доходах 

бюджетів почали займати власні ресурси (більше 60%), обсяг яких з моменту 

реалізації реформи збільшився майже у 2,5 рази. 

Разом з тим, варто відмітити, значне збільшення державної підтримка 

на розвиток громад та розбудову інфраструктури (рис. Ж.2), що є ще одним 

позитивним наслідком бюджетної децентралізації і, безпосередньо, кроком 

від бюджетів «проїдання» до бюджетів розвитку. 

 Станом на 1 серпня 2018 року обсяг загальної бюджетної підтримки 

місцевим органам влади на розвиток територіальних громад та розбудову їх 

інфраструктури склав 19,37 млрд. грн, що більше майже у 30 разів, порівняно 

з 2014 роком (0,5 млрд. грн.). За ці кошти було реалізовано 5904 проекти з 

підтримки місцевого та регіонального розвитку, а 523 ОМС отримали кошти 

на проекти соціально-економічного розвитку [26], що дає змогу, за підтримки 

провідних ресурсів держави, впроваджувати власні стратегії розвитку. 

Таким чином, дослідження впливу бюджетної децентралізації на 

місцеві бюджети України показали значні позитивні зрушення в системі 

місцевого самоврядування країни. Крім того, що завдяки реформі 

муніципалітети стали більш незалежними та самодостатніми, у них з’явилися 

серйозні кошти (за рахунок збільшення власних надходжень), які вони 

абсолютно спокійно, без будь якої вказівки із центру, можуть 

використовувати на потреби та розвиток громади що, безумовно, є однією із 
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суттєвих переваг фінансової децентралізації. 

2.3. Механізм функціонування місцевих бюджетів у структурі 

фінансових відносин держави 

 

Будучи складною фінансово-економічною категорією, бюджетна 

система характеризує відносини між державою та населенням при розподілі 

та перерозподілі національного доходу, між державою та підприємницькими 

структурами в напрямі від суб’єктів господарювання до держави (при 

мобілізації доходів бюджету) та від держави до суб’єктів господарювання 

(при їх фінансуванні з бюджету) та між окремими рівнями бюджетної 

системи в процесі бюджетного регулювання. 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджетна система 

України – це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, 

побудована з урахуванням економічних відносин, державного і 

адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. 

Місцевими бюджетами в Україні, відповідно до ст. 5 Бюджетного 

кодексу, є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети 

та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого 

самоврядування віднесено бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, 

селищ, міст та бюджети об’єднаних територіальних громад. 

Таким чином, станом на 2018 рік, фактично (без урахування місцевих 

бюджетів АРК, м. Севастополя та території АТО) в Україні нараховується 

8528 місцевих бюджетів, до яких віднесено: 24 власні бюджети; 1 міський 

бюджет м. Києва; 148 міських бюджети міст обласного значення; 460 

районних бюджети;  665 бюджетів об’єднаних територіальних громад; 224 

міські бюджети міст районного значення; 564 селищні бюджети; 27 бюджетів 

районів у містах; 6415 сільські бюджети; 4 районні бюджети, які не мають 

міжбюджетних відносин [20].  

Місцевий бюджет визначено як сукупність доходів та видатків, які 
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складають єдиний баланс. Ст. 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» стверджено, що «самостійність місцевих 

бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній 

основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 

визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів» [16]. 

До складу доходів місцевих бюджетів включено:  

 податкові надходження (податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на власність, оподаткування споживання, податки за користування 

природними ресурсами); 

 неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності, державне мито, адміністративні збори і платежі, доходи від 

комерційного і побічного продажу тощо);  

 доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу 

основного капіталу, нематеріальних активів та державних запасів товарів, 

податки на операції з капіталом та фінансові операції);  

 міжбюджетні трансферти (надходження з державного бюджету та 

місцевих бюджетів різних рівнів) (Додаток З). 

Таким чином можемо зробити висновок: місцеві бюджети в Україні 

розбалансовані, дохідна частина таких бюджетів характеризується 

неспроможністю забезпечити фінансування не лише програм розвитку 

регіонів, а й надання основних суспільних послуг. Питання 

розбалансованості місцевих бюджетів вирішується за допомогою надання з 

державного бюджету міжбюджетних трансфертів. У результаті прийняття 

змін до Бюджетного кодексу України у грудні 2014 року було змінено 

систему міжбюджетних трансфертів та сформовано нову систему 

бюджетного вирівнювання. 
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3. УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Обґрунтування стратегічних пріоритетів ефективної реалізації 

бюджетної політики соціально-економічного розвитку регіонів України 

 

Обґрунтуємо  стратегічні пріоритети ефективної реалізації бюджетної 

політики соціально-економічного розвитку регіонів України на основі 

аналізу «Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 

року» та кращого досвіду реалізації бюджетної політики ЄС. 

