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АНАЛІЗ СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
У ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ANALYSIS OF THE STATE OF LOCAL BUDGETS  
IN THE PROCESS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
На сучасному етапі розвитку України найбільш актуальним 

стає питання соціально-економічного розвитку регіонів, яке не-
можливе без зміцнення фінансової незалежності цих регіонів. 
Перелік проблемних аспектів щодо фінансового забезпечення 
органів місцевого самоврядування щороку збільшується. По-
стійна нестача фінансових ресурсів, а також нестабільність 
дохідних джерел місцевих бюджетів та їх висока залежність 
від міжбюджетних трансфертів зумовили розпочати рефор-
мування місцевої влади в Україні. У статті проаналізовано 
місцеві бюджети України. Розглянуто проблемні аспекти функ-
ціонування місцевих бюджетів. Виділено проблемні аспекти 
функціонування місцевих бюджетів як вагомого складника еко-
номічного зростання території, а саме недостатність обсягів 
формування достатньої фінансової бази за рахунок як власних 
надходжень, так і міжбюджетних трансфертів. Нерозвиненість 
інфраструктури регіональних фондових ринків та відсутність 
дієвого механізму фінансування регіональних цільових про-
грам економічного  розвитку не дають змоги залучати інвес-
тиційні ресурси для побудови економіки інноваційного типу на 
місцях. Запропоновано стратегічні орієнтири розвитку місце-
вих бюджетів в умовах фінансової децентралізації в Україні.

Ключові слова: місцеві бюджети, органи місцевого само-
врядування, фінансова децентралізація, фінансові ресурси, 
доходи та видатки місцевих бюджетів.

АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития Украины наиболее акту-

альным является вопрос социально-экономического развития 
регионов, которое невозможно без укрепления финансовой 
независимости этих регионов. Проблемы финансового обе-
спечения органов местного самоуправления ежегодно увели-
чиваются. Постоянная нехватка финансовых ресурсов, а так-
же нестабильность доходных источников местных бюджетов 
и их высокая зависимость от межбюджетных трансфертов об-

условили начало реформирования местной власти в Украине. 
В статье проанализированы местные бюджеты Украины. Рас-
смотрены проблемные аспекты функционирования местных 
бюджетов. Местные бюджеты являются весомым фактором 
экономического роста, основной проблемой функционирова-
ния является формирование достаточной финансовой базы за 
счёт собственных поступлений и межбюджетных трансфертов. 
Неразвитость инфраструктуры фондовых рынков и отсутствие 
действенного механизма финансирования региональных це-
левых программ экономического развития не позволяют при-
влекать инвестиционные ресурсы для построения экономики 
инновационного типа на местах. Предложены стратегические 
ориентиры развития местных бюджетов в условиях финансо-
вой децентрализации в Украине.

Ключевые слова: местные бюджеты, органы местного 
самоуправления, финансовая децентрализация, финансовые 
ресурсы, доходы и расходы местных бюджетов.

ANNOTATION
At the present stage of Ukraine's development, the issue of 

socio-economic development of the regions becomes the most 
relevant, which is impossible without strengthening the financial 
independence of these regions. Problems of financial support of 
local governments are increasing every year. The constant lack of 
financial resources, as well as the instability of local budget reve-
nues and their high dependence on intergovernmental transfers 
have led to the start of local government reform in Ukraine. The 
article analyzes the local budgets of Ukraine. Problematic aspects 
of functioning of local budgets are considered. Local budgets are 
an important factor in economic growth, the main problems of 
functioning are the formation of a sufficient financial base through 
both own revenues and intergovernmental transfers. The under-
developed infrastructure of regional stock markets and the lack of 
an effective mechanism for financing regional targeted economic 
development programs does not make it possible to attract invest-
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ment resources to build an innovative economy on the ground. 
Strategic guidelines for the development of local budgets in terms 
of financial decentralization in Ukraine are proposed. In modern 
realities, when there are radical changes in the functioning of local 
budgets, caused by the introduction of budget decentralization and 
strengthening the financial autonomy of local government budgets, 
the question arises about the ability of the latter to effectively influ-
ence, the economic system. The amount of financial resources of 
local authorities is influence by the following factors: proper distri-
bution of powers between state and local authorities; distribution 
of revenue sources, powers and functions of state and local bud-
gets; tax system (state and local taxes and fees); inter-budgetary 
relations and the procedure for providing transfers from the state 
budget to local ones; fines and financial penalties; proceeds from 
the lease of communal property; condition of business entities that 
are part of the local economy; the state of the financial market and 
the ability of local authorities and businesses to raise additional 
funds and search for alternative sources of local budget revenues.

