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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ 

ВІДНОСИН МІЖ ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВЛАДОЮ 
ТА МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ

1.1. Міжбюджетні відносини в системі державного 
регулювання економіки

У бюджетній системі України постійно виникають взаємо
відносини між бюджетами різних рівнів та видів, їй притаманні ве
ликі за обсягами зустрічні потоки бюджетних ресурсів. Міжбюд
жетні відносини зумовлені рухом коштів між Державним бюдже
том України і місцевими бюджетами, між окремими видами місцевих 
бюджетів. Основними формами цього руху є міжбюджетні трансфер
ти, взаємозаліки та взаєморозрахунки, об’єднання коштів бюджетів 
територіальних громад для виконанн і спільних проектів і програм.

Суб’єктами міжбюджетних відносин виступають ті органи 
влади та управління, до компетенції' яких входять повноваження із 
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів. Тому в 
Бюджетному кодексі міжбюджетн і відносини розглядаються як 
відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місце
вим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів 
фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, пе
редбачених Конституцією України га законами України.

Міжбюджетні відносини виникають у процесі виконання бюд
жетів. Найважливішою передумовою їх існування є необхідність 
здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів усередині бюджет
ної системи, яка, в свою чергу, спричинена розбіжностями між 
обсягами коштів, акумульованих у бюджетах різних рівнів і видів та 
потребою в них. Підставою для існування міжбюджетних відносин є:

• визначений у законодавстві держави розподіл повноважень 
між державною виконавчою владою та органами місцевого само
врядування;

• гарантування державою фінансування наданих повноважень 
органам місцевого самоврядування;

• діючий порядок розмежування доходів і видатків між рівня
ми бюджетної системи й видами б оджетів;
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• фінансова підтримка місцевих бюджетів у зв’язку із знач
ними коливаннями рівнів податкового потенціалу окремих територій 
та об’єктивними розбіжностями у розмірах видатків.

Проте основу міжбюджетних відносин становить розмежу
вання доходів і видатків між рівнями бюджетної системи, прове
дене відповідно до розподілу повноважень органів державної вико
навчої влади та місцевого самоврядування. Розмежування доходів, 
здійснене на єдиних засадах для бюджетів відповідного рівня, не 
дає можливості збалансувати абсолютно всі бюджети. Причиною 
цього є значні відмінності у формуванні доходів і складові та обся
гах видатків бюджетів територіальних одиниць, які мають об’єктив
ний характер і спричинені:

• різним рівнем економічного розвитку народногосподарсь
кого комплексу адміністративно-територіальних одиниць і його 
спеціалізацією;

• різноманітністю природно-кліматичних умов;
• різним екологічним станом територій;
• особливостями розташування населених пунктів, зокрема 

адміністративних центрів;
• розвиненістю шляхів сполучення;
• кількістю населення, його віковим складом;
• сформованою протягом тривалого історичного періоду 

мережею об’єктів соціальної і побутової інфраструктури та їх ста
ном тощо.

Вагу цих та багатьох інших факторів визначає різний подат
ковий потенціал, який безпосередньо впливає на формування до- 
ходної бази місцевих бюджетів; різну вартість послуг, що їх нада
ють місцеві органи в розрізі адміністративно-територіальних оди
ниць; неоднакову потребу в коштах, які спрямовуються на підтримку 
соціально незахищених верств населення, утримання об’єктів со
ціально-культурної сфери тощо.

Остаточне збалансування бюджетів одного рівня, яке не
можливо провести лише шляхом розмежування їх доходів та ви
датків, досягається за допомогою бюджетного регулювання, тобто 
перерозподільчих процесів у межах бюджетної системи, шляхом:

• надання коштів “бідним” у фінансовому відношенні тери
торіям (форми фінансової допомоги: відрахування від загальнодер
жавних доходів, дотації та субвенції);
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• вилучення коштів у відносно ‘багатих” у фінансовому відно
шенні територій (форми вилучення: передавання коштів з відповід
них бюджетів до державного бюджету).

Центральне місце у міжбюджегних відносинах належить про
цедурам бюджетного регулювання. Бюджетний кодекс України ме
тою регулювання міжбюджетних відносин визначає забезпечення 
відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріп
лених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджет
ними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повно
важень. Інакше кажучи, основною метою міжбюджетних відно
син визнається здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів.

Проте дослідження суті й механізму бюджетного регулю
вання показало, що його слід розглядати не лише як діяльність у 
межах бюджетної системи, пов’язану з перерозподілом бюджет
них ресурсів. У широкому розумінні, бюджетне регулювання відоб
ражає процеси політичного, народногосподарського значення, за 
допомогою яких вирішуються загальнодержавні завдання із забез
печення економічного зростання, розвитку продуктивних сил, по
кращення добробуту населення, усунення розбіжностей у рівнях 
розвитку окремих територій, фінансування місцевого самовряду
вання, вирішення національних проблем тощо. Все це надає 
бюджетному регулюванню винятко вого значення і зумовлює його 
особливе місце у складі міжбюджетних відносин.