З огляду на нові цілі Державної регіональної політики, визначені 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, а 

саме: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; територіальна 

соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток; ефективне 

державне управління у сфері регіонального розвитку, а також розпочату 

децентралізацію управління та реформу міжбюджетних відносин, стратегічна 

місія бюджетної політики вбачається в створенні сприятливих умов для 

стійкого і ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів України, реалізацію 

яких можна було б забезпечити за допомогою активізації новітніх 

бюджетних механізмів [29]. 

Вибір цілей ґрунтується на дієвому використанні внутрішніх 

можливостей розвитку регіонів та послабленні соціальної орієнтації 

бюджетів, попри те, що й надалі соціальні видатки продовжують залишатися 

значними. Важливою передумовою стійкого розвитку регіону є достатність 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації функцій, покладених на 

органи місцевого самоврядування у сфері регіональної політики. 

 Стратегічним орієнтиром номер один реалізації бюджетної політики 

стає «Підвищення фінансової самодостатності регіонів, розширення 

стабільних джерел доходів місцевих бюджетів, створення сприятливих умов 
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для саморозвитку регіонів». Забезпечується досягнення цієї цілі такими 

завданнями: 

 нарощення власних фінансових ресурсів ОМС; 

 збільшення частки місцевих податків (та податкових надходжень) в 

доходах місцевих бюджетів; 

 створенням сприятливих умов для активізації підприємницької 

діяльності з метою нарощення власного фінансового потенціалу регіону; 

 вдосконалення системи міжбюджетних відносин; 

 покращення управління місцевими запозиченнями (боргами).   

Реформи децентралізації влади та ресурсів в Україні дали регіонам 

більше важелів впливу для покращення власного розвитку і благополуччя 

населення та передбачають перехід відповідальності за розвиток регіонів від 

центральної влади до місцевої. 

Критерієм ефективної бюджетної політики регіонів є зростання частки 

місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті (у розвинених 

країнах значення цього показника знаходиться на рівні 40%). Для України за 

останні десять років, нажаль, цей показник не перетнув навіть межі 26% , що 

свідчить про низьку ступінь участі місцевого самоврядування в розв’язанні 

проблем розвитку регіонів. Безумовно, що соціально-економічна ситуація в 

регіоні впливає на формування доходів місцевих бюджетів, а тому посилення 

зв’язку між соціально-економічним та бюджетним плануванням 

адміністративно-територіальних одиниць є важливим аспектом, врахування 

якого сприятиме покращенню фінансового забезпечення місцевих бюджетів. 

Переорієнтація бюджетної політики на забезпечення умов для стійкого 

ендогенно-орієнтованого зростання потребує вдосконалення стимулюючих 

інструментів, серед яких чільне місце слід відвести визначенню чітких 

критеріїв надання податкових преференцій. До таких варто віднести, 

наприклад, звільнення від оподаткування коштів підприємств, інвестованих 

у: людський капітал (перепідготовка кадрів, медичне страхування, пенсійне 
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страхування), інтелектуальний капітал (фінансування наукових досліджень), 

енергозберігаючі технології тощо. 

Наступне вкрай важливе завдання, вирішення якого матиме позитивний 

вплив на досягнення цілі – це чіткий розподіл повноважень за результатами 

впровадження реформи органів місцевого самоврядування і, як наслідок, 

відповідна їм бюджетна політика. Так, функції та повноваження 

регіональних органів влади (і районних теж) скоротилися. На регіональному 

рівні залишилися: спеціалізована медицина, вищі навчальні заклади (I і II 

рівнів акредитації), дороги обласного значення, післядипломна освіта, 

спецшколи, розвиток культури, спорту, туризму та прогнозування 

регіонального соціально-економічного розвитку. Тобто децентралізація 

влади в унітарній країні «перетворила» в інституційно- і фінансово 

спроможні два рівні публічної влади – це національний і місцевий, а отже 

найбільше повноважень і ресурсів концентрується не на рівні регіону. 

Потрібно зазначити, що така ситуація спонукає до невдоволення 

регіональних політичних еліт, які де-юре ще не готові для національного 

рівня, але надто амбітні, щоб залишатися регіональною елітою. 

Наступним заходом, який логічно доповнює попередній та можна 

вважати невідкладним є підвищення кваліфікаційного рівня органів 

місцевого самоврядування, в регіонах чітко прослідковується невідповідність 

між новими можливостями розвитку, які дають започатковані реформи та 

інституційною спроможністю органів місцевого самоврядування в нових 

умовах. 