Key words: local budgets, local governments, financial de-
centralization, financial resources, revenues and expenditures of 
local budgets.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. На сучасному етапі роз-
витку економічних відносин в Україні значно 
збільшується роль місцевого самоврядування 
в соціальному, економічному та фінансовому 
розвитку територій. Це викликає необхідність 
збільшення та укріплення фінансової бази міс-
цевих органів влади, а також вирішення низки 
проблем, які пов’язані зі збільшенням ресурсів 
територіальних громад.

У розпорядженні органів місцевого само-
врядування знаходяться певні грошові кошти 
та фонди, що в сукупності утворюють фінан-
сові ресурси, які формуються у процесі розпо-
ділу, перерозподілу та використання валового 
внутрішнього продукту держави. Від обсягів 
фінансових ресурсів, які знаходяться у розпо-
рядженні місцевого самоврядування, залежить 
виконання завдань та функцій, що покладені 
на місцеві органи влади.

Найбільш вагомим фондом фінансових ре-
сурсів місцевого самоврядування сьогодні є міс-
цеві бюджети, які відіграють важливу роль в 
економічній системі держави. Саме в них зо-
середжена значна частина фінансових ресурсів. 
У бюджетній системі країни місцеві бюджети 
відіграють значну роль у перерозподілі валово-
го національного продукту та фінансуванні по-
треб і послуг, що фінансуються та забезпечу-
ються за рахунок держави [1, с. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженню 
окремих аспектів процесу функціонування міс-
цевих бюджетів присвячено роботи таких нау-
ковців, як С.І. Юрій, І.С. Волохова, І.О. Луніна, 
Н.Б. Татарин, О.Ю. Матвєєва, М.О. Слатвінська, 
О.Є. Дахнова, В.В. Валігура, А.В. Руснак та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означе-
на стаття. Існуючої тенденції до посилення ролі 
місцевих бюджетів України як інструменту со-
ціально-економічного розвитку, функціонуван-

ня місцевих бюджетів у контексті розвитку за 
умов фінансової децентралізації є сьогодні дуже 
актуальним питанням та потребує постійного 
дослідження. Протягом останніх років у системі 
функціонування місцевих бюджетів України ви-
никли проблеми науково-методичного супроводу 
процесів реформування, а саме тих, що пов’язані 
із забезпеченням фінансової спроможності міс-
цевих бюджетів у реалізації місцевого самовря-
дування, серед яких передусім – мобілізація 
надходжень до бюджетів та ефективне викорис-
тання бюджетних видатків об’єднаних громад.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті – здійснити аналіз джерел 
формування доходів місцевих бюджетів та про-
вести моніторинг видаткової частини місцевих 
бюджетів; на основі проведеного дослідження 
стану та структури місцевих бюджетів запро-
понувати стратегічні орієнтири розвитку місце-
вих бюджетів в умовах фінансової децентралі-
зації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Місцеві бюджети прийнято розгля-
дати як фонди фінансових ресурсів, які призна-
чені для реалізації завдань і функцій, покла-
дених на місцеві органи влади. Також місцеві 
бюджети розглядають як складник бюджетної 
системи, що є основою фінансової бази діяль-
ності органів місцевого самоврядування, за ра-
хунок якої забезпечується фінансування еконо-
мічного та соціально розвитку, що здійснюється 
органами влади на відповідній території.

Отже, місцеві бюджети розглядаються як 
наслідок економічної та фінансової діяльнос-
ті територіальної громади, оскільки через них 
утворюються та використовуються регіональні 
фонди грошових коштів і по їх стану можна ви-
значитися щодо виконання основних показни-
ків діяльності господарства громади. Відповідно 
до цього, через місцеві бюджети забезпечується 
контроль над станом виробництва в регіоні, що 
є важливим економічним важелем регіонально-
го розвитку, а це, своєю чергою, надає бюджету 
вагомого значення економічної категорії, через 
яку відображаються реальні економічні відно-
сини [2, с. 160].

Формування фінансово забезпечених орга-
нів місцевого самоврядування є одним із най-
головніших складників повноцінного розвитку 
України в умовах бюджетної децентралізації, 
тобто стабільних джерел для ефективного ви-
конання власних повноважень та оперативного 
вирішення завдань соціально-економічного ха-
рактеру на рівні територіальної громади. 