У процесі бюджетного регулювання вирішується багато зав
дань, основними серед яких є:

• досягнення відповідності між видатками й доходами місце
вих бюджетів різних видів, тобто їх збалансування;

• забезпечення рівномірності у надходженні доходів для за
побігання перебоям у фінансуванні видатків;

• створення умов для зацікавленості органів місцевого само
врядування у повній мобілізації доходів на своїй території;

• забезпечення самостійності у використанні додатково одер
жаних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів;

• перерозподіл бюджетних ресурсів між “багатими” й “бідни
ми” у фінансовому відношенні територіями;

• узгодження обсягів одержаної фінансової допомоги з конк
ретними зусиллями по мобілізації податків і зборів, залученню до
даткових доход них джерел;

• здійснення фінансового вирівнювання.
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Видатки місцевих бюджетів у зіставленні з кількістю насе
лення значно відрізняються на рівні адміністративно-територіаль
них одиниць. Фінансове вирівнювання спрямоване на нівелювання 
(у певних межах) таких відхилень, тому що їх існування створює 
неоднакові умови для задоволення гарантованих державою со
ціальних, адміністративних та інших послуг. Як відомо, у Консти
туції України закріплені рівні можливості для всіх громадян у 
здійсненні своїх прав, незалежно від того, на якій території вони 
проживають. Сплачуючи однакові податки, громадяни цілком пра
вомірно мають розраховувати й на однаковий рівень надання сус
пільних послуг.

Таким чином, під фінансовим вирівнюванням слід розуміти 
приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та 
функціональною класифікацією) із гарантованим державою 
мінімальним рівнем соціальних послуг на душу населення, ліквіда
цію значних диспропорцій у здійсненні видатків щодо окремих те
риторій. В умовах відсутності розроблених і законодавчо визначе
них державних соціальних гарантій метою фінансового вирівню
вання є наближення видатків місцевих бюджетів у розрахунку на 
душу населення до середнього рівня по країні.

У складних процесах бюджетного регулювання необхідно 
виокремлювати вертикальне й горизонтальне бюджетне регулю
вання. Вертикальне бюджетне регулювання має на меті забезпе
чення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів 
відповідно до чинного порядку розмежування повноважень між 
органами державної влади та місцевого самоврядування. Вирішення 
цього завдання досягається шляхом розподілу видатків між бюд
жетами та надання їм доходів, достатніх для фінансування визна
чених видатків.

Горизонтальне бюджетне регулювання покликане усунути 
розбіжності в рівнях бюджетної забезпеченості бюджетів місце
вого самоврядування (міських, селищних та сільських). Інакше 
кажучи, основний зміст горизонтального бюджетного регулюван
ня полягає у фінансовому вирівнюванні бюджетів територіального 
рівня. Причому горизонтальне вирівнювання здійснюється лише в 
межах бюджетів територіальних громад, окремо серед міських, 
селищних та сільських бюджетів.

Конституція України, а також закони й інші нормативні акти, 
що були прийняті у розвиток її положень, визначили засади розпо
д ілу  повноваж ень м іж  рівням и влади. На п ідстав і цього
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розподіляються видатки і доходи м ж  бюджетами. Останніми ро
ками приблизно 60% бюджетних видатків здійснюється з Держав
ного бюджету України, що є свідченням досить високого ступеня 
централізації бюджетних ресурсів, зосередження основних влад
них повноважень на рівні центрального уряду, нерозвиненості інсти
туту місцевого самоврядування та слабкості його фінансової ос
нови - місцевих бюджетів.

Стан горизонтального бюджетного регулювання можна оха
рактеризувати на основі аналізу розмірів бюджетних видатків у 
розрахунку на душу населення. Аналіз середньодушових видатків 
місцевих бюджетів за 1996-2002 рр. на рівні адміністративно-тери
торіальних одиниць показує, що протягом останніх років відбува
лося збільшення полярності цих показників. Так, якщо в 1996 р. 
варіації значень середньодушових видатків становили 171 грн на 
особу, то в 1998 р. - 332 грн, а в 2002 р. - 634,6 грн. Причому 
найбільші розбіжності розмірів видатків у розрахунку на душу на
селення спостерігаються по бюджетах міст обласного та район
ного значення порівняно з бюджетами обласних центрів. За дани
ми Асоціації міст України та громад, у 2002 р. серед бюджетів 
міст обласного значення середньодушові видатки коливалися від 
247,1 грн у м. Острог до 1892,9 грн у м. Южне; серед бюджетів 
міст районного значення - від 54,9 грн в у м. Теплогірськ до 371,1 грн 
у м. Берегове. Якщо розглянути се редньодушові видатки за ос
новними напрямками функціональної класифікації, можна відзна
чити їх велику різноманітність у територіальному аспекті. Так, у 
2002 р. розміри середньодушових видатків з бюджетів міст облас
ного значення на управління коливались у діапазоні від 9,9 грн до 
85,6 грн на особу, на освіту - від 87,8 грн до 278,8 грн, на охорону 
здоров’я - від 0,4 грн до 216,4 грн, на. соціальний захист і соціальне 
забезпечення - від 3 8,8 грн до 169,9 грн, житлово-комунальне госпо
дарство - від 5,1 грн до 224,9 грн, культуру й мистецтво - від 4,1 грн 
до 43,7 грн.

Необхідність досягнення фінансової стабілізації в Україні 
ставить нові завдання у сфері міжбюджетних відносин, оптиміза- 
ція і впорядкування яких повинні сприяти вирішенню багатьох фінан
сових, народногосподарських і, нав іть, політичних проблем у дер
жаві. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної 
системи багато в чому визначає цілі й механізм бюджетного регу
лювання, а також відбір конкретних методів збалансування бю
джетів і здійснення фінансового вирівнювання.
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Практика бюджетного регулювання останніх років створила 
парадоксальну ситуацію: починаючи з 1999 р. в Україні міжбюджетні 
трансферти передбачені бюджетами всіх адміністративно-терито
ріальних одиниць. Ми вважаємо, що поширення принципу субсидіар- 
ності в зарубіжних країнах не слід механічно переносити у вітчиз
няну бюджетну практику. Не варто забувати, що головною метою 
бюджетних трансфертів є надання фінансової допомоги та збалан
сування місцевих бюджетів тих територій, які мають менший подат
ковий потенціал, а отже - “бідніші” у фінансовому відношенні.