Кінцева мета фінансової децентралізації – це не тільки розширення 

прав ОМС у прийнятті рішень та бюджетна самостійність щодо наповнення 

місцевих бюджетів, але і максимально ефективне використання 

акумульованих фінансових ресурсів з чітким ефектом 

(економічним/соціальним), відповідно до визначених пріоритетів. 

Таким чином, нові виклики та нові економічні умови України та її 

регіонів зумовлюють необхідність перегляду стратегії і тактики бюджетної 
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політики. Реалізуючи бюджетну політику на засадах саморозвитку, 

регіональний розвиток зможе вийти на якісно новий рівень, в якому кожен 

член територіальної громади повинен стати повноправним та активним 

учасником економічних відносин в регіоні. В умовах посткризової рецесії 

економіки України, гостро стоїть потреба пошуку дієвих механізмів 

забезпечення розвитку та зростання добробуту громадян як країни в цілому, 

так і її регіонів зокрема. 

 

3.2. Вдосконалення бюджетної політики соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

 

 Поведене дослідження дало підстави стверджувати, що сучасні 

тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України, обумовлені 

низкою чинників, глобального та регіонального характеру, а саме: інтеграція 

до Європейського Союзу, окупація АР Крим та частини Донецької і 

Луганської областей), внутрішня фінансово-економічна дестабілізація, 

започаткування децентралізації влади та ресурсів і, як наслідок, зростання 

ролі органів місцевого самоврядування у вирішені соціальних та економічних 

проблем.  

Недооцінка проблем формування та реалізації бюджетної політики на 

регіональному рівні, які впродовж останніх років в Україні набули 

системного характеру, призвела до диференціації розвитку регіонів за 

основними соціально-економічними показниками. Тому, загострилися 

проблеми неефективної бюджетної політики соціально-економічного 

розвитку регіонів України: 

 надмірна ресурсна залежність від «центральної» влади; 

 недосконалі механізми трансформації бюджетних ресурсів у чинник 

економічного зростання; 

 відсутність довгострокового бачення бюджетної політики соціально-

економічного розвитку регіонів; 
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 розбалансованість між потребами та можливостями регіонів; 

 відсутність мотивації регіональних органів влади до розвитку на 

використання власних фінансових ресурсів; непрозорі механізми формування 

показників місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів; 

 низька ефективність використання бюджетних коштів; 

 недосконалі інструменти бюджетного вирівнювання; 

 нестабільне інституційне середовище.  

Відсутність цілісної системи стратегічного планування не дає змоги 

забезпечити бюджетне планування на належному рівні та призводить до 

послаблення зв’язків між бюджетними програмами та пріоритетами розвитку 

держави загалом та регіонів зокрема. Неузгодженість бюджетної політики на 

середньострокову перспективу є перепоною в розвитку програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі та покращенні управління бюджетними 

інвестиціями. Такі суперечності бюджетної системи потребують оновлення 

механізмів формування та реалізації бюджетної політики, переорієнтації її на 

засіб економічного зростання на довготривалу перспективу. Незначне 

пожвавлення економічної активності в регіонах, що спостерігалося в 2016 

році є нестійким, а отже питання системних змін та глибоких реформ, 

особливо в фінансовій сфері й надалі в пріоритеті. 

Підвищити дієвість бюджетної політики соціально-економічного 

розвитку можна шляхом: ефективного і прозорого перерозподілу бюджетних 

ресурсів; запровадження нової форми управління (новий формат відносин 

влада громадяни); модернізації соціальних зв’язків і соціальних інтересів; 

запровадження нової демократичної культури та заохочення активної 

громадськості до прийняття управлінських рішень. Для цього доцільно 

скористатися ключовими положеннями теорії партисипативної демократії (в 

науці – «учасницька демократія»). Інтегральною характеристикою такого 

концепту виступає суспільна партисипація – це свідома, активна участь 

громадян у формуванні, виробленні та реалізації життєво важливих рішень. 
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Згідно з даною теорією вважається, що місцевій громаді найкраще відомо 

про проблеми, вирішення яких для них є першочерговим, а тому залучення 

громад до проектів фінансування місцевого розвитку сприятиме підвищенню 

економічної ефективності їх реалізації та цільового спрямування. Розвиток, 

що базується на активній участі громад, передбачає : 

 орієнтацію на громаду; 

 спільну відповідальність громади за планування проекту та його 

складових; 

 трансфер ресурсів до громади й подальший громадський контроль за 

ресурсами; 

 включення громади у процес упровадження проектів або прямо, або 

опосередковано через управління та спостереження з підрядниками чи 

операційними та експлуатаційними функціями; 

 використання громадської оцінки та моніторингу.  

