
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

  

Факультет фінансів 
 

Кафедра фінансів 

 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціалізація Фінанси і кредит                  

 

 Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» 

                                                                                

Форма навчання:   денна 

                                                        

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 

 

на тему: «Казначейське обслуговування видатків місцевого бюджету на 

комунальне господарство та його вдосконалення (на прикладі бюджету 

м. Корюківка)» 

студента Курбеговича Павла Садевича 

 

 

 

Науковий керівник к.е.н., професор                   

                ________    Сущенко О. М. 
                        (підпис)          

 

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в  

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти  

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор 

                 _______________ В. Федосов 
                                  (підпис)   
 

  

 

 

 

Київ 2019  



      Зміст 

Вступ……………….……………………………………………………………3 

Розділ 1. Теоретичні основи казначейського обслуговування місцевих бюджетів 

за видатками  

 1.1. Сутність та особливості казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за видатками……………………………………………..…..……..….…7 

 1.2. Інформаційне забезпечення процесу виконання видаткової частини 

місцевих бюджетів…………………………………………………...………..…..15 

 1.3. Аналіз наукових публікацій з проблем казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів………………………………….….…...…..26 

Розділ 2. Особливості казначейського обслуговування видатків місцевого 

бюджету на комунальне господарство (на прикладі УДКСУ у Корюківському 

районі Чернігівської області)   

 2.1. Структура та основні повноваження УДКСУ у Корюківському районі 

Чернігівської області…………………………………………………….………....34 

 2.2. Тенденції фінансування комунальної діяльності з бюджету 

Корюківської ОТГ……………………………………………..………….….…….41 

 2.3. Ефективність та результативність казначейського обслуговування 

бюджету м. Корюківська на комунальне господарство……………….......…….51 

Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення казначейського обслуговування 

видатків на комунальне господарство (на прикладі УДКСУ у Корюківському 

районі Чернігівської області)  

 3.1. Зарубіжний досвід фінансування комунального господарства з 

місцевих бюджетів………………………………………………………….......….67 

 3.2. Проблеми казначейського обслуговування видатків на комунальне 

господарство з бюджету Корюківської ОТГ та шляхи їх вирішення………..…73 

 3.3. Управлінські заходи, спрямовані на удосконалення казначейського 

обслуговування видатків на комунальне господарство.…….………..….……...81 

Висновки…………………………………………………………………….…...…86 

Список використаної літератури…………………………………………….....…72 

Додатки……………………………………………………………………….….…99 

 



    Вступ  

 Актуальність теми. Підприємства комунальної власності відіграють 

важливу роль в матеріальній та фінансовій базі місцевого самоврядування. Це 

одна з пріоритетних галузей українського господарства, яка відіграє стратегічне 

значення, адже надає соціальні послуги для населення і суб’єктів 

господарювання. Більша частина комунальних підприємств в Україні 

відноситься до сфери комунального господарства. На даний момент більшість 

об’єктів комунального господарства в Україні є збитковими. Це потребує 

залучення до цієї сфери приватного капіталу, адже бюджети на місцях 

фінансують послуги, які можуть надаватися приватними компаніями. Але на 

сьогодні в даній сфері не відбувається суттєвого поступу до ринкових відносин.  

 На протязі останніх років комунальна сфера постійно реформується, однак 

це не приносить значних результатів як для держави, так і для громадян. Так, за 

останні 5 років були зроблені певні кроки на шляху до покращення стану 

комунального господарства, згідно з «Загальнодержавною програмою 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2013-2018 

рр.», однак це не привело до значного покращення ситуації в данній галузі. 

Комунальні підприємства досі залишаються збитковими, спостерігається лише 

незначне покращення ситуації. 

 Відбувається погіршення технічної бази та фінансового стану 

підприємств, повільно впроваджуються енергозберігаючі технології, 

нераціонально використовуються ресурси, якість послуг погіршується та 

знижується надійність обслуговування населення. Це свідчить про 

недостатність фінансування державою даної сфери та неякісний менеджмент. 

Тому тема, досліджена в дипломній роботі, є актуальною. 