Розширення географії дотаційних територій і включення до 
їх складу всіх адміністративно-територіальних одиниць перетво
рює бюджетні трансферти із засобу надання фінансової допомоги 
у важіль для здійснення перерозподільчих процесів. Причину тако
го становища слід шукати не в самій системі бюджетних транс
фертів, а в недосконалості системи розмежування доходів між ріня- 
ми бюджетної системи, рівнями влади.

Як свідчить практика, збільшення кількості дотаційних місце
вих бюджетів обов’язково призводить до поступового зменшення 
ефективності використання одержаних коштів, зниження зацікав
леності в пошуку альтернативних джерел доходів, сприяє розвитку 
споживацьких настроїв з боку органів місцевого самоврядування. 
Найбільший рівень дотаційності на сьогодні притаманний сільським 
бюджетам, які позбавлені реальної доходної бази і найбільше се
ред усіх видів місцевих бюджетів залежать від допомоги з центру.

Збалансування доходів і видатків бюджетів, вирівнювання 
бюджетної забезпеченості територій здійснюється за допомогою 
особливих методів. Вибір методів бюджетного регулювання зале
жить від того, яким чином розмежовані доходи між рівнями бюд
жетної системи у відповідності з поділом повноважень між дер
жавною виконавчою владою і місцевим самоврядуванням. У 
світовій практиці використовуються три основні способи розмежу
вання доходів:

• розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних
рівнів;

• подрібнення надходжень від податків шляхом закріплення 
за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток податку 
в межах єдиної ставки оподаткування;

• встановлення територіальних надбавок до загальнодержав
них податків.
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Застосування того чи іншого способу розмежування доходів 
залежить від засад побудови бюдже'гної системи, які, в свою чергу, 
визначаються державним устроєм країни. В умовах бюджетного 
унітаризму, як правило, використовуються другий і третій із вище
зазначених способів розмежування доходів усередині бюджетної 
системи. Органи місцевого самовря дування мають власні доходи, 
збалансування місцевих бюджетів досягається за допомогою пе
редавання частини зібраних на їх території загальнодержавних по
датків, або місцевій владі надається право встановлювати над
бавки до податків (у межах, визнач гних центральним урядом).

Бюджетний федералізм тяжіє до першого з названих вище 
способів розмежування доходів, тобто передбачає чіткий поділ 
податків та інших доходів між центральним бюджетом, бюджета
ми членів федерації та місцевими бюджетами. Крім того, для 
бюджетного федералізму характерна самостійність суб’єктів фе
дерації у встановленні власних податків. При цьому надходження 
доходів можуть також розподілятися між окремими рівнями бюд
жетної системи, які відповідають різним рівням управління.

Світовий досвід показує, що процес формування раціональ
ної та високоефективної (з позицій мобілізації та витрачання бюд
жетних коштів, забезпечення соціальної справедливості) бюджет
ної системи у федеративних державах вимагає тривалого часу і 
здійснюється в умовах жорсткої боротьби різних груп, що лобію- 
ють інтереси окремих територій. В унітарних державах ці пробле
ми можуть бути вирішені у більш стислі терміни, але за умови 
чіткого визначення цілей суспільного розвитку і шляхів їх досяг
нення. Проте необхідно враховувати, що в умовах розвитку й 
зміцнення місцевого самоврядування, яке відбувається в останні 
десятиліття у цілому в світі та, зокрема, в Європі, навіть в унітар
них країнах дедалі більшого поширення набувають принципи бюд
жетного федералізму.

Між рівнями бюджетної системи в унітарних і федеративних 
державах доходи та видатки розмелювані відповідно до розподілу 
повноважень між різними рівнями влади. При цьому розподіл до
ходів між бюджетами має незаперечні переваги порівняно з розпо
діленням податкових надходжень. Доцільність чіткого розподілу 
податків між окремими рівнями влади в сучасних умовах відзна
чається багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. І навпа
ки, система розподілення податків зазнає критики.

11



При розподілі доходів постає питання: які податки слід зак
ріпити за кожним рівнем управління, а отже, і за бюджетом, який 
йому відповідає? Аналіз практики оподаткування в різних країнах 
доводить, що за територіями слід, насамперед, закріпити такі по
датки, які мають місцеве значення і не можуть негативно вплива
ти на загальну кон’юнктуру, зручні й прості.

Зміцнення інституту місцевого самоврядування супровод
жується децентралізацією влади й делегуванням органам місце
вого самоврядування нових управлінських функцій, які раніше на
лежали центральним урядам. Усе це вимагає передавання бюдже
там територіальних громад адекватних доходних джерел, достатніх 
для виконання покладених на них нових завдань. За незначної 
фіскальної ролі місцевих податків та зборів, які не дають можли
вості задовольнити всі потреби територіальних громад, місцевим 
бюджетам повинні передаватися податки, що мають загально
державне значення: податки на доходи фізичних осіб, на власність, 
податки на прибуток підприємств комунальної власності, рідше - 
непрямі податки.

Традиційно в бюджетній практиці України використовують
ся такі два методи бюджетного регулювання:

• метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних по
датків та доходів, які збираються на території місцевого бюджету;

• надання фінансової допомоги бюджетам у певній визна
ченій сумі (бюджетні трансферти).