 Інфраструктурні проекти, ініційовані місцевими громадами, є більш 

затребуваними та раціональнішими, аніж у випадку, коли інвестиційні 

рішення приймаються на вищих щаблях влади. Сучасна світова практика 

переконує, що проекти розвитку, які базуються на безпосередній участі 

мешканців територій та спрямовані на задоволення їх потреб, зорієнтовані на 

пріоритети локального масштабу, а це в підсумку сприяє вдосконаленню 

міжбюджетних відносин і бюджетної політики загалом. Залучати місцеві 

громади до участі в реалізації проектів розвитку доцільно у випадку: 

відсутності локальних інститутів (після кризового періоду; незрілої 

децентралізації; відсутності суспільних послуг) або неефективності 

локальних інститутів (надмірна корупція; недостатність компетенції; низький 

рівень відповідальності; байдужість місцевої влади).  
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Рис.3.1. Чинники, які зумовили збільшення видатків місцевих бюджетів у 

зарубіжних країнах. 

 

Таким чином, бюджетна політика соціально-економічного розвитку 

регіонів, формування та реалізація якої відбуватиметься на основі 

розроблених концептуальних засад, сприятиме зростанню власних 

надходжень до місцевих бюджетів, активізації ділової активності в регіонах, 

підвищенню ефективності Таким чином, бюджетна політика соціально-

економічного розвитку регіонів, формування та реалізація якої 

відбуватиметься на основі розроблених концептуальних засад, сприятиме 

зростанню власних надходжень до місцевих бюджетів, активізації ділової 

активності в регіонах, підвищенню ефективності 

 



25 

 

3.3. Застосування кращих світових моделей місцевого 

самоврядування в сучасних умовах децентралізації в Україні 

  

Враховуючи економічні і політичні обставини нашої країни на даний 

час, вагомою основою здійснення ефективної бюджетної політики є 

визначення її основних напрямів, спираючись на пріоритети стратегії 

економічного і соціального розвитку держави, засади грошово-кредитної 

політики та зовнішньоекономічної діяльності.  

Для ефективного використання державних та місцевих видатків 

необхідно приділити більшу увагу фінансуванню наукових розробок, 

ресурсозбереженню й енергоефективності економіки. Спрямувати кошти 

держави та місцевих бюджетів на розв’язання пріоритетних для держави та 

регіонів завдань, таких як: розвиток людського капіталу, сприяння розробці й 

використанню інноваційних технологій. За таких обставин будуть створені 

умови для виконання державою своїх функцій, підтримки фінансової 

стабільності в країні та досягнення економічного і соціального розвитку. 

Особливої уваги потребують актуальні проблеми виконання видаткової 

частини місцевих бюджетів України, які вказують на необхідність: 

урегулювання видатків на заробітну плату як основної статті витрат 

кошторисів бюджетних установ, що спричиняє зростання в абсолютних 

сумах видатків місцевих бюджетів України; посилення інвестиційної 

складової місцевих бюджетів, без скорочення при цьому обсягів видатків 

місцевих бюджетів на соціальну сферу, соціальний захист та соціальне 

забезпечення, житлово-комунальне господарство; раціональне спрямування 

бюджетних коштів на вирішення проблем соціально-економічного характеру 

регіонів. 

Одним із недоліків системи міжбюджетних взаємовідносин, як до, так і 

після прийняття Бюджетного кодексу, є її адміністративна зарегульованість і 

виключно вертикальний характер: рух бюджетних трансфертів здійснюється 

тільки між бюджетами вищого і нижчого рівнів, які безпосередньо пов’язані 
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адміністративною підпорядкованістю. Водночас у багатьох країнах, 

наприклад у тій же Німеччині, існує розвинена система горизонтальних 

міжбюджетних взаємовідносин  між бюджетами одного рівня, що 

відображає демократичність бюджетної системи цих країн і принцип 

взаємодопомоги регіонів та населених пунктів. 

Напрямок до децентралізації усе ж превалює як у концентрації 

бюджетних коштів, так і в бюджетному процесі. Це зумовило необхідність 

реформування системи міжбюджетних відносин. В умовах адміністративно-

командної системи ці відносини мали регламентований характер і 

здійснювалися у формі бюджетного субсидування, бюджетних позичок і 

взаємних розрахунків. При цьому такі взаємовідносини тривалий час були 

вторинними в системі бюджетного регулювання, заснованій на використанні 

відрахувань від регулюючих доходів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України міжбюджетні відносини 

будуть здійснюватися за допомогою бюджетних трансфертів, що включають 

такі види: дотація вирівнювання, субвенція, кошти, що передаються в 

Державний бюджет України і місцеві бюджети з інших бюджетів, інші 

дотації. При цьому фактично скасовується система взаємних розрахунків, що 

являла собою передавання коштів з одного бюджету в інший у зв’язку з 

перерозподілом доходів або видатків між ними після затвердження бюджету. 

