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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ  

ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Останніми роками в Україні набула великої актуальності проблема  нестачі в органів 

місцевого самоврядування фінансових ресурсів для виконання ними своїх функцій з 

соціально-економічного розвитку територій. За таких умов важливим є збільшення 

ефективності формування місцевих бюджетів, здатне перетворити територіальні громади 

із дотаційних на суб'єкти, які за рахунок власних коштів спроможні розв'язати будь-які 

соціально-економічні проблеми. На даному етапі необхідне реформування міжбюджетних 

відносин, що пов’язані з унормуванням подальшого розподілу та збалансування джерел 

надходжень між державним та місцевими бюджетами, повноваженнями органів влади та 

ресурсами для їх виконання, формування дієвого механізму контролю використання 

бюджетних коштів. 

Проблема формування та ефективного використання місцевих бюджетів не є новою 

для вітчизняної економічної системи в цілому.  Проте в силу нових реформ та зрушень, які 

направленні на фінансову децентралізацію регіонів, даний аспект стає ще більш 

актуальним, оскільки регіони отримують значно більше фінансових ресурсів, та мають їх 

ефективно використовувати. Окрім того, слід зазначити, що неефективне використання 

бюджетних коштів є проблемою загальнодержавного рівня. Обсяги виявлених фактів і 

масштаби негативних наслідків витрат потребують негайного втручання державних 

органів влади з метою вирішення цих проблем. Забезпечення раціонального використання 

бюджетних коштів сприятиме стабільності фінансової системи країни, стане запорукою 

розширеного відтворення, позитивного впливу на кількісні та якісні показники 

економічного життя. Саме тому, питання удосконалення формування та виконання 

дохідної частини місцевих бюджетів в цілому та бюджетів столичних міст зокрема, є вкрай 

актуальним питанням. Шляхи подолання існуючих проблем в сфері наповнення місцевих 

бюджетів подано на рис.1. 



217 
 

Пошук додаткових доходів для бюджету. Необхідним є пошук додаткових шляхів 

наповнення бюджету та підвищення надходжень від вже існуючих. Для боротьби з цією 

проблемою підходять запропоновані нами альтернативні джерела надходжень до дохідної 

частини бюджету м. Києва. По-перше, від них може надійти велика кількість додаткових 

коштів. По-друге, ці надходження йдуть до різних статей бюджету. Однак, необхідним є 

пошук додаткових шляхів розширення бюджету, які б не були тягарем для населення. 

 

 
РИС.1. – ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРІ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Джерело: розроблено авторами за [1, 2] 

Стабілізація бюджетних надходжень. Можливе запровадження певної «основи» 

доходів, яке було б приблизно однаковим кожного року в майбутньому. Ці кошти мали б 

покривати найважливіші статті видатків у необхідній кількості. 

Необхідним є запровадження більш ефективної системи, методології, організації та 

управління плануванням бюджету. Важливим є урахування при цьому всіх чинників, що 

можуть так, чи інакше, вплинути на кінцевий результат, а також, можливе запровадження 

певних штрафів за неефективно виконану роботу працівниками, які мають розробити ці 

дані. Потрібно, щоб відповідальні розуміли, що бюджет має виконуватись в тому обсязі, в 

якому його планували, а якщо цього не буде, то це свідчить по недосконало проведену 

роботу. Звичайно, певні відхилення можуть дозволятись, але вони мають бути значно 

менші за теперішні. 

Збільшення частки власних надходжень та відповідно зменшення частки 

трансфертів. Як вже зазначалось раніше, дохідна частина бюджету не отримує достатню 

кількість коштів для покриття всіх запланованих видатків. Окрім цього, все більшою стає 

тенденція до зменшення частки власних надходжень та зростання трансфертів. Це впливає 
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Пошук додаткових доходів для бюджету. 

Стабілізація бюджетних надходжень.   

Підвищення ефективності плануванням показників. 

Становлення системи управління ризиками наповнення бюджету. 

Збільшення частки власних надходжень та зменшення трансфертів. 

Удосконалення та підвищення ефективності співвідношення 

показників дохідної частини бюджету 

Збільшення рівня надходжень від місцевих податків і зборів. 

Пошук стимулів для у місцевих органів влади щодо покращення  

ефективності своєї діяльності та пошуків шляхів збільшення 

власних надходжень. 
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на збільшення централізації бюджетної системи та зниження якості виконаної роботи на 

місцевому рівні. З огляду на це, необхідним є пошук збільшення джерел власних 

надходжень до яких можна віднести запропоновану нами Програму «Державних 

парковочних комплексів на основі державно-приватного партнерства». Вона допоможе, з 

огляду на майбутнє, значно збільшити частку власних доходів. 

Удосконалення системи стягнення податків і зборів. В першу чергу, для боротьби з 

цією проблемою, треба збільшити податкову культуру в населення. Громадяни мають 

знати свої обов'язки перед державою та бути впевненими, що вона, також, виконає свої 

зобов'язання перед ними. По-друге, важливим є збільшення податкового контролю, а 

також реформування існуючої системи податкових органів. Необхідно зробити їх роботу 

більш швидкою та ефективною. Все це, також, залежить від проблеми макрорівня – високої 

частки корупції. Отже, якщо боротись з усіма чинниками, що зазначені вище, то можна буде 

значно вдосконалити систему стягнення та справляння податків. 

Підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Варто передивитись 

організацію роботи державних органів влади та позбутись дублювання функцій  

зменшуючи кількість працівників в певних управліннях (відділах). Для того, щоб не 

звільняти, а спрямувати людський ресурс у потрібне русло, необхідним є запровадження 

нових управлінь, що будуть займатись роботою, яка раніше не впроваджувалась 

(наприклад, виявлення, оцінка та аналіз ризиків бюджету). 

Серцевиною механізму наповнення місцевих бюджетів повинні стати обґрунтовані 

напрямки удосконалення державного управління формуванням і використанням місцевих 

бюджетів. У результаті проведеного дослідження доведено, що такими  напрямками 

повинні бути: реформування прибуткового оподаткування, системи місцевих податків і 

зборів, міжбюджетних відносин регіону, розширення бази екологічного оподаткування, 

підвищення ефективності роботи податкових органів. 
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