До переваг методу відсоткових відрахувань від загальнодер
жавних податків і доходів належить наступне:

• збалансування місцевих бюджетів проводиться із застосу
ванням гнучких доходних джерел, тобто здійснюється ефективно;

• досягається зацікавленість місцевих фінансових органів у 
цілковитій мобілізації не тільки власних доходних джерел, але й 
загальнодержавних податків, тому що визначену частину можна 
одержати лише за умови їх повного надходження;

• місцеві фінансові органи несуть відповідальність за своє
часне і повне надходження заг альнодержавних податків і доходів.

Ефективність методу відсоткових відрахувань пояснюється 
тим, що в якості регуляційних доходів традиційно у нас використо
вуються такі, які характеризуються: рівномірністю надходження в 
часі; рівномірністю надходження по території країни; достатньо 
великими розмірами надходжень; захищеністю від дії економічних
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та інших факторів, які могли б спричинити коливання в обсягах 
надходжень.

При застосуванні методу відсоткових відрахувань обов’яз
ково виникає питання: які нормативи використовувати - єдині, гру
пові чи індивідуальні?

В умовах ринкової економіки, на думку багатьох учених і 
практиків, перевага повинна надаватися єдиним нормативам у 
бюджетному регулюванні, які створіюють однакові умови для всіх 
територій. На перший погляд, застосування єдиних нормативів відра
хувань від загальнодержавних податків та доходів, що надходять 
на певній території, дуже зручне й просте з позиції практичного 
втілення, у процесі якого можна уникнути болісної процедури виз
начення конкретного розміру нормативу відрахувань для кожного 
місцевого бюджету.

Проте виникає інше питання: який рівень відрахувань необ
хідно брати за основу для всіх адміністративно-територіальних оди
ниць? За значних коливань податкового потенціалу окремих тери
торій застосування максимальних нормативів відрахувань, розра
хованих на збалансування бюджетіт-реципієнтів, приведе до утво
рення значного надлишку коштів у місцевих бюджетах територій- 
донорів. Вибір конкретних розмірів нормативів має бути здійсне
ний на основі багатоваріантних розрахунків.

Як розподіл податків і доходів між рівнями бюджетної сис
теми, так і їх “розщеплення” не викіючає можливості застосуван
ня бюджетних трансфертів. Надання фінансової допомоги бюдже
там у вигляді бюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) слід 
також розглядати як один із методіз бюджетного регулювання.

В сучасних умовах у вітчизняній бюджетній практиці вико
ристовуються як дотації, так і субвенції. Причому в останні роки 
відбулося розширення переліку ціл ьових субвенцій завдяки поси
ленню бюджетної дисципліни і встановленню вимог щодо цільово
го використання бюджетних коштів. Відповідно до такої тенденції 
спостерігається значне збільшення частки субвенцій у видатках 
Державного бюджету України.

Новим підходом до надання бюджетних трансфертів у євро
пейських країнах стало використання дотацій, виділених за резуль
татами виконання певних програм, а не здійснення фінансування в 
межах визначеної суми. Наприклад, це дотації лікувальним закла
дам з урахуванням кількості лікувіїльних процедур, школам - за 
результатами іспитів, місцевому громадському транспортові - за
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ефективністю пасажиро-кілометрів. Такий принцип функціонуван
ня бюджетних трансфертів дозволяє досягти вищої якості послуг, 
що надаються місцевою владою, проте він також передбачає пос
тійний контроль якості на основі розроблених показників і стан
дартів, які повинні регулярно переглядатися.

Конституція України гарантує всім громадянам рівні права 
та свободи, практичне втілення яких потребує відповідного фінан
сового забезпечення за рахунок коштів державного й місцевих 
бюджетів. Показником, за допомогою якого можна проаналізува
ти територіальні особливості у фінансуванні певних суспільних по
треб, є розміри видатків з місцевих бюджетів (сукупних і за розді
лами функціональної класифікації") у зіставленні з кількістю насе
лення, що проживає на території адміністративної одиниці, тобто 
середньодушові видатки.

Аналіз даних про рівні середньодушових видатків з місце
вих бюджетів України за останні п’ять років дає підставу стверд
жувати, що ефективного фінансового вирівнювання не було зроб
лено, хоча необхідність його здійснення неодноразово підкреслю
валась на державному рівні. Для обґрунтування ефективної політики 
й механізму фінансового вирівнювання важливо виявити причини 
територіальних відмінностей у розмірах середньодушових видатків 
з місцевих бюджетів країни. На основі кореляційного аналізу було 
досліджено вплив різноманітних факторів на рівень середньоду
шових видатків. У результаті встановлено, що регіональна дифе
ренціація середньодушових видатків з місцевих бюджетів України 
великою мірою зумовлена відмінностями в обсягах валової дода
ної вартості, створеної в регіонах.

Поряд із цим на рівень середньодушових видатків з місце
вих бюджетів впливають такі загальноекономічні чинники:

• нестабільність та неузгодженість законодавства з питань 
фінансів, бюджету, податків;

• щорічні зміни у складі доходів та видатків бюджетів;
• невизначеність цілей та пріоритетів фінансового вирівнювання;
• відсутність протягом тривалого часу (до 2001 р.) стабіль

ного, науково обґрунтованого та прозорого механізму бюджетного 
регулювання;

• нераціональне розташування мережі бюджетних установ;
• непослідовна політика щодо передачі соціально-культурних 

об’єктів із державної у комунальну власність;



• відсутність зацікавленості в органів місцевого самовряду
вання у додатковій мобілізації доходів до місцевих бюджетів, спо
живацькі тенденції у витрачанні бюджетних коштів.