Скасовується також одержання бюджетних позичок на покриття тимчасових 

касових розривів з інших бюджетів  їх можна буде одержувати тільки в 

банку (водночас в усі часи бюджетні позички були безпроцентними, а за 

банківський кредит потрібно буде сплачувати відсотки, для яких необхідні, у 

свою чергу, додаткові доходи). 

Важливою проблемою вдосконалення бюджетного устрою і 

міжбюджетних відносин є формування системи бюджетного і фінансового 

вирівнювання. На даний час чіткого розмежування між цими поняттями не 

існує і досить часто вони вживаються як синоніми. На нашу думку, 
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відмінність між бюджетним і фінансовим вирівнюванням все ж існує. Вона 

полягає у тому, що поняття «фінанси» у цілому ширше, ніж «бюджет». 

Відповідно, якщо бюджетне вирівнювання пов’язане з функціонуванням 

бюджету, то фінансове  з усією фінансовою системою, тобто це 

вирівнювання фінансової бази, яка відображається у фінансовому потенціалі 

і фінансовому стані підприємств, банківської системи, інституцій фондового 

ринку та страхування в окремих регіонах і населених пунктах. При цьому 

проблеми бюджетного вирівнювання є похідними від нерівноцінності і 

незбалансованості їх фінансової бази. У зв’язку з цим постає вкрай важливе 

стратегічне питання, чому має надаватись перевага  бюджетному чи 

фінансовому вирівнюванню. 

Вирішити задачу збільшення доходів держави не можна лише шляхом 

адміністративного тиску, не створивши при цьому для підприємств 

ефективних економічних стимулів для сплати податків. Варто скоротити 

податкові пільги, однак це скорочення не повинне бути механічним. 

Одержання податкових пільг повинне залежати від корисності і важливості 

для суспільства того чи іншого виду діяльності. 

Велика кількість податкових пільг для одних підприємств означає 

високі податкові ставки для інших, що змушує останніх ховати свої доходи з 

метою збереження конкурентоздатності. 

При зменшенні податкових пільг з'явиться можливість цілеспрямовано 

використовувати видаткову частину бюджету для підтримки деяких 

пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку суспільства. 

Одним з напрямків вдосконалення бюджетної системи в умовах 

ринкової економіки є демократизація формування і використання усієї 

системи бюджетів. В Україні необхідно створити таку систему формування 

бюджету, яка б зацікавила і виробників і органи влади, збільшувати доходи і 

використовувати їх з найбільшою ефективністю. 

Отже, необхідно намітити і здійснити заходи з упорядкування 
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державних видатків та їх скорочення шляхом структурної перебудови 

виробництва, житлової й комунальної реформ, розвитку приватних освітніх і 

лікувально-оздоровчих установ, страхової медицини, недержавних пенсійних 

фондів з урахуванням необхідності забезпечення державних гарантій щодо 

фінансування мінімальних соціальних стандартів, підтримки непрацездатних 

верств населення. 

Слід розширити практику розміщення державних цінних паперів серед 

населення, вести лінію на забезпечення їх гарантійних переваг перед 

вкладенням заощаджень в іноземну валюту. 

Необхідно здійснювати довгострокову політику регулювання 

бюджетного дефіциту, відмовитися від його споживчого характеру з метою 

використання джерел фінансування бюджетного дефіциту в інвестиційних 

цілях. Законодавчо усунути можливість затвердження дефіцитних бюджетів 

органами місцевого самоврядування. Таким чином, варто домогтися 

реалізації принципу сильного і сталого державного бюджету. Подолати 

спроби окремих органів місцевого самоврядування стверджувати те, що 

адміністративно-територіальні утворення виступають перед центром як 

платники податків, тоді коли такими є лише юридичні й фізичні особи. 

Створити умови для зацікавленості місцевих органів виконавчої влади у 

мобілізації загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів. 
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ВИСНОВКИ 

 

За умов ринкової економіки, існуюча система територіальної 

організації влади неспроможна результативно та ефективно впливати на 

процеси соціально-економічного і культурного розвитку територій, 

забезпечити якісний рівень надання громадських послуг населенню, що 

відповідав би європейським стандартам.  

По-перше наявність у фінансовій системі сучасної правової держави 

місцевих (локальних) фінансів як самостійної, обєктивно необхідної 

складової є закономірністю. На початку 90-х років в Україні склалися 

передумови для відродження місцевих фінансів у процесі становлення 

національних фінансів, зумовлені заснуванням інституту місцевого 

самоврядування, розмежуванням функцій і завдань центральних та місцевих 

органів державної влади і місцевого самоврядування. У цілому сучасний стан 

місцевого та регіонального розвитку характеризується відсутністю 

належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого ресурсного 

забезпечення. Кожного року спостерігається нестача коштів місцевого 

самоврядування, бюджетна ж система України спрямована на підтримку не 

самодостатніх (тих, що володіють достатньою власною фінансовою базою), а 

дотаційних територіальних громад і регіонів.  

