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ВСТУП
Актуальність теми. Питання місцевих бюджетів набуває особливої
актуальності на шляху євроінтеграції України. Становлення місцевих бюджетів
багато в чому залежить

від

правильності,

повноти

та

оптимальності

застосування положень Бюджетного кодексу. Крім того, місцеві бюджети
стали більш стабільними й передбачуваними, оскільки зменшилася кількість
непрофінансованих повноважень.
Економічний та соціальний розвиток будь-якої країни значною мірою
залежить від розвитку її територій. Це, своєю чергою, потребує відповідного
фінансового забезпечення, що реалізується через формування місцевих
бюджетів. Підвищення значення місцевих бюджетів у реалізації соціального й
економічного регулювання є визначальним чинником подальшого розвитку
країни. Актуальність проблеми формування доходів місцевих бюджетів і
використання їхніх коштів зросла в умовах фінансово-економічної кризи.
Забезпечення

місцевого

самоврядування

стабільними

та

достатніми

фінансовими ресурсами є запорукою становлення дієздатної та ефективної
місцевої влади. Причому без фінансової самостійності місцевих бюджетів з її
численними складниками й урахування податкового потенціалу кожної
території побудова та розвиток ефективної національної економіки неможливі.
На сьогоднішньому етапі розвитку економіки в Україні важливу роль
відіграють місцеві бюджети, саме вони виступають основним грошовим фондом
місцевих органів влади, призначені для перерозподілу фінансових ресурсів між
окремими групами населення, галузями економіки на рівні адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеві бюджети виступають важливою ланкою
бюджетної системи держави, за допомогою них визначається ефективність
функціонування місцевих органів влади. Виходячи з цього виникає необхідність
глибокого теоретичного дослідження сутності та ролі місцевих бюджетів, що
являться актуальним на сьогоднішній час.
Вагомий внесок у розвиток теорії бюджетного процесу зробили такі
вітчизняні вчені, як: О. Василик, В. Дем’янишин, О. Кириленко, І. Луніна, Ц.

Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, Ю. Пасічник, В. Суторміна, Л. Тарангул, В.
Тропіна, В. Федосов, І. Чуницька, С. Юрій та ін.
Метою дипломної роботи є теоретичне узагальнення особливостей
бюджетного процесу та знаходження конструктивних підходів щодо подальшого
його розвитку в місцевому самоврядуванні.
Для досягнення поставленої мети у роботі поставлено та виконано
наступні завдання:
 розглянуто сутність та роль місцевих бюджетів у бюджетній системі;
 досліджено бюджетний процес та його особливості на місцевому рівні;
 визначено забезпечення бюджетного процесу в умовах фінансової
децентралізації;
 проаналізовано результати бюджетної децентралізації в Україні;
 досліджено фінансове забезпечення розвитку територіальних громад;
 здійснено

оцінка

фінансових

показників

бюджетів

об’єднаних

територіальних громад;
 розроблено комплексну оцінку ефективності бюджетного процесу на
місцевому рівні;
 вивчено

зарубіжний

досвід

реалізації

бюджетного

процесу та

можливості його застосування в Україні;
 розглянуто

впровадження

інструментів

програмно-цільового

планування на місцевому рівні;
Об’єктом дипломної роботи є бюджетний процес в умовах фінансової
децентралізації. Предметом дослідження є розвиток та особливості бюджетного
процесу на місцевому рівні.
Методи дослідження. В роботі у відповідності до поставлених завдань
використано такі методи дослідження, як: аналіз, синтез, наукова абстракція
(при уточненні категоріально-понятійного апарату); порівняльний аналіз (при
оцінюванні ефективності застосування інструментарію бюджетного процесу),
логічне узагальнення та групування (при дослідженні організаційно-правових

засад та діагностиці механізму бюджетного процесу); системно-структурний
та функціональний аналіз (при обґрунтуванні застосування комплексної
оцінки ефективності бюджетного процесу); структурної декомпозиції (при
визначенні фінансових та нефінансових зв’язків між учасниками бюджетного
процесу).
Інформаційна база дослідження. Теоретичну основу дипломної роботи
склали фундаментальні положення теорії державного управління та фінансів,
дослідження вітчизняних і зарубіжних учених. Нормативну основу дипломної
роботи складають закони України, укази та розпорядження Президента України,
постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативні
акти органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування України тощо.
Емпіричну базу дослідження становлять дані соціологічних опитувань,
статистичні матеріали державних та громадських інституцій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломна
робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» за темою «Формування
інституціонального

середовища

соціально-економічних

систем»

(номер

державної реєстрації 0112U007768), у якій автор здійснив оцінку сучасного
стану адміністративно-територіальної реформи в Україні та виокремив шляхи
подальшого

