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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Існуючий впродовж останніх років низький рівень фінансової спроможності територій 

зумовлений, насамперед, надмірною фінансовою залежністю віддалених територій від 

центру та високою дефіцитністю бюджетів, що не дозволяє територіальним органам цілком 

виконувати свої функції. Подолання зазначених негативних тенденцій передбачає 

проведення бюджетної децентралізації та зміцнення власної фінансової бази територіальних 

громад.  

Результатом проведеної в країні адміністративно-територіальної реформи стало 

створення у 2015 році 159 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), з яких 15 – у Львівській 

області. Ще близько 70 громад у Львівській області знаходяться у стані формування [1]. У 

новій редакції Бюджетного кодексу були закріплені основи стимулювання розвитку та 

підвищення фінансової спроможності ОТГ. Зокрема, такі громади наділяються 

повноваженнями та ресурсами, які мають міста обласного значення, найголовнішими з яких 

є: прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, надходження 60% ПДФО на 

виконання власних повноважень; право здійснення внутрішніх та зовнішніх місцевих 

запозичень, у тому числі шляхом отримання кредитів від міжнародних фінансових 

організацій. Натомість громади, що залишаються осторонь цього процесу, позбавляться цих 

можливостей.  

Фінансова спроможність територіальних громад залежить насамперед від можливостей 

формування власних доходів. Затверджений плановий обсяг доходів (з трансфертами) 

загального фонду ОТГ Львівської області на 2016 р. становив 197 млн грн., що у 7 разів 

більше від доходів місцевих бюджетів (які увійшли до складу ОТГ) за 2015 р. Таке значне 

зростання планувалось головним чином за рахунок того, що у 2016 р. ОТГ отримують 

напряму субвенції з державного бюджету [2].  

Завдяки об’єднанню громад планувалося у 2016 році вдвічі збільшити власні доходи 

ОТГ Львівщини з 28 млн. грн. до 54 млн грн. Найефективнішим таке об’єднання мало стати 

для ОТГ м. Новий Калинів, власні доходи якої мали збільшитись більше ніж у 5,5 разів (рис. 

1). За підсумка І півріччя 2016р. до ОТГ Львівщини надійшло 72 % фактичних надходжень 

власних доходів до очікуваних надходжень на 2016 р. [3]. 

Основною причиною вагомого зростання власних доходів є те, що у 2016 р. в структуру 

надходжень тепер входить ПДФО. Зокрема, в структурі Новокалинівської ОТГ доходи від 

ПДФО становлять – 83%, Гніздичівської – 65 %, Вільшаницької 52 %. 

Найважливішою проблемою ОТГ області є те, що їх доходи у більшості випадків не 

забезпечуються функціонуванням потужних підприємств та створенням нових робочих 

місць. Зокрема, Тростянецька ОТГ третину своїх доходів отримує за рахунок надходжень 
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акцизного податку з нафтопродуктів (на території громади є 5 автозаправних станцій, які 

обслуговують трасу Київ-Чоп), близько 43 % складає орендна плата з юридичних осіб за 

землю та надра (розташовані піщані, кам’яні та вапняні кар’єри)). Слід звернути увагу на те, 

що близько 20 % доходів громади від ПДФО – податок сплачений бюджетними 

організаціями, тобто нараховується на зарплату бюджетників та повертається у той же 

бюджет. Як бачимо, доходність найбагатшої громади Львівщини слабко пов’язана з її 

економічною діяльністю. 

 

 
Рис.1. Динаміка власних доходів ОТГ Львівської області у 2015-2016 рр 

*Дані за 2016 рік – планові 

**За інформацією Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації 

 

Основними джерелами формування доходів більшості бюджетів ОТГ Львівщини у 

2016 р. є податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання (кінцевих продаж), єдиний податок, орендна плата з юридичних осіб. Частка 

ПДФО у структурі доходів ОТГ (без трансфертів) для більшості ОТГ є дуже вагомою, 

зокрема у ОТГ м.Новий Калинів сягає 80,9%.  

Дуже нерівними є можливості наповнення бюджетів ОТГ за рахунок податку на 

майно, до складу якого входить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

та плата за землю. За результатами 6 місяців 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 

минулого року усі ОТГ Львівщини значно перевиконали надходження з податку на майно: 

ОТГ с.Нове Місто – 343, 0%, ОТГ смт. Дубляни – 325, ОТГ с.Вільшаник 246,6%. Для ОТГ 

Львівщини частка податку на майно у доходах ОТГ змінювалась від 0,43 % у ОТГ м.Новий 

Калинів до 20,5 % ОТГ с. Міженець [2]. Основні надходження цього податку для більшості 

ОТГ здійснюються за рахунок земельного податку, що пов’язано із підвищенням у 2016 р. 

ставки земельного податку. Труднощі справляння податку на майно пов’язані з 

маніпулюванням землею з боку місцевих рад (ставки податків і нормативно-грошову оцінку 

землі встановлює місцева рада); заниженою нормативно-грошовою оцінкою землі. Щодо 

податку на нерухомість, то його частка в структурі місцевих податків і зборів має тенденцію 

до зростання, що пов’язано зі зростанням ставки оподаткування. Однак, слід зауважити, що 
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проблеми адміністрування податку на нерухомість пов’язані з існуванням значної частки 

належним чином незареєстрованої нерухомості та низького рівня доходів сільського 

населення. 

Важливим джерелом наповнення бюджетів багатьох ОТГ став акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання. У першому півріччі 2016 р. порівняно з аналогічним 

періодом минулого року зростання фактичних надходжень акцизного податку становило: у 

Бабинській ОТГ (280%), Новострілищанській ОТГ (206%), Вільшаницькій ОТГ (300%), 

Новомістківській ОТГ (135%). Значна нерівномірність наповнення бюджетів цим податком 

(розмах асиметрії 392,5 разу) викликана різними можливостями через нерівномірну 

розвиненість торгівельної мережі на території ОТГ, наявності важливих магістралей (де 

розміщені автозаправні станції). Надходження від цього податку різко посилює 

внутрірегіональну диференціацію. Тому необхідно змінити механізм розподілу коштів: 

одним з варіантів може бути «розщеплення» доходів від акцизного податку між різними 

рівнями адміністративно-територіальних одиниць. З метою дотримання справедливості в 

розподілі фінансових ресурсів, покращення стану автомобільних доріг доцільно внести зміни 

до Бюджетного кодексу України і частину акцизного податку від реалізації нафтопродуктів 

акумулювати в обласному бюджеті з подальшим їх спрямуванням на ремонт доріг в інших 

населених пунктах. 

Отже, перші результати діяльності ОТГ показали зростання їх фінансової 

спроможності та підтвердили правильність рішення про їх створення. Формування дохідної 

бази ОТГ потребує вдосконалення механізмів справляння та розподілу деяких видів податків 

(акцизного податку, податку на майно) та врегулювання міжбюджетних відносин. 
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БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

В умовах реформування економіки України та розвитку процесів демократизації 

актуальним є питання ефективного використання коштів місцевих бюджетів із урахуванням 

думки громади. Тому виникає потреба в застосуванні нових інструментів управління 
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