Офіційні трансферти як основний метод бюджетного регу
лювання неефективно використовуються для фінансового вирівню
вання. Як показує бюджетна практика, основною метою надання 
дотацій і субвенцій сьогодні є не фінансове вирівнювання, а задо
волення поточних потреб органів місцевого самоврядування, що 
фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Аналіз динаміки соціально значущих видатків місцевих 
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць України за ос
танні роки показує, що:

• найбільш рівномірно по території країни здійснюється 
фінансування з місцевих бюджетів видатків на освіту та охорону 
здоров’я;

• причиною відмінностей у розмірах середньодушових ви
датків із соціального захисту й соцііільного забезпечення населен
ня стало передавання фінансування цих видатків з державного 
бюджету до місцевих, що зробило їх залежними від обсягів до
ходів місцевих бюджетів;

• середньодушові видатки на житлово-комунальне господар
ство, культуру, мистецтво, засоби масової інформації, фізичну куль
туру та спорт великою мірою залежать від фінансових можливос
тей органів місцевого самоврядування і не надто чутливо від про
цесів фінансового вирівнювання;

• причиною коливань розмірів середньодушових видатків 
місцевих бюджетів на житлово-комунальне господарство як у ди
наміці, так і по території країни стало зменшення обсягів дотацій 
житлово-комунальному господарству.

Таким чином, фінансування соціально важливих видатків з 
місцевих бюджетів здійснюється із значними відхиленнями від 
середніх показників по країні, що є наслідком відмінностей в еконо
мічному й соціальному розвитку територій, мережі об’єктів со
ціально-культурної сфери, яка сформувалася протягом тривалого 
історичного періоду. Коливання розмірів видатків у розрахунку на 
одного мешканця означає, що потреби місцевого населення задо
вольняються не однаково в різних територіальних утвореннях.

Необхідною умовою функціонування бюджетної системи є 
розмежування доходів і видатків її ланок, здійснене відповідно до 
розподілу функціональних повноважень органів державної виконав

15



чої влади та місцевого самоврядування. Засоби формування до
ходів і здійснення видатків на місцевому рівні в сукупності є фінан
совими інструментами, яка є складовою системи фінансового за
безпечення місцевого самоврядування. Система фінансового за
безпечення має передбачати такий обсяг власних фінансових ре
сурсів органів місцевого самоврядування, який відповідав би на
даним їм конституцією або законом повноваженням.

Виконуваним тим чи іншим органом управління різного рівня 
функціям повинні відповідати доходи із закріплених за ним джерел. 
Для цього здійснюється оцінка вартості виконання усіх закріпле
них функцій і вже виходячи з цього розподіляються доходи.

У світовій практиці розмежування податків (податкових 
повноважень) і доходних джерел між центральним урядом та місце
вими органами базується на таких принципах:

• стабільність розподілу доходів між рівнями бюджетної сис
теми на основі єдиних підходів, що забезпечує зацікавленість місце
вих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
у формуванні сприятливих умов для економічного розвитку та на
рощування податкового потенціалу відповідних територій;

• власні доходи бюджетів кожного рівня повинні стати основним 
ресурсом для реалізації закріплених за ними видаткових повноважень;

• податкові повноваження місцевих органів не повинні обме
жувати переміщення капіталів, робочої сили, товарів і послуг, а та
кож дозволяти експортувати податковий тягар в інші місцевості;

• розмежування податкових повноважень і доходних джерел 
має переважно орієнтуватись на вертикальне, а не горизонтальне 
фінансове вирівнювання.

Здійснення розподілу видів податків і доходних джерел між 
бюджетами різних рівнів за цими принципами повинно враховувати 
рівень впливу макроекономічних чинників на стабільність надход
жень від кожного податку. Чим більше податкові надходження за
лежать від економічної кон’юнктури, тим вищим має бути рівень 
бюджетної системи, за яким закріплюється це податкове джерело 
і повноваження з його регулювання. Окрім цього фактора необхід
но брати до уваги критерій економічної ефективності, тобто за кож
ним рівнем бюджетної системи повинні закріплюватись податки і 
доходні джерела, об’єкт (база) яких найбільше залежить від еко
номічної політики цього рівня влади.

Рівень територіальної мобільності податкової бази з кожно
го податку впливає на податкові надходження місцевих органів
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влади. Тому чим вищими є можливості для переміщення податко
вої бази між регіонами, тим на більш високому рівні бюджетної 
системи повинен уводитись відповідний податок.

При розмежуванні податкових джерел враховується рівно
мірність розміщення податкової бази по території країни. Чим вона 
нижча, тим на більш високому рівні повинен уводитись відповід
ний податок, тобто органи місцевого самоврядування повинні мати 
однакові можливості щодо залучення коштів у свої бюджети. Для 
України нерівномірність розміщення виробничої бази є надзвичай
но складною проблемою і наслідком тривалого періоду панування 
за радянських часів адміністративно-командної економіки, коли при 
визначенні місця розташування створюваних виробничих потуж
ностей не брались до уваги економічні критерії.

У різних країнах використовуються різні дохідні інструменти 
для закріплення за місцевими бюджетами. У більшості країн до 
місцевих доходів віднесені податки на заробітну плату, бізнес, не
рухомість, на роздрібну торгівлю (з обмеженою базою оподатку
вання, на відміну від податку на додану вартість). Найважливі
шою частиною власних ресурсів є податкові надходження. Ці над
ходження є для органів місцевого самоврядування показником 
фінансової незалежності.

