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ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у забезпеченні ма-
кроекономічної стабільності та є інструментом реалізації еконо-
мічної і, зокрема, бюджетної політики, оскільки використовують-
ся для вирівнювання соціально-економічного розвитку адміні-
стративних територій, розвитку місцевого господарства, фінан-
сування суспільних послуг соціального спрямування, заходів у
сферах житлового будівництва, благоустрою, проведення право-
охоронних заходів тощо.

На сьогодні в Україні місцеве самоврядування не здатне вико-
нувати ті завдання, що на нього покладені державою. Це зумов-
лено цілою низкою проблем як суто юридичного, так і політич-
ного, економічного, ідеологічного і морального характеру. Нагляд-
ним є той показник, що частка місцевих бюджетів у зведеному за
останні 5 років зменшилась на 2 в.п. — з 25 до 23 [1]. У 2012 році
обсяг міжбюджетних трансфертів становив 124,5 млрд грн, що
зробило місцеві бюджети на 55,9 % залежними від них. За 5 років
цей показник зріс на 10 п.п., що пов’язано з прискореним зрос-
танням трансфертів (зросли на 96 %) порівняно зі зростанням до-
ходів (зросли на 64 %) [2]. Дивлячись на такий обсяг безоплатно
переданих коштів з державного бюджету до місцевих звичайно
не можна говорити про хоча б якусь самостійність регіонів, про
децентралізацію державних фінансів. Така ситуація є дуже неви-
гідною, оскільки деяка частина коштів витрачається в процесі
передання коштів з одного на інший рівень.

Тому на сьогодні основними проблемами, що стають на пере-
шкоді до підвищення автономності місцевих бюджетів, можна
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назвати такі: 1) економічно малообґрунтована доцільність меха-
нізму перерозподілу фінансових коштів, сформованих на місце-
вому рівні; 2) зменшення доходної частини внаслідок недоотри-
мання податкових платежів; 3) тиск на бюджет хаотично прий-
нятих законів по пільгам; 4) включення до місцевих податків і
зборів таких, що не несуть значних коштів для поповнення до-
хідної бази місцевих бюджетів; 5) відсутність стимуляції місце-
вих органів влади щодо збільшення податкової бази територій; 6)
відсутність стратегічного планування; 7) відсутність підтримки
створення бізнесу та нових робочих місць. Ці проблеми є першо-
черговими і потребують вирішення в найближчі терміни, адже
для підвищення рівня автономії місцевих бюджетів першочерго-
вим є забезпечення достатніх доходів для фінансування потреб
регіонів.

Особливо на високу залежність місцевих бюджетів від держа-
вної підтримки впливає те, що місцеві органи влади не зацікав-
ленні в наповненні першого кошику доходів місцевих бюджетів,
проте саме вони ставлять 99 % власних і закріплених доходів.
Проблема недостатності коштів, що акумулюються за допомогою
місцевих податків і зборів є однією з першочергових, адже саме
вона зменшує стимуляцію регіонів до розвитку територій. Для
розв’язання цієї проблеми необхідно збільшувати вагу власних
доходів, для чого зарубіжний досвід є надзвичайно корисним.

Основну роль у країнах з розвиненою ринковою економікою
відіграють майнові місцеві податки на нерухоме майно фізичних
і юридичних осіб і на землю. Зокрема, частка податку на майно у
структурі податкових надходжень місцевих бюджетів різна і ста-
новить у Великобританії, наприклад, — 99,5 %, у Франції та Іс-
панії — близько 30—40 %. Податок на майно у Великобританії
забезпечує близько третину надходжень місцевого бюджету. У
постсоціалістичних країнах (наприклад, Польщі, Латвії, Румунії)
податок на майно складає 10—20 % від загального обсягу подат-
кових надходжень місцевих бюджетів. У містах США податок на
майно, який оподатковується за диференційованими ставками,
забезпечує 40 % усіх прибутків бюджету.

Для України також сприятливим був би досвід Швеції, у зако-
нодавстві якої закріплене повноваження місцевого самовряду-
вання на отримання прибуткового податку з громадян до місце-
вого бюджету, водночас комунам надано право самостійно
встановлювати ставку податку на прибуток громадян. Отже, фу-
ндамент їхньої самостійності є основним інструментом демокра-
тії на місцях.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Існуюча в Україні обмеженість фінансових ресурсів, що зумо-
влює постійне недофінансування як на загальнодержавному, так і
на місцевому рівнях свідчить про наявність проблеми незбалан-
сованості потреб і ресурсів, що заважає ефективному функціону-
ванню бюджетного процесу на всіх його етапах. Тому надзви-
чайно важливе значення має процедура впровадження і викори-
стання програмно-цільового методу планування і виконання бю-
джетів.

Проблематиці підвищення ефективності бюджетного плану-
вання на основі застосування програмно-цільового методу при-
святили свої наукові праці вчені: Запатріна І. В., Чугунов І. Я.,
Жибер Т. В., Мітюков І. О., Коваль В. В., Федосов В. М., Опа-
рін В. М., Бабич Т. С.

Укрaїнa рoзпoчaлa впрoвaдження прoгрaмнo-цільoвoгo бю-
джетувaння у 2002 році. До цього вже використовувався один з
елементів програмно цільового планування: мoжливість пе-
рерoзпoділу головними рoзпoрядникaми бюджетних кoштів
свoїх видaтків з метoю зaбезпечення їх пріоритетності. Таким
чином, програмно-цільовий метод є логічним продовженням
модернізації бюджетної системи України. Мoдернізaція бю-
джетнoї системи фaктичнo є aльтернaтивoю збільшення
пoдaтків. Кошти мають витрачатися лише за існуючої на те по-
треби, що призведе до економії. Вивільнені кoшти мoжнa буде