Одним із найголовніших досягнень процесу 
фінансової децентралізації в Україні є збільшен-
ня частки місцевих бюджетів у зведеному бю-
джеті України. До початку реформи місцевого 
самоврядування близько 70% фінансових ре-
сурсів зосереджувалося в державному бюджеті, 
інші 30% – у місцевих бюджетах, що позитивно 
впливало на розвиток територіальних громад. 
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Починаючи з 2014 р. спостерігається посту-
пове збільшення частки власних доходів загаль-
ного фонду місцевого бюджету у ВВП. Так, у 
2019 р. частка власних доходів загального фон-
ду місцевого бюджету становила 6,8%, що на 
0,2% більше, ніж у 2018 р. У цілому з 2014 до 
2018 р. дана частка зросла на 1,7%. За прогно-
зом Міністерства фінансів України на 2020 р., 
доходи місцевого  становитимуть 6,7%. Дані 
показники свідчать про те, що власні доходи 
загального фонду місцевого бюджету займають 
невелику частку у ВВП, але з кожним роком ця 
частка зростає, передусім це пов’язано з почат-
ком процесу фінансової децентралізації в Укра-
їні (рис. 1).

Протягом 2019 р. надходження власних до-
ходів до загального фонду місцевих бюджетів 
України (доходи без урахування міжбюджетних 

трансфертів) становили 275,2 млрд грн, що на 
28,8 млрд грн, або на 10,5%, більше, ніж у по-
передньому році.

Від початку фінансової децентралізації дохо-
ди місцевих бюджетів стрімко зростають: якщо 
у 2014 р. їх обсяг становив 68,6 млрд грн, то за 
п’ять  років, за даними Міністерства фінансів, 
очікується, що зростуть більше ніж у чотири 
рази та за підсумками 2019 р. становитимуть 
304,1 млрд грн. Такий зріст власних доходів 
місцевого бюджету став можливим завдяки ре-
алізації заходів щодо залучення резервів їх на-
повнення та підвищення ефективності адміні-
стрування податків та зборів, що в першу чергу 
залежало від розширення повноважень та під-
вищення зацікавленості органів місцевого само-
врядування у збільшенні надходжень до місце-
вих бюджетів (рис. 2).

Рис. 1. Частка власних доходів загального фонду місцевих бюджетів у ВВП за 2014–2020 рр., %
Джерело: складено за даними [3]

Рис. 2. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів за 2014–2020 рр., млрд грн
Джерело: складено за даними [3]
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Проте, незважаючи на тенденцію останніх 
років до зростання місцевих бюджетів, які пере-
важно формуються за рахунок податкових над-
ходжень, виникають значні недоліки в системі 
місцевого оподаткування в Україні, що відби-
ваються на формуванні податкового потенціалу 
регіонів, провокують виникнення фіскальних 
дисбалансів, обмежують матеріально-фінансову 
базу органів місцевого самоврядування i при-
зводять до гальмування соціально-економічного 
розвитку територій [4, с. 33].

Проаналізуємо структуру надходжень за-
гального фонду місцевого бюджету без ураху-
вання трансфертів у 2019 р. Місцеві бюджети, 
за даними Міністерства розвитку громад та 
територій України, на 60,2% складаються з 
ПДФО, на 12,8% – за рахунок єдиного подат-
ку, на 11,9% – за рахунок плати за землю, а 
за рахунок усіх інших надходжень до місцевих 
бюджетів – на 15,1%. Аналогічною є структура 
доходів загального фонду міст обласного зна-
чення та зведених бюджетів районів. 

Що стосується надходжень доходів загаль-
ного фонду об’єднаних територіальних громад, 
то в їхній структурі крім податку на доходи 
фізичних осіб та єдиного податку спостеріга-
ється й велика частка акцизного податку. Це 
пов’язано з тим, що до доходів загального фон-
ду бюджетів об’єднаних територіальних громад 
відносять 100% акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами та 13,44% акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного 
на митну територію України пального (табл. 1).

Формування місцевих бюджетів в умовах 
фінансової децентралізації, зокрема бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, передбачає 
суттєво новий підхід не тільки до дохідної час-
тини, а й до видаткової, а саме: окрім видатків 
на здійснення органами місцевого самовряду-
вання своїх повноважень, фінансуються видат-
ки, які делегуються державою їм на виконання, 
у тому числі видатки на утримання закладів 
бюджетної сфери. 

За рахунок нагромаджених у дохідній час-
тині місцевих бюджетів коштів (власних дохо-
дів і переданих з держбюджету коштів) органи 
місцевого самоврядування мають змогу здій-
снювати видатки на соціальний та економічний 

розвиток відповідних територіальних громад, 
зокрема на: дитячі садки та школи, лікарні та 
амбулаторії, соціальні допомоги та субсидії на-
селенню, пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, пожежну охорону та муніципальні 
формування з охорони громадського порядку, 
розвиток ЖКГ та будівництво доріг і т. п.

