
зборів, неnодаткові nлатежі тощо. Причинами низького рівня власних 

доходів місцевих бюджетІв слід вважати, такі як: незначна фіскальна роль 

місцевих nодатюв зборів, їх невеликий nерелІк, вІДсутюсть 

взаємозалежності між рівнем сусnільних послуг, що надаються на nевній 

території із nодатковими зусиллями населення, занеnадницький стан 

комунальної власностІ тощо. 

Необхідно відзначити , що на сучасному етаnі можливІ варІанти 

укршлення доходної бази мІсцевих бюджетів та ПІДвищення їх 

самостійності. Це можна зробити двома шляхами: по-nерше, внаслІДок 

перерозподілу ресурсів державного бюджету; по-друге, через утворення 

механізму, який би зацікавлював місцеві органи влади в отриманні власних 
фінансів. Слід вважати другий шлях більш сnриятливим, оскільки він веде 

не тІЛьки до збільшення фінансових ресурсів кожної території, а й у 

більшості виnадків забезnечує nриріст доходів державного бюджету. 

Виходячи з цього має сенс залишити неnорушним nраво сІЛьських, 

селищних, міських рад на введення місцевих nодатків і зборів на своїй 

території, запровадити затвердження їх рішень обласними радами, після чого 

сільські, селищні та міські ради не були змозі зменшити розміри місцевого 

оnодаткування чи відмінити місцеві nодатки чи збори на своїй території. 

Також для nосилення дохідної бази місцевих бюджетів вважається 
необхідним ввести деякі nодаткові nлатежі. Наприклад, податок на нерухоме 

майно юридичних осіб, на коштовне нерухоме майно фізичних осіб, на 

спадщипу. З nриводу nодатку пс:t нерухоме майно фізичпих осіб, то у npoeh"'Тi 

Податкового кодексу України його закріплено. Вважається ця позицІя 

слушною. Наприклад, виходячи з досвіду ФРН, на nевному місцевому рівнІ 

встановлено nодаток на другу квартиру, тобто додатковий nодаток з осіб, які 

мають дві або більше квартир (будинків). Загальновідомо , що такі квартири 

(будинки) використовують для здачі в оренду. Це означає отримання цими 

власниками доходів, часто не облікованих, без особливо великих витрат та 

без сnлати відnовідних обов'язкових nлатежів. Також має сенс ввести деякі 

екологічні nодатки (збори), які могли б посилити дохідну частину місцевих 

бюджетів (наприклад, збори на рибальство, екологічні nодатки тощо) . Тобто 
серед усіх можливих шляхів рішення, nерш за все, треба пщвищити 

ініціативу, зацікавленість певних органів місцевої влади в отриманні власних 

фінансових ресурсІв (наnриклад, перегляд методики вирахування 

міжбюджетних трансфертів тощо). 

Бондаренко 1 М. 1 

Деякі проблеми формування доходів місцевих бюджетів 

Проблема формування доходів місцевих бюджетів і використання їхніх 

коштІв зростає у зв'язку ЗІ змІнами, яКІ стосуються мІсцевого 

1 Кандидат юридич11их наук. доцщп кафtдри фjнансовоrо прnва. Нuціональна юриди\ша академія 
Укра·Іни імені Яроспав" Мудрого. 

102 



самоврядування . Треба наголосити, що в сучасній Україні назрІЛа 

необхідність сnравжньої, а не декларативної фінансової децентралізації для 

nовнішого та ефективнішого задоволення nотреб населення в кожному 
регіоні. Без бюджетної самостійності місцевих бюджетів з її численними 
складовими побудова й розвиток ефективної та дійової бюджетної системи 
України може зволікатися на невизначений час. 

Фінансова децентралізація- це nроцес розnоділу функцій, фінансових 

ресурсів відnовідальності за їх використання мІж центральними 

локальними рІвнями уnравЛІння. Вона потрібна дня максимального 

наближення послуг до населення, удосконалення систем управтння, 
шдвищення ефективності розв'язання завдань, переданих на локальний 

рІвень. Фінансова децеІ-\тралізащя відобразила нагальну потребу у 

фінансовій самостійності органів місцевого самоврядування 1 . 
У сучасних демократичних сусшльствах багаторівневі бюджетні 

системи завжди виступають результатом пошуку компромІсу мІж 

самостійністю регіонів і необхідністю міжрегіонального вирівнювання умов 
життя, що дістає відображення в розподілі державних функцій між 

центральними та місцевими органами влади 1 прав стосовно управтння 

податками й надходження конкретних nодатків до відповідних бюджетів 2 

Як відомо, кожний бюджет складається з доходів та видатків. 