 По-друге доходи від операцій з капіталом займають невелику 

величину у структурі доходів бюджетів відповідно 1,1, 1,6 і 1,4 млрд. грн. за 

2014-2018роки, а їх частка - 1,1, 1,3 і 1,2% . Проте найбільшою проблемою 

формування дохідної частини місцевих бюджетів України є велика частка 

трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів, що свідчить про 

надмірну залежність від коштів державного бюджету. Потрібно наголосити 

на зміні структури обсягу трансфертів. 

Щодо видатків місцевих бюджетів, то значно змінено їх структуру. 

Зросла частка видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить 
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про підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності 

використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Так, у 2014 р. вони 

становили 223,5 млрд. грн., їх питома вага у ВВП - 14,3%, а у видатках 

зведеного бюджету - 42,7%. У 2015 р. їх величина зросла на 23,9% або на 

53,4. Питома вага видатків у ВВП зменшилася до 6,1%, а у зведеному 

бюджеті до 40,7%. На 25% зросли видатки місцевих бюджетів у 2018 р. і 

становили 563,3 млрд. грн., їх частка у ВВП зросла до 21,8%, а у видатках 

зведеного бюджету до 45,1%. 

По-третє необхідно створити нову систему управління місцевими 

фінансами в умовах становлення та розвитку фінансової автономії місцевих 

органів влади. Основними елементами системи управління місцевими 

фінансами є компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, місцеві 

фінансові органи, функції та завдання, що покладаються на ці органи, 

фінансовий контроль і аудит, організація касового виконання місцевих 

бюджетів. Необхідно утворити власні фінансові органи територіальних 

громад, які б не входили до складу фінансових органів виконавчої влади. 

Доцільно забезпечити перехід до касового виконання місцевих бюджетів 

системою комунальних банків, засновниками яких мають бути органи 

місцевого самоврядування. Розширення фінансової автономії територіальних 

громад потребує запровадження спеціальних процедур державного 

фінансового контролю й аудиту їхніх рахунків та фінансових операцій, 

створення системи внутрішнього і зовнішнього контролю й аудиту фінансів 

місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування є важливим елементом побудови 

демократичної-правової держави. Чим більше людей зацікавлені в розвитку 

регіону та країни, чим більше є в них можливостей задовольняти власні 

інтереси, тим краще вони ставляться до своєї національної свідомості, до 

загальносуспільних питань і їх розв’язання. Тільки за умови поступального 

розвитку територіальних громад, покращиться добробут та соціально-

політична і економічна стабільність.
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Додаток А 

Система місцевого самоврядування в Україні 

 

 

Територіальна громада 

Обласні ради

Районі ради

Самоврядування 

регіонів 
Самоврядування населених пунктів 

Сільська, селища, міська рада 

Виконавчі 

органи влади 

Сільський, селищний, 

міський голова 

Органи самоорганізації населення 

 
Рис.А.1. Органи місцевого самоврядування в Україні 

 

 
Рис.А.2. Комплексність поняття «територіальна громада 
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Додаток Б 

Розвиток місцевого самоврядування в Україні 

 

Таблиця Б.1 

 

Періодизація формування та реалізації державної політики розвитку 

територіальних громад в Україні 

 

Етап Період, 

роки 

Стисла характеристика державної політики щодо 

місцевого самоврядування 

1 1990-1993 Випробування різних моделей державної політики 

щодо місцевого самоврядування та територіальної 

організації публічної  влади у зв’язку з появою нових 

суб’єктів впливу на упровадження державної політики 

на місцевому рівні 

2 1994-1995 Докорінна зміна цілей та завдань державної політики 

щодо місцевого самоврядування, яка полягала у  

відмові від двоїстої природи рад 

3 1996-1999 Конституційне закріплення засад сучасного місцевого 

самоврядування та запровадження засад 

адміністративної реформи  

4 2000-2005 Визначення напрямів і пріоритетів державної політики 

щодо реформування політичної системи, системи 

місцевого самоврядування й адміністративного-

теріторіального устрою 

5 2006-2010 Координація організаційної діяльності щодо 

проведення муніципальної та адміністративної реформ 

6 2011-2013 Спроби оптимізації системи регіонального управління 

шляхом трансформації співвідношення між 

виконавчою владою та місцевим самоврядуванням у 

напрямі підсилення виконавчої влади 

7 2014 – по 

теперішній 

час 

Децентралізація влади та створення передумов 

формування спроможних територіальних громад 
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Додаток В 

Світові моделі місцевого самоврядування 

Типи місцевих органів влади та адміністративних одиниць 

у Великій Британії 

 

Рада графства 

Охоплює все графство та надає 80% послуг в цих областях, в тому числі 

дитячі послуги та соціальну допомогу для дорослих.
Районна рада 

Покриває меншу площу. Надаючи послуги місцевого характеру 

(забезпечення житлом, місцеве планування, відходи і відпочинок, за 

виключенням послуг дітям та соціальної допомоги дорослим).