Із 2014 р. в Україні поступово починаєть-
ся процес зростання власних доходів місцевих 
органів влади та коштів, переданих із держав-
ного бюджету. За рахунок збільшення доход-
ної частини місцевих органів влади проходить 
збільшення видаткової частини, що, безсум-
нівно, показує позитивні тенденції процесу де-
централізації в Україні. У 2019 р. частка суми 
видатків місцевих бюджетів України станови-
ла 566,3 млрд грн, що на 0,75% менше, ніж у 
2018 р. Зменшення видатків місцевих бюдже-
тів у 2019 р. відбулося за рахунок зменшення 
міжбюджетних трансфертів на 12,91%, але за 
рахунок збільшення власних доходів місцевого 
бюджету на 13,93% видатки приблизно дорів-
нюють показнику 2018 р.

За даними Міністерства фінансів України, у 
2019 р. з державного бюджету України до місце-
вих бюджетів було перераховано трансфертів на 
суму близько 260 млрд грн, у тому числі транс-
фертів із загального фонду – 245,4 млрд грн, 
з яких: 79,3 млрд грн – на субвенцію соціаль-
ного захисту; 70,4 млрд грн – на освітню суб-
венцію; 56,1 млрд грн – на медичну субвенцію 
та 10,4 млрд грн – на базову дотацію для за-
безпечення зміцнення податкової спроможності 
місцевих бюджетів (рис. 3). 

У 2019 р. сума видатків місцевих бюджетів 
України (без трансфертів до державного бю-
джету) становила 557,5 млрд грн. Видатки на 
освіту становили 187,1 млрд грн, що на 11,6%, 
або на 19,4  млрд грн, більше, ніж у 2017 р. 
Видатки на соціальний захист зменшилися на 
31,6% та становили 94,2 млрд грн. До видатків 
на соціальний захист передусім відносять: про-
грами місцевого значення стосовно дітей, мо-
лоді, сім’ї; програми соціального захисту окре-
мих категорій населення; виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій населення; програми 
соціального захисту малозабезпеченої катего-
рії учнів професійно-технічних навчальних за-
кладів та інші видатки на соціальних захист, 

Таблиця 1
Структура надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів  

без трансфертів у 2019 р., %

Надходження Всього по Україні Міста обласного 
значення ОТГ Зведені бюджети 

районів
ПДФО 60,2% 72,3% 58,1% 53,2%
Плата за землю 11,9% 12,6% 6,4% 17,3%
Нерухоме майно 1,8% 1,9% 2,1% 1,9%
Єдиний податок 12,8% 13,7% 15,1% 16,4%
Акцизний податок 5,0% 6,1% 14,1% 6,0%
Інші 8,3% 3,3% 4,2% 5,2%
Джерело: складено за даними [3]
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які можуть здійснюватися з місцевих бюджетів 
усіх рівнів.

Видатки на житлове господарство та на 
програми розвитку житлово-комунально-
го господарства та благоустрою населених 
пунктів збільшилися на 14,4% та становили 
34,4 млн грн, до цих видатків відносять: бу-
дівництво та реконструкцію водопровідних та 
каналізаційних очисних споруд, доочищення 
питної води, модернізацію систем теплопоста-
чання, заміну природного газу альтернативни-
ми видами палива, модернізацію та ремонт ліф-
тового господарства, реконструкцію та ремонт 
житлових будинків, оснащення житлового 
фонду будинковими засобами обліку енергоно-
сіїв та споживання води, капітальний ремонт, 
реконструкцію, будівництво мереж зовніш-

нього освітлення вулиць, капітальний ремонт 
гуртожитків, що перебувають у власності тери-
торіальних громад, упровадження енергозбері-
гаючих технологій та інші видатки житлово-ко-
мунального господарства (табл. 2).