З метою регламентування й упорядкування міжбюджетних 
взаємовідносин, які функціонують у формі розподілу доходів, на 
практиці застосовуються процентні відрахування. У дослідженнях 
О.Василика, С.Буковинського, В.Опаріна доведено, що специфіка 
застосування методу процентних в ідрахувань у ході бюджетного 
процесу різниться залежно від засад функціонування бюджетної 
системи. Так, в умовах автономності бюджетів передбачається 
закріплення доходів за кожним із них у повній сумі чи за твердо 
фіксованими нормативами.

Додержання загальних принципів оподаткування на рівні 
місцевих бюджетів (достатність податкових надходжень та мож
ливість їх збільшення; нейтральність, справедливість і відповідність 
оподаткування цілям економічного зростання; прозорість право
вих норм) є необхідною передумовою для створення зваженої си
стеми розподілу податків між ланками бюджетної системи. Пору
шення принципу достатності на рівні місцевих бюджетів може мати 
серйозні негативні наслідки для економіки регіонів.

Невідповідність доходів місцевих бюджетів видатковим 
повноваженням місцевих органів влади може призводити до спроб 
уведення додаткових місцевих зборів або адміністративного втру
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чання місцевої влади в товарно-матеріальні потоки регіону, тобто 
призводити до порушення принципу нейтральності оподаткування 
стосовно економічних суб’єктів різних регіонів. Принцип справед
ливості може бути застосований не тільки до окремих громадян 
чи підприємств (податкова справедливість), але й до економічних 
суб’єктів як мешканців певних регіонів чи населених пунктів 
(фіскальна справедливість). Фіскальна справедливість або “чиста 
фінансова вигода” залежить не тільки від рівня оподаткування еко
номічних суб’єктів (індивідів або підприємств), а й рівня забезпе
ченості регіону, в якому вони проживають або працюють, сус
пільними благами та послугами. Економічні аргументи Б ’юкенена 
на користь фіскальної справедливості базуються на тому, що рег
іональні відмінності в забезпеченні суспільними благами і (або) в 
податковому навантаженні можуть спричинити неефективне пе
реміщення виробничих факторів.

При виборі конкретної системи розподілу державних доходів 
між бюджетами різних рівнів мова може йти або про розподіл по
датків і відповідних податкових компетенцій, або про фінансування 
видатків певних бюджетів шляхом перерахування коштів (надання 
трансфертів) від органів влади іншого рівня.

Системи формування доходів місцевих бюджетів за кри
терієм податкових повноважень місцевих органів влади можуть 
бути впорядковані певним чином (див. табл. 1), виходячи з поло
жень теорії державних фінансів і досвіду розвинутих країн [77, с. 
463-466].

Таблиця 1
Класифікація систем формування доходів 

місцевих бюджетів

Система розподілу доходів Повноваження місцевих органів влади

Роздільна система Автономне залучення доходів

Н езв’язана роздільна система 
(конкуруюча)

Самостійне визначення видів податків і 
податкових ставок

“Зв'язана" роздільна система
Розпорядження певними видами податків або 
право зм інювати податкові ставки в заданих 
межах

“Зв'язана" система (система квот)
Право на певну, законодавчо закріплену частину 
окремих податків або податкових надходжень

Система з надбавками до податків
Право встановлювати певну надбавку до 
базового податку

Система трансф ертів М інімальна ф інансова самостійність



Роздільна система використання податків означає, що орга
ни влади кожного рівня для виконання своїх завдань можуть авто
номно залучати необхідні доходи. У цьому випадку органи влади 
різних адміністративно-територіальних одиниць мають високий 
ступінь самостійності в одержанні податків.

Екстремальним варіантом роздільної системи є незв’язана 
роздільна система (так звана конкуруюча), за якої центральні та 
місцеві органи влади самостійно визначають як види податків, так і 
податкові ставки, тобто наділяються правами щодо формування по
даткового законодавства та одержання доходів до власного бюджету.

Все це означає, що місцеві органи влади повністю незалежні 
у проведенні податкової політики і тому можуть досить гнучко при
стосовувати бюджетні надходження до видатків. Проте ця важли
ва перевага має кілька серйозних недоліків. Серед них:

• небезпека багаторазового оподаткування одних і тих же 
об’єктів;

• можливість виникнення регі ональних відмінностей у рівні 
податків, а отже - небажаних переміщень виробничих факторів і 
міграції населення;

• можливість появи великої к лькості різних, не узгоджених 
між собою, податків, тобто неможливість формування раціональ
ної податкової системи (за таких умов одні (певні) види доходів 
можуть оподатковуватись високими податками, тоді як інші - зовсім 
“випадати” з оподаткування);

• неможливість проведення єдиної економічної та фінансової 
політики в державі;

• неможливість створення для населення однакових умов 
життя по всій країні.

Щоб уникнути багаторазового оподаткування одних і тих же 
об’єктів, кожному рівневі влади можна передавати у розпорядження 
певні види податків або надавати право змінювати в заданих ме
жах податкові ставки. Отже, недоліки незв’язаної роздільної (кон
куруючої) системи дозволяє усунути так звана “зв’язана” розділь
на система. При її використанні теоретично можливі різні варіанти 
розподілу компетенцій щодо питань податкового законодавства та 
права одержання доходів бюджету. Ллє найбільш придатним з прак
тичної точки зору є підхід, за якого центральні органи влади фор
мують податкове законодавство, а органам влади інших рівнів 
надається право одержувати певні податки до свого бюджету.
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Такий підхід використовується, наприклад, в Австрії та в 
Німеччині для податку на землю. Закон про стягнення цього по
датку затверджений федеральним урядом, а доходи надходять до 
бюджетів общин. Общини можуть (мають право) в певних межах 
змінювати податкові ставки, тобто їх законодавчі компетенції об
межені у праві змінювати податкові ставки.