Столичні райони

Фактично унітарна влада, назва є пережитком організаційних заходів.

Унітарна влада (об’єднана)

Рівень місцевого самоврядування, що відповідає за надання всіх 

місцевих послу;

Лондонські райони

Кожен з 32 районів міста є унітарним органом влади.
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Додаток Д 

Доходи і видатки місцевих бюджетів 

 

Таблиця Д.1. 

 

Доходи та видатки місцевих бюджетів та формування показників зведеного бюджету України за 2014 – 2018 рр. 

 
 Показники 2014 2015 Приріст, 

млрд 

грн 

Темп 

прирост. 

у, % 

2016 2017 Приріст, 

млрд 

грн 

Темп 

прирост

у, % 

2018 Приріст, 

млрд 

грн 

Темп 

прирост

у, % 

ВВП, млрд грн 1566,7 1979,5 412,8 26,3 2383,2 2982,9 599,7 20,0 3558,7 575,8 19 

Доходи зведеного 

бюджету, млрд грн 

456,1 652,0 195,9 43,0 782,7 1016,8 234,1 30,0 1184,3 167,5 16 

Видатки зведеного 

бюджету, млрд грн 

523,1 679,8 156,7 30,0 835,6 1056,7 203,1 24,8 1250,2 193,5 18,3 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

трансфертів), млрд 

грн 

101,1 120,5 19,4 19,2 170,6 229,4 58,8 34,4 262,2 32,8 14,3 

Видатки місцевих 

бюджетів (без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів), млрд 

грн 

223,5 276,9 53,4 23,9 346,2 490,2 144,0 41,5 563,3 73,1 14,9 
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Продовження табл.Д.1 

 

 

  

 Частка доходів 

місцевих бюджетів 

(без трансфертів) у 

ВВП, % 

6,5 6,1   7,2 7,7   7,4   

Частка видатків 

місцевих бюджетів 

у ВВП, % 

14,3 14,0   14,5 16,4   15,8   

Частка доходів 

місцевих бюджетів 

(без трансфертів) у 

доходах зведеному 

бюджеті, % 

22,2 18,5   21,8 22,6   22,1   

Частка видатків 

місцевих бюджетів 

у видатках 

зведеного бюджету, 

% 

42,7 40,7   41,4 46,3   45,1   



42 

 

 



43 

 

Таблиця Д.2 

 

Динаміка обсягу та структури доходів місцевих бюджетів України 

у 2014- 2018 рр. 

 

Таблиця Д.3 

 Динаміка трансфертів місцевих бюджетів у 2014-2018 рр. 

 

 

0,1%
6%

40%

54%

Офіційні 

трансфери 54%

Податкові 

надходження 

40%

Доходи від 

операцій з 

капіталом 0.1%

Податкові 

надходження 

6%

 
 

Рис.Д.1. Діаграма залежності коштів від державного бюджету 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів), млрд грн 

101,1 120,5 170,6 229,4 262,2 

Податкові надходження, млрд грн питома 

вага, % 

87,3 

86,4 

98,2 

81,5 

146,9 

86,1 

201,0 

87,7 

229,8 

87,6 

Неподаткові надходження, млрд грн 

питома вага, % 

12,3 

12,2 

20,1 

16,7 

21,9 

12,8 

25,9 

11,3 

29,1 

11,09 

Доходи від операцій з капіталом, млрд 

грн питома вага, % 

1,1 

1,1 

1,6 

1,3 

1,4 

0,8 

2,3 

1,0 

3,1 

1,2 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи місцевих (з трансфертами) 

бюджетів, млрд грн 

231,7 294,5 366,1 502,1 562,4 

Офіційні трансферти питома вага, % 130,6 

56,4 

174,0 

59,1 

195,4 

53,4 

272,6 

54,2 

298,9 

53,1 
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Таблиця Д.4 

 

Динаміка обсягу та структури видатків місцевих бюджетів України 

за функціональною класифікацією у 2014-2018 рр. 