Сума видатків на медицину у 2019 р. порівня-
но з 2018 р. зменшилася на 4,7% та становила 
89,8 млрд грн, а видатки на транспорт та до-
рожнє господарство зменшилися на 3,8% та ста-
новили 40,7 млрд грн. До видатків на транспорт 
та дорожнє господарство відносять регулювання 
цін на перевезення пасажирів у пасажирському 
транспорті, експлуатацію дорожньої системи 
місцевого значення, а також будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання доріг місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах, а також капітальний та 

Рис. 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів (із трансфертами до державного бюджету) України  
за період із 2014 по 2019 р., млрд грн

Джерело: складено за даними [5]

Таблиця 2
Структура видатків місцевих бюджетів за функціональною характеристикою  

(без трансфертів до державного бюджету) з 2014 по 2019 р., %
Видатки 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Освіта 32,0 31,4 27,3 27,9 29,8 33,6
Пенсії 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,6
Медицина 20,8 22,2 18,2 17,5 16,6 16,1
Правоохоронні органи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Транспорт 1,9 3,0 4,0 5,9 7,5 7,3
Відсотки за запозиченнями 0,7 0,6 0,1 0,03 0,1 0,2
Соціальний захист 23,9 25,3 29,3 27,4 24,4 16,9
Чиновницький апарат 4,3 4,8 4,6 4,8 5,0 6,1
Культура та спорт 4,0 5,9 3,4 3,4 3,4 3,9
Комунальне господарство 7,9 5,9 5,1 5,5 5,3 6,2
Сільське господарство 0,05 0,5 0,4 0,4 0,06 0,08
Охорона довкілля 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6
Інші галузі економіки 2,1 3,7 5,6 5,1 6,1 7,3
Всього 100 100 100 100 100 100
Джерело: складено за даними [6]
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поточний ремонт вулиць і доріг населених пунк-
тів та інших доріг, які є складниками автомо-
більних доріг державного значення (як співфі-
нансування на договірних засадах).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок в даному напрямку.  
Фінансова децентралізація є необхідною умовою 
становлення ефективної системи місцевих бю-
джетів, вона передбачає активізацію внутріш-
нього потенціалу розвитку місцевих бюджетів, 
пошук додаткових власних ресурсів та стиму-
лювання регіонів до фінансової автономії від 
держави. Аналіз формування доходів бюджетів 
об’єднаних територіальних громад показав, що 
одним із найбільш вагомих досягнень процесу 
фінансової децентралізації в Україні є збіль-
шення частки місцевих бюджетів у зведеному 
бюджеті України. Позитивним явищем розви-
тку органів місцевого самоврядування став зна-
чний приріст власних доходів місцевих бюдже-
тів, що відбулося завдяки процесу фінансової 
децентралізації в Україні. Моніторинг видатків 
бюджетів об’єднаних територіальних громад по-
казав, що в останні роки місцеві бюджети стали 
більш фінансово забезпеченими, що дало змогу 
ефективніше здійснювати свої повноваження.

Окрему увагу слід приділити збільшенню 
фінансової спроможності місцевих бюджетів 
через збільшення власних коштів місцевих ор-
ганів самоврядування та запровадження реалі-
зації політики інноваційно-інвестиційного роз-
витку територій. Важливими напрямами такого 
реформування мають стати:

– удосконалення системи планування регі-
онального розвитку шляхом розроблення мето-
дичних рекомендацій щодо проведення моніто-
рингу та оцінки результативності регіональної 
стратегії в контексті формування та забезпечен-
ня фінансової спроможності місцевих бюдже-
тів. Такий підхід має за мету вдосконалювати 
механізм надання місцевим бюджетам субвен-
цій із державного бюджету України;

– розроблення та формування стратегіч-
ної програми розвитку місцевості чи регіону 
з розширенням повноважень місцевих органів 
влади щодо надання пільг та преференцій для 
суб’єктів господарювання з відповідною систе-
мою оцінювання співвідношення витати/прибу-
ток для території, що сприятиме ефективному 
розподілу фінансових ресурсів держави з ура-
хуванням мережі закладів соціально-культур-
ної сфери тієї чи іншої адміністративно-тери-
торіальної одиниці, об’єктів інфраструктури 
та зв’язку, соціальної сфери тощо. Тільки так 
можна буде забезпечити існування бюджетів 
розвитку, а не бюджетів, доходи яких тільки 
покривають видатки на утримання апарату ор-
гану місцевого самоврядування.

Лише належний та ефективний розподіл 
функцій і повноважень між рівнями органів 
місцевого самоврядування й органами виконав-
чої влади на засадах субсидіарності, ефективне 
та стабільне функціонування органів місцевого 
самоврядування, забезпечення прозорості ді-
яльності органів місцевого самоврядування та 
їхніх посадових осіб, мінімізація умов для ко-
рупції, безпосередня участь громад у вирішенні 
питань місцевого значення, ефективність гро-
мадського впливу на прийняття рішень орга-
нами місцевого самоврядування, організаційна 
та фінансова самостійність територіальних гро-
мад, представницьких органів місцевого само-
врядування, наближення їхніх можливостей та 
якості діяльності до європейських стандартів 
можуть забезпечити фінансову спроможність 
місцевих бюджетів.
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