Для створення ефективної податкової системи навіть у Швей
царії (з широкою автономією кантонів) використовуються різні сис
теми обмеження податкової самостійності місцевих органів вла
ди: при різних ставках оподаткування доходів тут встановлено єди
ний порядок визначення податкової бази. В інших випадках місцеві 
органи не можуть впливати на вид податку та його розмір, вони 
тільки мають можливість отримувати до свого бюджету відповідні 
доходи. Так, у Німеччині законодавство щодо податку з власників 
автотранспортних засобів також формується федеральним урядом, 
а доходи від нього надходять до бюджетів земель.

З викладеного можна дійти висновку про те, що “зв’язана” 
роздільна система певною мірою обмежує самостійність місцевої 
влади і створює сприятливіші умови для проведення цілеспрямо
ваної економічної і фінансової політики в державі, але потребує вне
сення періодичних змін у міжбюджетний розподіл податків, оскільки 
різні податки по-різному змінюються в часі.

У тих випадках, коли податкові надходження розподіляють
ся між бюджетами різних рівнів, ідеться про систему квот або “зв’я
зану” систему. При цьому із суто практичних міркувань будь-який 
податок або кілька податків стягуються органами влади одного 
певного рівня, а потім до бюджетів інших рівнів надходить певна, 
законодавчо зафіксована, частина доходу. Такі квоти можуть вста
новлюватись по окремих видах податків або ж для загальної суми 
податкових надходжень. Аналіз досвіду різних країн показує, що 
за таких умов самостійність місцевих органів влади залежить від 
можливості їх участі у формуванні податкового законодавства (на
приклад, законодавчо може бути встановлено, що податкові зако
ни не повинні прийматись без їх згоди), а також від впливу місцевої 
влади на визначення квот. До переваг “зв’язаної” системи розпод
ілу податків можна віднести те, що єдині податки і єдине управлін
ня ними дозволяють проводити ефективну податкову політику', а зміни 
в податкових надходженнях позначаються одночасно на бюджетах 
усіх рівнів, тобто ризик цих змін розподіляється між усіма.
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Подібною до “зв’язаної”  системи є система з надбавками 
до податків, у якій дозволяється встановлювати додатково певну 
надбавку (певний процент) до податку, стягуваного на іншому рівні 
(до так званого базисного податку). Розміри таких надбавок мо
жуть бути обмеженими, або ж місцевим органам влади може бути 
надано право встановлювати їх на с зій розсуд. Перевагою цієї сис
теми є можливість досить гнучко пристосовувати фінансові мож
ливості до потреб у фінансуванні видатків, недоліком - можливість 
багаторазового оподаткування одного й того ж об’єкта. Разом з 
тим, використання такого підходу на етапі ринкових трансформацій 
є недоцільним, оскільки більшість елементів адміністративного 
контролю використання бюджетних коштів на місцевому рівні вже 
втрачено, а інститути громадянського суспільства ще не сформовані.

За умови, що один з рівнів державної влади повинен займати 
головні позиції, розподіл доходів мі»: бюджетами різних рівнів може 
бути організований у формі трансфертів (перерахувань коштів), яка 
може поширюватись не тільки на податки, але й на інші види до
ходів (наприклад, кредити).

Система формування доходів, основу якої складають транс
ферти, є протилежною роздільній системі і являє собою одну з гра
ничних форм міжрівневого розподіл/ доходів. У цьому випадку вер
ховна влада у питаннях податкового законодавства надається од
ному (єдиному) певному органу влади із зарахуванням коштів у 
відповідний бюджет, а всі інші бюджети формуються за рахунок 
трансфертних платежів. Якщо при цьому платежі надходять “зни
зу вгору”, то їх називають внесками, а “згори вниз” - дотаціями 
або субсидіями.

У західній літературі досить суперечливим є питання про те, 
чи треба включати до “податкового союзу” нижній рівень держав
ної ієрархії (общини, муніципалітети), а якщо треба, то чи повинні 
їм надаватись певні податки відповідно до принципів “зв’язаної”  
роздільної системи. Загальні висновки цієї дискусії зводяться до 
того, що податки, які в принципі можуть бути надані в розпоряд
ження органів місцевого самоврядування, повинні відповідати пев
ним вимогам [91, с. 622]:

• створювати відчутне навантаження по можливості для всіх 
мешканців;

• враховувати вигоду, яку мають мешканці від послуг, що 
надаються органами місцевого самоврядування;
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• не реагувати (або реагувати незначним чином) на зміни 
кон’юнктури ринку;

• зростати в розрахунку на одного мешканця зі збільшенням 
розміру общини (оскільки при цьому фінансова потреба в розра
хунку на одного мешканця зростає).

