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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний економічний розвиток держави 

безпосередньо пов’язаний із розширенням кола завдань та функцій держави. В 

першу чергу це стосується забезпечення соціальних гарантій населенню. Ці 

функції держави потребують удосконалення у розвитку освіти, медичних послуг 

та інших галузей соціального забезпечення, використання інноваційних форм 

соціального забезпечення низько дохідних верств населення. З іншої сторони, 

реалізація даних завдань потребує значних витрат фінансових ресурсів, що в 

нинішніх умовах є досить проблематичним. Як результат, уряд повинен 

відшукати альтернативні джерела фінансування для соціальної сфери, 

удосконалення всієї сукупності функціонування мережі соціальних закладів та 

вдосконалення форм надання соціальних бюджетних допомог як в прямій, так і в 

опосередкованій формах. 

Бюджет м. Києва виділяється з-проміж інших бюджетів місцевого 

самоврядування. Місцеві бюджети виконують важливу роль в кожній унітарній 

державі тому, що вони є вартісним фундаментом влади в м. Києві. Однак, 

місцевими бюджетами фінансуються не тільки делеговані повноваження держави 

в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, а й провадиться 

стимулювання розвитку території. Київ, як місто-столиця, з великим числом 

населення і концентрацією специфічних проблем – потребує ретельного 

провадження місцевою владою бюджетної політики.  

Від рівня збалансованості бюджету на стадії планування, точності 

економічних і соціальних прогнозів залежить стабільність функціонування 

бюджетної сфери і рівень виконання програм соціальної сфери упродовж 

майбутнього бюджетного періоду [2]. 

В той же час, у дослідженні питань казначейського обслуговування видатків 

місцевих бюджетів є  низка моментів, що стосується саме казначейського 



4 

 

обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів на соціальну сферу 

потребує подальшого вивчення. 

Тому актуальність даної роботи є беззаперечною. ЇЇ можна розглядати як з 

наукової точки зору, бо вона зумовлена об’єктивною потребою вдосконалення і 

змін процесу  казначейського обслуговування видаткового процесу місцевих 

бюджетів на соціальні потреби так і з громадянських позицій через інтерес до 

результатів діяльності місцевих адміністрацій. 

Проблеми міжбюджетних відносин у казначейському обслуговуванні були 

предметом дослідження провідних науковців фінансової школи: Біттер О., 

Богачової О., Ігудіна А., Колесова А., Крилова Г., Лексина В., Любимцева Ю., 

Подпоріної І., Христенка В., Швецова А., а також українських вчених: Бояр А., 

Варналій З., Гніровського Ю., Голинського Ю., Зінченко М., Ковалевич Д., 

Козаченко Ю, Корнєєва М.,  Лисяк Л., Міщенко Д., Савчук Н.,  Сушко Н.та інших. 

Аналіз досліджень і публікацій з даної проблематики показує, що питання 

казначейського обслуговування видаткової частини на соціальну сферу місцевих 

бюджетів потребує постійного вдосконалення та адаптації відповідно до сучасних 

економічних вимог. 

Об’єктом  даної роботи є казначейське обслуговування видатків місцевих 

бюджетів на соціальну сферу. 

Предмет дослідження – відносини, що складаються між учасниками 

бюджетного процесу в процесі казначейського обслуговування видаткової 

частини місцевих бюджетів на соціальну сферу. 

Мета дипломної роботи – поглине вивчення теоретичних засад та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи організації 

казначейського обслуговування системи видатків на соціальну сферу місцевих 

бюджетів в Україні та прикладі бюджету м. Києва зокрема на основі аналізу 

оцінки її ефективності, враховуючи світовий досвід бюджетного фінансування на 

місцевому рівні.  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 
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-розглянути сутність казначейського обслуговування видатків на соціальну 

сферу; 

- дослідити інформаційне забезпечення та показники аналізу ефективності 

казначейського обслуговування видатків на соціальну сферу бюджету м. Києва; 

- провести критичний огляд публікацій з питань казначейського 

обслуговування видатків місцевих бюджетів; 

- з’ясувати механізм обслуговування в казначействі видатків на соціальну 

сферу; 

- проаналізувати видатки мережі установ соціальної сфери Києва; 

- дослідити ефективність системи обслуговування видатків на соціальну 

сферу бюджету м. Києва;  

-дослідити світову практику казначейського обслуговування видатків та 

можливості її застосування в Україні; 

- визначити проблеми та запропонувати перспективи вдосконалення 

організації виконання видаткової частини бюджету м. Києва. 

Методи дослідження. При дослідженні понятійного апарату 

використовувались методи наукового аналізу, абстракції, дедукції, індукції, 

узагальнений  та системний метод. Під час дослідження наукової літератури та 

законодавчої бази, узагальнено основні напрямки сучасних досліджень з обраної 

проблематики використано метод порівняльного аналізу. Метод статистичних 

порівнянь показників використано для визначення ролі організації системи  

видатків місцевих бюджетів на соціальну сферу. При визначенні механізму 

формування видатків на соціальну сферу місцевих бюджетів та його оцінки 

застосовано економічний аналіз. При аналізі окремих економічних явищ 

застосовувалися методи групування, класифікації, спостереження та графічного 

зображення результатів. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел. 
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В першому розділі підтверджено актуальність даної роботи, розкрито 

сутність казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів на соціальну 

сферу, їх інформаційне забезпечення та показники аналізу ефективності 

казначейського обслуговування видатків на соціальну сферу бюджету м. Києва. 

Задля висвітлення проблематики  казначейського обслуговування видаткової 

частини місцевих бюджетів на соціальну сферу проведено критичний огляд 

наукових публікацій.  

Другий розділ роботи присвячено дослідженню особливостей здійснення 

органами казначейства обслуговування видатків бюджету м. Києва на прикладі 

Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві. 

Зокрема, розглянуто механізм казначейського обслуговування видатків на 

соціальну сферу, проаналізовано видатки мережі установ соціальної сфери Києва. 

Визначено основні тенденції та ефективність системи обслуговування видатків на 

соціальну сферу бюджету м. Києва. 

В третьому розділі досліджено світову практику казначейського 

обслуговування видатків та можливості її застосування в Україні. Визначено 

проблеми організації виконання видаткової частини бюджету м. Києва. Для 

усунення та мінімізації впливу існуючих проблем, що виникають в ході 

організації виконання видаткової частини місцевого бюджету м. Києва, подано та 

обґрунтовано можливі напрямки розбудови дієвої системи видатків місцевих 

бюджетів в Україні.  

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне 

узагальнення розуміння процесу організації казначейського обслуговування видатків 

місцевого бюджету на соціальну сферу і подано практичні заходи щодо 

вдосконалення функціонування дієвої системи видатків місцевих бюджетів в 

Україні. 

Список використаної літератури налічує 81 джерело. В роботі 

подано4 рисунки, 14 таблиць, 3 додатки. 
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