Визначальними для місцевих бюджетів є власні доходи . Місцеві податки та 

збори є головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених 

кріllпах. Рtіlприклад, у CIILA .. за р~упок місцевих податків забезnе,_гfсrься 
65% доходів місцевих бюджетів, у Франції - 60%, ФРН - 45%, 
Великобританії- 36%з. 

У Євалейській хартії про мІсцеве самоврядування проголошено, що 

органи місцевого самоврядування мають володіти необхідним обсягом 
власних джерел для виконання nокладених повноважень. В українській 
реальності до таких власних джерел можна віднести місцеві nодатки та 

збори і (умовно) закріnлені кошти, що nередаються із державного бюджету . 
Їх питома вага складає вІДповІДно 5-7% та 60%. Іншу частку складають 
трансферти. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням з цієї проблематики, 

зазначимо, що у ЦІЙ сфері не знайшли достатнього науково-теоретичного та 

методичного вирішення nроблеми визначення оnтимального механізму 
формування власної дохідної бази місцевих бюджетів, який базується на 

nідвалинах nодаткової (фіскальної) автономії, якісного прогнозування 
доходів місцевих бюджетів, підвищення зацікавленості місцевих органів 
влади у нарощуванні власної дохідноі бази. Наявна тенденція до надмірної 
централізації доходів у Державному бюджеті для подальшого сnрямування 

1 Дроздовська О. С. Теорстичні засади фі~оJансової дсцснтрLUІізаціt // ФІнанси України.- 2002.- .N!! 8.
С. 20. 

1 Жсмсренкn С В Використання коштів МІсцевих бюджетів Украіни // Фінанси Укрrйни . - 2005 - N2 8-
С. 12-18. 

3 Жс~1срснкu С. В Викориtтання коштів Ашщсних бюджеті А України 11 Фінанси Укrшни - 20(.15 - N'!! 8 -
С. 12- 18. 
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трансфертів до місцевих бюджетів призводить до збільшення зустрічних 

фінансових потоків та не сприяє нарощуванню власної доходної бази, що 

підтверджують показники виконання місцевих бюджетів. 

Так, посилаючись на розрахунки спеціалістів секратариата Президента 

та МВФ, перший заступник голови секретаріату Президента, Олександр 

Шпалак, наголошує на проблемі високого рівня вилучення доходів місцевих 
бюджетів в державний, а саме тільки за період січень-березень було 

вилучено 930 млн грн . 1 Хоча в той самий час, за даними Департаменту 
бюджету 1 фінансів Харківськой міської Ради, обсяги субвенцій з 

Державного бюджету у порівнянні з 1 кварталом 2008 року збільшились у 
1,1 рази (з 169,2млн . грн. до 179,6млн.грнІ А Харківське обласне фінансове 
управтння звІтує, що дотація вирівнювання з державного бюджету 

надійшла в сумі 111,0 млн. грн ., або 1 ОО% до розрахункового плану на січень 
поточного року. До бюджету області надійшло цільових субвенцій з 

державного бюджету в сумі 61521,2 тис.грн. при розрахунковому плані на 
січень 2009 року 101211,3 тис. грн., або 60,8%, недоодержано 39690,1 

з 
тис. грн. 

Таким чином, nротягом останніх років в Украіні сnостерігається 

негативна тенденція до зменшення частки власних доходів у структурі 

доходів місцевих бюджетів, як результат, збільшення кількості дотаційних 
бюджетів. Недостатність власних стабільних доходів значно обмежує вnлив 

місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому 
розширеппя та оптим1зnцtя д:>керел паловпеппя м1сцевих 61оджетів с 

надзвичайно актуальним завданням, вирІшення якого сnриятиме 

шдвищенню рІвня фінансової незалежностІ оргаюв мІсцевого 

самоврядування 1 яюсному виконанню nокладених на них завдань та 

функцій 

Чело.мбітько Л. В. 4 

Напрямки вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування в 

Україні в аспекті забезпечення принципу гласності 

В умовах становлення демократичної, nравової державності стає все 

більш усвідомленою необхідність функціонування органів nублічної влади 

на засадах гласності, відкритості й прозорості. Ця nринципово важлива 

тенденція отримала закріплення на законодавчому рівні стосовно органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст . 4 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 
nринциn гласності зазначено як основоположний в діяльності органів 

~ ~~:~~::J.~r~:У4!1:~~ШЛ:У.!!. 
- \\1"\\",\' ('111 k}l:H~()І/ U& 
3 \~'\\'W.~tto:tri..i\OdctJJCYV Шl 
4 Старший никлидач кафсщри державного будівництва. Національнu юридична акадtмія Укрі.lїни ім~::ні 
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