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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Однією  із  важливих  проблем  формування  місцевих  бюджетів  є

забезпечення  збалансованого  соціально-економічного  розвитку  регіонів  та

формування міжбюджетних відносин,  з  метою підвищення   рівня фінансової

самодостатності  шляхом посилення бюджетної децентралізації.

Для того, щоб громада була здатною забезпечити виконання своїх завдань,

вона повинна володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів, які необхідні

для покриття власних витрат.  Принцип фінансової самостійності  є ключовим

при  формуванні  бюджетів  органів   місцевого  самоврядування.  А  оскільки

громада  є  територіальною  основою  для  створення  та  діяльності  органів

місцевого  самоврядування,  то  при  її  формуванні  доцільно  враховувати

податковий  потенціал.  Ймовірно,  що  формування  фінансово  самодостатніх



адміністративно-територіальних одиниць потребує змін не тільки у податковому

та бюджетному законодавстві, але й у територіальних розмірах громад, районів

та регіонів .

Проблема  оптимального  перерозподілу  повноважень  та  фінансових

ресурсів між центральними та місцевими органами влади та самоврядування є

однією з найбільш актуальних у контексті підвищення ефективності бюджетної

системи України. Раціонально побудована та збалансована система бюджетних

відносин є запорукою дієвості  соціально-економічної політики держави, адже

від адекватного забезпечення перерозподілу значних фінансових ресурсів і від

гнучкості  способів  їх  використання  у  значній  мірі  залежить  стабільність

економічного  розвитку  країни.  Запроваджена  реформа  бюджетної  системи

спрямована здебільшого на децентралізацію бюджетних коштів та забезпечення

більшої фінансової самостійності та незалежності місцевих бюджетів. В умовах

кризових явищ, питання бюджетної децентралізації виходять на перший план,

оскільки  саме  вона  є  однією  з  базових  умов  незалежної  та  ефективної

діяльності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень

збільшує  можливості  участі  місцевої  влади  у  розвитку  підконтрольної  їй

території;  сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом

ретельнішого  узгодження  видатків  органів  влади  з  місцевими  потребами  та

пріоритетами.

В  Україні  бюджетна  реформа  розпочалася  2000  р.  і  мала  на  меті

кардинальні зміни  в системі формування та виконання місцевих бюджетів. Слід

зазначити, що саме міжбюджетні відносини є найслабшою ланкою бюджетної

системи України, яка у свою чергу лежить в основі значної кількості негативних

явищ, характерних сьогодні для сектору публічних фінансів [2]. 

Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що найбільш дієвим

та ефективним способом забезпечення фінансової стійкості органів місцевого

самоврядування є бюджетна децентралізація, тобто розширення фінансової бази

територіально-адміністративних  одиниць  за  рахунок  передачі  їм  потужних

фінансових  джерел,  які  раніше  були  закріплені  як  доходи  центрального



бюджету. Тому в проголошеній реформі бюджетних відносин, сприяння більшій

фінансовій автономії місцевих бюджетів визначено одним з головних завдань .

Однією із слабких сторін бюджетно-фінансової децентралізації в Україні є

значна  частка  трансфертів,   незважаючи  на  задекларованість  процесів

податкової  і  бюджетної  децентралізації,  на  даний  час структура  доходів

місцевих бюджетів свідчить про зростання частки міжбюджетних трансфертів у

доходах місцевих бюджетів [1]. Зазначимо, що проводячи політику фінансової

децентралізації  досить  важливим  для  країн  є  розподіл  завдань  між  різними

рівнями управління який має ґрунтуватися на такій основі: чітке

визначення  завдань,  які  доцільно  закріпити  за  тим  чи  іншим  рівнем  влади;

дотримання  розподілу  цих  завдань  на  постійній  основі;  поділ  бюджетних

видатків між рівнями управління відповідно до розмежування завдань.

Розмежування  функцій  між  рівнями  управління  є  завданням,  з  яким

стикаються усі багаторівневі країни. Ключовим принципом є зона корисності

публічної  функції  яка  визначається  доступністю  зовнішніх  користувачів  до

послуг (фізичний аспект) та подальшим практичним використанням послуг. До

цього, слід враховувати ефективність пов’язаних з певними послугами заходів

на різних рівнях публічної влади (економія на масштабах). Як результат, функції

можуть  бути  розділені  відповідно  до  їхньої  корисності  на  центральному  та

регіональних  рівнях.  Цей  принцип  по  суті  є  тотожним  принципу

субсидіарності,  який  є  одним  із  основоположним  у  вітчизняній  бюджетній

системі.  Реалізація  цього  принципу  дозволяє,  з  одного  боку,  максимально

наблизити процес прийняття рішення до громадян, з іншого - цей рівень може

володіти  організаційними,  матеріальними  і  фінансовими  ресурсами,  які

забезпечують  обсяг  і  якість  публічних  послуг,  що  надаються  населенню

відповідно до загальнодержавних стандартів.  При цьому пріоритет нижнього

рівня при розподілі  повноважень повинен перешкоджати будь-яким способам

централізації в системі територіальної організації влади.

Загалом, рівень децентралізації у публічному секторі повинен відповідати

співвідношенню двох  показників  якими є:  свобода  органів  місцевої  влади  у



прийнятті  рішень;  адекватність  політичної  відповідальності  місцевих органів

влади за прийняті нею рішення.

Ґрунтуючись на завданнях, що стоять перед бюджетною системою в умовах

посткризового  відновлення  економіки  систематизовано  основні  практичні

кроки щодо подальшого реформування бюджетних відносин на місцевому рівні:

1. Продовження процесу децентралізації  бюджетних коштів,  що має

стати  реальним  механізмом  ефективного  перерозподілу  публічних  фінансів.

Реалізація даного завдання потребує не лише формальної передачі  коштів на

місцевий рівень, а й одночасного розширення обсягу делегованих повноважень.

Це  потребує  чіткої  структуризації  та  перегляду  власних  та  делегованих

повноважень органів місцевого самоврядування [2].

2. Запровадження  механізмів  стимулювання  економічної  активності

органів  місцевої  влади  з  метою  самозабезпечення  та  збільшення  фінансової

стійкості місцевих бюджетів.

3.  Вирішення  питання  неузгодженості  моделі  бюджетних  відносин  та

адміністративно-територіального  устрою.  У  даному  контексті  об’єктивно

необхідним є проведення адекватної адміністративно-територіальної реформи,

що дозволить визначити функціональні  співвідношення між повноваженнями

органів місцевого самоврядування областей, районів та місцевими державними

адміністраціями. Це у свою чергу дозволить вирішити проблему поверховості

проведення реформи міжбюджетних відносин.

Крім  позитивних  зрушень  за  наслідками  проведення  бюджетної

децентралізації на сьогодні  існує  ряд проблемних питань, які виникли в  ході

практичного  застосування  нових  норм  бюджетного  законодавства,  що

потребують вирішення на законодавчому рівні.

На думку деяких експертів децентралізація бюджетного процесу (зокрема,

через  вилучення  у  обласних  державних  адміністрацій  повноважень  щодо

розробки бюджетів областей,  передача окремих установ соціально-культурної

сфери  на  фінансування  з  місцевих  бюджетів,  а  також  впровадження  нової

системи  вирівнювання)  у  вітчизняних  умовах  може  призвести  до



розбалансування  всієї  системи  бюджетоутворення  в  Україні,  оскільки

залишається  високо  імовірним  закладання  в  місцеві  бюджети  заздалегідь

нереальних витрат .
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