розвитку

об’єднаних

територіальних

громад

в

умовах

децентралізації. Результати дослідження дипломної роботи можуть бути
використанні у навчальному процесі при викладанні наступних навчальних
дисциплін: «Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах», «Система
місцевого самоврядування в Україні»; «Планування розвитку територіальної
громади».
Обсяг і структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Загальний обсяг
роботи складає 114 сторінок. Основний обсяг роботи становить 103 сторінки і містить
18 рисунків та 24 таблиці. Список використаних джерел – 88 найменувань.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У дипломній роботі на здобуття ступеня магістра зі спеціальності
281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Місцеве
самоврядування» на тему «Розвиток та особливості бюджетного процесу в
місцевому

самоврядуванні»

здійснено

теоретичні

узагальнення

та

запропоновано підходи до вирішення актуального завдання щодо подальшого
розвитку бюджетного процесу в умовах децентралізації та реформування
системи місцевого самоврядування в Україні. За результатами дослідження
сформульовано наступні висновки.
1. Місцевий бюджет - це сукупність законодавчо обґрунтованих
фінансово-економічних відносин, що виникають між територіальною громадою,
з однієї сторони, державою, юридичними особами, фізичними особами та
іншими бюджетами, з іншої сторони, у зв'язку з утворенням та використанням
фондів грошових коштів місцевих органів влади, що забезпечує можливість
виконання відповідними органами місцевого самоврядування покладених на них
функцій з метою соціально-економічного розвитку регіонів та поліпшення
добробуту їх населення. Проведене дослідження дозволило зробити висновок,
що на сучасному етапі розвитку бюджетної системи України місцеві бюджети
відіграють вагому роль, виступаючи одним із ключових джерел задоволення
суспільних

потреб,

розвитку

економіки,

підтримки

та

оновлення

інфраструктури.
2. Бюджетний процес, як складне суспільно важливе поняття має зв’язок з
економікою, фінансами, правом, політикою, соціологією тощо. Під бюджетним
процесом розуміємо регламентовану нормами права та бюджетним законодавством діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування і
інших учасників бюджетного процесу, спрямовану на узгодження інтересів усіх
соціально-політичних і економічних груп щодо планування та використання державних фінансових ресурсів, яка реалізується шляхом складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, контролю за

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії даного процесу, а
також оцінки ефективності та результативності використання бюджетних
коштів. Організаційну та структурну побудову бюджетного процесу доцільно
розглядати у трьох- векторній площині, що проявляється через взаємозв’язок
ієрархічного, процедурного та інституційного векторів організації бюджетних
відносин.
3. Ефективна реалізація функцій органами місцевої влади у сфері
формування належних умов для соціально-економічного розвитку своєї
території потребує визначення стабільних та реальних джерел власних доходів
місцевих бюджетів, сформованих не лише з традиційних податкових надходжень
і міжбюджетних трансфертів, а й з різних альтернативних джерел наповнення
місцевих бюджетів (наприклад, випуск облігацій, банківського кредитування,
різних видів запозичень на зразок проектних позик тощо). Забезпечення
відповідальності органів місцевої влади та обґрунтованості і цільової орієнтації
у процесі використанні отриманих додаткових надходжень до місцевого
бюджету необхідно здійснювати шляхом проведення контролю і моніторингу
задоволення вимог щодо виконання встановлених стандартів якості необхідних
публічних послуг. Обов’язковою передумовою для забезпечення оптимізації
бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації є
важливою для широкого кола вимог і обмежень у сфері збереження стійкості
фінансового стану територій та держави загалом.
4. Темпи наповнення місцевих бюджетів протягом 2014–2018 років є
стабільно зростаючими, але разом з тим зростання доходів, що знаходяться у
розпорядженні органів місцевого самоврядування обумовлено збільшенням
обсягу трансфертів, наданих державним бюджетом місцевим бюджетам. Частка
трансфертів у структурі фінансових ресурсів місцевих бюджетів складає в
середньому протягом досліджуваного періоду 55,6%. Приріст власних доходів
місцевих бюджетів з 2014 по 2018 роки досягнуто значною мірою завдяки
зростанню обсягів податкових надходжень. З 2015 року до місцевих бюджетів
запроваджено надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання

роздрібної

торгівлі

підакцизних

товарів, однак

обсяг

надходжень цього податку має дещо нестабільний характер, окрім того щорічно
здійснюються спроби скасувати таке джерело доходу місцевих бюджетів.
Протягом 2014–2018 років посилилась роль місцевих податків та зборів у
формуванні місцевих бюджетів, зокрема завдяки єдиному податку та податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5. Посилення платоспроможності місцевих бюджетів відбулося також в
певною мірою внаслідок удосконалення системи адміністрування податків та
детінізації доходів населення. Збільшення фінансових ресурсів місцевих
ресурсів спровокувало намагання перекласти на місцеві бюджети значні
видаткові навантаження без компенсаційного ресурсу при формуванні проекту
державного бюджету на 2019 рік та внесенні відповідних змін до Бюджетного та
Податкового кодексів. Загалом, подальша успішна реалізація реформування
системи управління державними фінансами на засадах децентралізації вимагає
продовження роботи щодо удосконалення законодавчо-нормативного та
інституційного забезпечення реформи, щоб місцеві фінанси як цілісна і складна
система економічних відносин почали відігравали важливу роль у забезпеченні
функціонування конкурентоспроможної національної економіки, створенні
основ ринкового господарювання, формуванні демократичної соціальноорієнтованої держави.
6. Одним із важливих питань у процесі децентралізації є рівень фінансової
забезпеченості об’єднаних громад для виконання тих завдань і повноважень,
якими вони наділені. Об’єктивним явищем є диференціація фінансового
потенціалу громад, в основі якого знаходяться різноманітні чинники, серед яких
географічне розташування, історичний розвиток, культурні традиції, наявність
економічно активних підприємницьких структур, наявність корисних копалин,
промислова та соціальна інфраструктура. Для проведення оцінки фінансового
стану використовуються певні методи та інструментарій. Такий аналіз дасть
можливість

органам

місцевого

самоврядування

об’єднаних

громад

проаналізувати та порівняти результати своєї фінансової діяльності з
результатами інших громад, як своєї області, так і сусідніх. Також він дасть змогу
побачити слабкі та сильні сторони громади, спрямувати зусилля на зміцнення

фінансової спроможності та на раціональне використання коштів з метою
надання якісних публічних послуг мешканцям громад. В якості базових
показників доцільно використовувати наступні: доходи загального фонду
місцевого бюджету на 1-го мешканця; видатки загального фонду місцевого
бюджету на 1-го мешканця; видатки на утримання апарату управління у
розрахунку на 1-го мешканця; співвідношення видатків на утримання апарату
управління із сумою доходів загального фонду; питома вага заробітної плати у
видатках загального фонду бюджету ОТГ; питома вага капітальних видатків у
загальному обсязі видатків; рівень дотаційності бюджетів.
7. Здійснення заходів щодо оцінювання показників якості планування
бюджету, ефективності виконання бюджету, якості бюджетного контролю,
показників, що характеризують якість бюджетної звітності, ефективність
інституційного забезпечення та ступінь прозорості бюджетного процесу
дозволить забезпечити учасників бюджетного процесу інформацією необхідною
для моніторингу результатів реалізації бюджетного процесу та оцінки його
ефективності за різні періоди часу. Така інформація повинна сприяти
проведенню

бюджетної

реформи,

підвищенню

ефективності

діяльності

учасників бюджетного процесу, а також розширювати можливості для
подальшого удосконалення бюджетних процедур. Окрім цього, проведення
оцінки ефективності бюджетного процесу на основі розробленої методики
дозволятиме оперативно приймати необхідні рішення щодо покращення умов
реалізації бюджетного процесу та попереджувати можливі відхилення таких
показників у майбутньому.
8. Світова практика дає нам можливість взяти на озброєння кращий досвід
тих країн, які вже пройшли або успішно йдуть по дорозі бюджетної
децентралізації. Повністю переносити шаблон реформ і адміністративних
заходів певної країни по реалізації бюджетної децентралізації на українські
реалії не варто, адже кожна країна розвивається в своїх індивідуальних умовах.
Проте ніхто не заперечує, що окремі яскраві приклади вдалих кроків варто
детально вивчити і оцінити на дієвість та прикладність в Україні. Також кращий
світовий приклад показує, що громадяни розвинутого суспільства мають брати

неопосередковану участь в процесі вирішення чи не кожного питання щодо
функціонування та розвитку територіальних громад.
9. Програмно-цільовий метод – це інструмент, який забезпечує планування
та виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований на
досягнення конкретної мети відповідно до встановлених пріоритетів. Ідея ПЦМ
полягає у тому, щоб зосереджувати увагу не тільки на можливостях бюджету
(існуючих ресурсах), а й на тому, як найефективніше їх використати з метою
отримання конкретних результатів. Тобто через застосування ПЦМ передбачено
використання обмежених ресурсів бюджету для надання максимально
ефективних і якісних публічних послуг шляхом посилення відповідальності
головних розпорядників бюджетних коштів за результати діяльності у
відповідних сферах. На даний момент в Україні наявні всі умови для того, щоб в
повній

мірі

залучити

всі

місцеві

бюджети

до

програмно-цільового

бюджетування, але це вимагає рішучих дій, відповідних кадрових змін та
проведення навчальної і роз’яснювальної роботи. З моменту впровадження
програмно-цільового методу і до теперішнього часу постійно зазнавали змін
його складові елементи та механізм їх взаємодії.
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