  

 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальнодержавні функції, млрд грн питома 

вага, % 

11,0 

4,9 

14,5 

5,2 

16,2 

4,7 

23,8 

4,9 

28,6 

5,0 

Оборона, млрд грн питома вага, % 0,002 

0,001 

0,011 

0,004 

0,008 

0,002 

0,014 

0,002 
 

Громадський порядок, безпека та судова 

влада, млрд грн питома вага, % 

0,2 

0,110 

0,3 

0,115 

0,4 

0,112 

0,6 

0,12 

1,1 

0,19 

Економічна діяльність, млрд грн питома вага, 

% 

9,2 

4,1 

19,1 

6,9 

34,8 

10,0 

55,9 

11,4 

77,1 

13,7 

Охорона навколишнього природного 

середовища, млрд грн питома вага, % 

0,9 

0,4 

1,5 

0,5 

1,5 

0,4 

2,6 

0,5 

3,0 

0,53 

Житлово-комунальне господарство, млрд грн 

питома вага, % 

17,7 

7,9 

15,7 

5,7 

17,5 

5,1 

27,1 

5,5 

30,0 

5,3 

Охорона здоров'я, млрд грн питома вага, % 46,6 

20,8 

59,6 

21,5 

63,0 

18,2 

85,6 

17,4 

93,2 

16,5 

Духовний та фізичний розвиток, млрд грн 

питома вага, % 

9,0 

4,0 

9,6 

3,5 

11,9 

3,4 

16,4 

3,3 

18,9 

3,3 

Освіта, млрд грн питома вага, % 71,4 

32,0 

84,0 

30,3 

94,6 

27,3 

136,6 

27,9 

165,7 

29,4 

Соціальний захист та соціальне забезпечення, 

млрд грн питома вага, % 

57,4 

25,7 

 

72,6 

26,2 

106,4 

30,7 

141,3 

28,8 

145,5 

25,8 

Разом 223,5 276,9 346,3 490,2 563,3 
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Таблиця Д.5  

 

Обсяг доходів і видатків місцевих бюджетів в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць за 2016-2018 рр. 

 

 

№ п\п Назва території Доходи, млрд. грн. Видатки, млрд. грн. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Вінницька 5,7 8,2 9,3 13,7 19,9 22,7 

2 Волинська 3,1 4,7 5,0 9,4 13,1 14,9 

3 Дніпропетровська 17,9 23,3 27,7 31,0 41,4 49,8 

4 Донецька 8,8 11,9 12,9 15,8 24,7 27,5 

5 Житомирська 4,0 5,7 6,6 11,0 15,2 17,6 

6 Закарпатська 3,1 4,6 5,1 10,0 13,4 15,7 

7 Запорізька 8,7 10,9 12,5 15,5 21,7 25,2 

8 Івано-Франківська 3,7 5,0 5,9 12,1 16,5 18,8 

9 Київська 9,2 13,8 14,6 16,0 23,9 28,8 

10 Кіровоградська 3,5 4,9 5,6 8,5 11,8 13,6 

11 Луганська 2,8 3,1 3,4 6,1 8,7 9,1 

12 Львівська 9,9 13,3 15,1 22,6 31,0 35,2 

13 Миколаївська 4,3 5,8 6,4 9,5 13,0 14,6 

14 Одеська 10,8 16,0 17,3 19,7 29,3 32,3 

15 Полтавська 6,9 9,3 11,5 13,9 19,9 22,6 

16 Рівненська 3,1 4,6 5,4 10,1 14,3 16,7 

17 Сумська 3,9 5,7 6,4 9,9 13,6 15,6 

18 Тернопільська 2,6 3,6 4,3 9,2 12,3 13,9 

19 Харківська 11,3 15,1 18,1 22,1 31,1 35,6 

20 Херсонська 3,3 4,5 5,2 8,3 11,3 13,3 

21 Хмельницька 4,2 5,8 6,7 11,2 15,8 17,9 

22 Черкаська 4,7 6,3 7,1 11,2 15,8 17,3 

23 Чернівецька 2,5 3,1 3,5 7,3 10,1 11,4 

24 Чернігівська 3,6 5,0 5,8 8,7 12,9 14,9 

25 м. Київ 29,2 35,0 41,7 33,4 49,2 57,9 

Всього 170,6 229,4 262,2 346,2 490,2 563,3 
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Рис.Д.2. Середній рівень доходів місцевих бюджетів на одну особу за регіонами України у 2016-2018 роках 

(без трансфертів з державного бюджету) 
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Рис.Д.3. Середній рівень видатків місцевих бюджетів на одну особу за регіонами України у 2016-2018 роках 

(без трансфертів до державного бюджету) 
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Додаток Ж 

Бюджетна децентралізація 

 

 

 
 

Рис.Ж.1 Динаміка частки місцевих бюджетів (з трансфертами) 

у зведеному бюджеті України за 2013 – 2017 рр., % 

 

 

 

Рис.Ж.2. Динаміка державної підтримки на розвиток громад 

та розбудову інфраструктури за 2014 – 2019 рр., млрд. грн 
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Рис.З.1. Структура державних доходів 

 


