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варто було б залишити для ввезення 
високотехнологічного обладнання з-за 
кордону, що сприятиме розвитку лише 
найсучасніших напрямів науки та тех-
ніки. 

Вищенаведені заходи, а також за-
галом розширення бази оподаткування 
повинне забезпечити зростання частки 

податкових надходжень до бюджету, 
що призведе до збільшення самих до-
ходів Державного бюджету. Варто зве-
рнути увагу на те, що на процес фор-
мування доходів Державного бюджету 
безпосередній вплив має стан вітчиз-
няної ринкової економіки. 
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ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

Найважливішим етапом бюджетно-
го процесу, на якому реалізуються за-
вдання та заходи соціально-економіч-
ного розвитку держави, є виконання 
бюджету. Виконання місцевого бюдже-
ту має за мету забезпечити надхо-
дження доходів і фінансування видат-
ків в межах затверджених бюджетів. У 
науковій літературі питання державно-
го управління бюджетними ресурсами 
та проблеми організації виконання мі-
сцевих бюджетів висвітлені достатньо 
широко, зокрема, дослідженнями даної 
проблематики займались такі науковці, 

як С. Буковинський, Т. Безверхнюк, М. 
Гончаренко, В. Демянишин, Г. Дмитре-
нко, О. Іваницька, О. Кириленко, І. Ло-
пушинський, М. Миколайчук, В. Полі-
щук, І. Розпутенко, С. Юрій та багато 
інших. Проте, не зважаючи на значні 
здобутки науковців і практиків, у цих 
дослідженнях низка питань та проблем 
висвітлена неповністю, потребує по-
дальшого уточнення та розвитку. Ме-
тою даного дослідження є виявлення 
існуючих проблем щодо ефективності 
управління місцевими бюджетними 
ресурсами та пошук шляхів оптимізації 
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практики виконання місцевих бюджетів 
в Україні. 

Виконання бюджету – це одна із 
стадій бюджетного процесу, яка пе-
редбачає забезпечення повного і сво-
єчасного надходження всіх доходів до 
конкретного місцевого бюджету та за-
безпечення своєчасного і безперебій-
ного фінансування запланованих бю-
джетних заходів, що затверджені рі-
шенням сесії відповідної місцевої ра-
ди. Згідно зі ст. 78 Бюджетного кодексу 
України, виконання місцевих бюджетів 
забезпечують місцеві державні адміні-
страції, виконавчі органи відповідних 
рад або сільські, селищні чи міські го-
лови [1]. Місцеві фінансові органи здій-
снюють загальну організацію та управ-
ління виконанням відповідного місце-
вого бюджету, координують діяльність 
учасників бюджетного процесу з пи-
тань виконання бюджету. Реформу-
вання практики виконання місцевих 
бюджетів лежить як у фінансово-
економічній так і у політико-правовій 
площині. Вирішення даного завдання 
неможливе без проведення адмініст-
ративно-територіальної реформи та 
децентралізації владних повноважень 
у державі, – курсу оголошеного у про-
цесі зміни влади в результаті перемоги 
Євромайдану. 

Однак даний процес є досить три-
валим у часі та потребує прийняття 
значного обсягу нормативно-правових 
документів. Тому доцільно здійснити 
ряд заходів, які дозволять вирішити 
найбільш болючі проблеми функціону-
вання місцевих бюджетів уже сьогодні. 

Адже дефіцит фінансових ресурсів 
місцевих бюджетів на виконання деле-
гованих державою місцевому самов-
рядуванню повноважень склав у 

2013 р. майже 30 млрд. грн. Бюджетна 
сфера органів місцевого самовряду-
вання забезпечується лише на 79% від 
реальної потреби. На останній квартал 
2013 р. (як і в 2012 р.) працівники бю-
джетної сфери (освіта, охорона здо-
ров’я, соціальний захист, фізкультура і 
спорт тощо) населених пунктів не були 
забезпечені зарплатою, відсутні кошти 
на оплати комунальних послуг та роз-
рахунки за енергоносії [2]. 

Однією із загроз для виконання мі-
сцевих бюджетів є також постійна 
практика блокування платежів з місце-
вих бюджетів за незахищеними стат-
тями видатків. За таких обставин орга-
ни місцевого самоврядування позбав-
лені можливості розпоряджатися влас-
ними коштами для здійснення видатків 
на ЖКГ, благоустрій, забезпечення 
роботи бюджетних установ (оплата 
зв’язку, відряджень, пального тощо), 
дорожнє господарство, закупівлю то-
варів та послуг для забезпечення жит-
тєдіяльності громад тощо. Наслідком 
цього є судові позови до органів місце-
вого самоврядування, які передбача-
ють стягнення значних коштів внаслі-
док не оплати наданих послуг. 

Тому необхідно розробити та пода-
ти на розгляд Кабінету Міністрів і Вер-
ховної Ради проекти нормативно-
правових актів, якими передбачити: 

– розподіл єдиного казначейського 
рахунку на два рахунки з метою обліку 
та використання окремо коштів держа-
вного бюджету та окремо коштів міс-
цевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних тран-
сфертів; 

– розглянути можливість органів 
місцевого самоврядування обслугову-
ватися у комерційних банківських 
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установах за доходами та видатками, 
що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів; 

– здійснювати використання коштів 
казначейського рахунку, на якому облі-
ковуються доходи та видатки місцевих 
бюджетів, для покриття дефіциту фі-
нансових ресурсів Державного бюдже-
ту тільки на договірній основі між Міні-
стерством фінансів та відповідними 
органами місцевого самоврядування; 

– встановити заборону викорис-
тання коштів казначейського рахунку, 
на якому обліковуються доходи та ви-
датки місцевих бюджетів, для покриття 
тимчасових касових розривів Пенсій-
ного фонду України; 

– встановлення чітких термінів для 
виконання платіжних доручень місце-
вих бюджетів – в терміни не більше 1 
операційного дня за захищеними стат-
тями видатків та не більше 2 робочих 
днів за незахищеними статтями видат-
ків; 

– віднесення до переліку бюджет-
них правопорушень невиконання орга-
нами Державної казначейської служби 

термінів проведення платежів місцевих 
бюджетів [3]. 

Доцільно також розробити та при-
йняти зміни до Бюджетного кодексу 
України та інших законодавчих актів, 
якими передбачити: 

– здійснення розрахунку видатків, 
що враховуються при визначенні обся-
гу міжбюджетних трансфертів, на підс-
таві державних соціальних стандартів 
та нормативів, що корелюються з галу-
зевими стандартами надання суспіль-
них послуг та фінансовими нормати-
вами бюджетної забезпеченості; 

– оптимізацію фінансових норма-
тивів за галузями освіти, охорони здо-
ров’я, культури та мистецтв, соціаль-
ного захисту та забезпечення, фізкуль-
тури та спорту; 

– затвердження у натуральному та 
вартісному виразі соціальних стандар-
тів та нормативів надання послуг за-
кладами бюджетної сфери, штатних 
нормативів і типових штатів та норма-
тивів забезпечення населення закла-
дами соціально-культурної сфери. 
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