 Питаннями казначейського обслуговування видатків місцевого бюджету 

на комунальне господарство та його вдосконалення займалися такі вітчизняні 

фахівці як  Т. Б. Кублікова, Е. І. Курганська, О. П. Кириленко, І. С. Скоропад, Я. 



М. Казюк, Т. Б. Бондарук, Т. В. Жибер, Л. Д. Сафонова, С. І.Юрій, В. М. 

Опарін, В.І Стоян та інші. 

 Наявні доробки і висновки учених слід активніше впроваджувати в 

життя, адже вчені сформували модерний та ефективний погляд на менеджмент 

підприємств комунального господарства та їх фінансове забезпечення, у тому 

числі слід більш активно впроваджувати теоретичні й практичні аспекти 

забезпечення підприємств фінансовими ресурсами в умовах нестачі коштів. 

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження теоретичних 

основ та практичних особливостей казначейського обслуговування видатків 

бюджету Корюківської ОТГ на комунальне господарство, а також розробка 

рекомендацій, спрямованих на вирішення виявлених проблем.  

 Відповідно до поставленої у роботі мети є такі завдання теоретичного та 

практичного характеру, спрямовані на її досягнення: 

- розглянути сутність та особливості казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів за видатками; 

- дослідити інформаційне забезпечення процесу виконання видаткової 

частини місцевих бюджетів; 

- провести критичний аналіз наукових публікацій з проблем 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів; 

- дослідити структуру та основні повноваження УДКСУ у Корюківському 

районі Чернігівської області; 

- проаналізувати тенденції фінансування комунальної діяльності з бюджету 

Корюківської ОТГ; 

- проаналізувати ефективність та результативність казначейського 

обслуговування бюджету м. Корюківка на комунальне господарство; 



- дослідити проблеми казначейського обслуговування видатків на 

комунальне господарство з бюджету Корюківської ОТГ та шляхи їх 

вирішення; 

- проаналізувати зарубіжний досвід фінансування комунального 

господарства з місцевих бюджетів та можливості його застосування в 

Україні; 

- запропонувати управлінські рішення, спрямовані на удосконалення 

казначейського обслуговування видатків на комунальне господарство; 

 Для вирішення поставлених завдань було використано такі методи, як 

метод економічної статистики, експертних оцінок, структурний аналіз, рядів 

динаміки, аналіз сезонності. 

 Об'єктом дослідження є сукупність економічних відносин, пов’язаних з 

фінансуванням житлово-комунального господарства з місцевого бюджету.  

 Предметом дослідження є особливості казначейського обслуговування 

видатків на комунальне господарство з бюджету Корюківської ОТГ. 

 Інформаційною базою дослідження є матеріали фінансового відділу 

Корюківської міської ради та УДКСУ в Корюківському районі Чернігівської 

області. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у наданих в даній 

роботі пропозиціях і висновках, які являються практичними рекомендаціями 

стосовно казначейського обслуговування підприємств в сфері комунального 

господарства, вони дають змогу покращити рівень казначейського 

обслуговування видатків на комунальне господарство УДКСУ в 

Корюківському районі Чернігівської області. 

 Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 



 В першому розділі було досліджено сутність та особливості 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками, досліджено 

інформаційне забезпечення процесу, здійснено огляд наукових публікацій за 

даною тематикою. 

 В другому розділі було розглянуто структуру та повноваження УДКСУ в 

Корюківському районі Чернігівської області, тенденції в фінансуванні 

комунального господарства в м. Корюківка (Корюківській ОТГ з 2017 року) та 

ефективність та результативність роботи УДКСУ в Корюківському районі 

Чернігівської області. 

В третьому розділі проаналізовано зарубіжний досвід в фінансуванні 

комунального господарства, проаналізовано проблеми казначейського 

обслуговування видатків на комунальне господарство з бюджету Корюківської 

ОТГ та шляхи їх вирішення та запропоновано заходи, спрямовані на 

удосконалення казначейського обслуговування видатків на комунальне 

господарство,  

 Таким чином, у магістерській дипломній роботі було здійснено 

теоретичне узагальнення процесу казначейського обслуговування видатків 

місцевих бюджетів на комунальне господарство і подано практичні заходи для 

його вдосконалення. 
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