Тим часом, аналіз цих вимог виявляє їх суперечливість. Так, 
податок на доходи громадян відповідає вимозі сплати податку по 
можливості всіма мешканцями, що свідчить на користь участі 
місцевого самоврядування у надходженнях цього податку. Пода
ток на додану вартість створює відчутне навантаження на всіх 
мешканців, його надходження досить стабільні за різних кон’юнк
турних умов - це дозволяє говорити про доцільність передачі його 
частини у розпорядження місцевих органів влади. Разом з тим, він 
не відповідає вимозі зростання податкових надходжень у розра
хунку на одного мешканця зі збільшенням розміру общини, оскіль
ки збирається за місцем випуску продукції, що є аргументом про
ти. Якщо акцизи на вітчизняні товари стягуються на стадії виробниц
тва і виробництво відповідної продукції розміщене нерівномірно по 
регіонах країни, то такі податки не створюють рівномірного наван
таження на всіх мешканців і не зростають у розрахунку на одного 
мешканця зі збільшенням розміру общини. Отже, практичне вико
ристання загальних теоретичних вимог до податків, що можуть за
раховуватись до бюджетів місцевого самоврядування, суттєво за
лежить від особливостей техніки стягнення конкретних податків.

Система формування доходів, що базується на трансфертах 
з інших бюджетів, являє собою систему міжбюджетних взаємовід
носин з наданням мінімальної фінансової самостійності тим рівням 
державної влади, які є одержувачами коштів. Водночас, трансферти 
можуть слугувати важливим елементом системи фінансового ви
рівнювання і використовуватись після розподілу податків між рівня
ми бюджетної системи. Трансферти необхідні також у випадках 
виникнення фінансових труднощів. Самостійність місцевих органів 
влади при використанні трансфертів як джерела формування до
ходів місцевих бюджетів залежить від того, чи є такі перерахуван
ня цільовими, або ними можна розпоряджатися на власний розсуд.

Узагальнюючи досвід різних країн з вибору систем розподі
лу податків між бюджетами різних рівнів, можна дійти висновку, 
що домінування елементів тієї або іншої системи залежить від сту
пеня самостійності адміністративно-територіальних одиниць краї
ни. У Швейцарії переважають елементи роздільної, тоді як в Австрії
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і І іімеччині - “зв’язаної” системи (див. табл. 2). Для багатьох унітарних 
держав також характерним є переважання зв’язаної системи, але з до
сить широким використанням трансфертів з центрального бюджету.

Таблиця 2
Розподіл податкових надходжень між бюджетами різних 

рівнів у Німеччині, Австрії і Швейцарії (1992 р.)
Види податкових надходжень Німеччина Австрія Ш вейцарія
Спільні податки 73,1 66,1 19,5
Федеральні податки 14,5 26,9 24,6
Земельні податки 4,6 2,4 32,8
Муніципальні податки 7,8 4,6 23,1
Всього податкових надходжень 100,0 100,0 100,0

Джерело: [90, с. 142]

У Швейцарії головна увага приділяється самостійності ре
гіонів, тому там частка спільних податків не перевищує 20%. Ви
рівнювання доходів місцевих бюджеті в використовується обмежено, 
існують значні міжрегіональні відмінності як щодо рівня податко
вого навантаження, так і в структурі податків.

У Німеччині роздільне зарахування податків до бюджетів 
Федерації, земель або общин поширюється, як правило, тільки на 
невеликі податки. Головні ж високодохідні податки перебувають у 
спільному використанні органів влади різних рівнів. Майже 75% 
загальної суми податкових надходжень припадає на спільні подат
ки (прибутковий податок, податок з корпорацій і податок на додану 
вартість).

Центральні органи влади в різних федеративних державах 
відіграють різні ролі, більш важливії! ролі відповідає більш висока 
частка федеральних податків. В Австрії центральні органи влади 
займають сильнішу позицію, ніж у Німеччині, там частка феде
ральних податків становить близько 27% податкових надходжень. 
Найважливіші податки, що перебувають у компетенції федераль
ного уряду, це - податок з корпорацій, мито, податок на мінеральне 
паливо і податок на тютюн.

До кола спільних податків входять податок на доходи та по- 
датоку на додану вартість. До общин, крім податку на землю, над
ходить ще податок на заробітну плазу, що зберігся в Австрії. Про
мисловий податок у рівних частинах розподіляється між федераль
ним урядом та общинами, крім того, общинам надана можливість
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змінювати податкову ставку. Порядок розподілу державних доходів 
між бюджетами різних рівнів установлюється, як правило, один 
раз на 6 років, доходи від кожного податку розподіляються за пев
ними формулами.

У сучасній практиці оподаткування в Німеччині права зе
мель із встановлення податків і видання податкових законів обме
жені, законодавчі компетенції з найважливіших видів податків на
лежать федеральному уряду [82, с. 31]. Це пов’язано насамперед 
з необхідністю забезпечення правової та економічної єдності краї
ни, особливо щодо створення єдиних життєвих умов. На значну 
частину податків Федерація і землі мають спільне право (тобто 
застосовується “зв’язана” система розподілу податків). До спільних 
податків належать податок на доходи фізичних осіб, податок з кор
порацій і податок на додану вартість.

У ході фінансової реформи 1969 р. до “податкового союзу” з 
податку на доходи фізичних осіб і промислового податку були вклю
чені общини. До числа спільних податків увійшов податок на до
дану вартість. Первинна редакція Основного Закону Німеччини 
не містила будь-яких положень про фінансове забезпечення об
щин. Законом урегульовувався насамперед лише розподіл податків 
між Федерацією і землями. Правда, було підкреслено, що це попе
редній варіант. Вирішення питань фінансового забезпечення об
щин було надане земельному законодавству. Землі передали у роз
порядження общин промисловий і земельний податки. У деяких 
землях був переданий тільки промисловий податок, в інших також 
податок на суму заробітної плати. Крім того, в деяких землях об
щини стягували “ інші” податки (наприклад, мисливський податок, 
податок на собак, податок на розваги, а також встановили надбав
ку до податку на продаж землі).

Зі зміною Основного Закону від 24 грудня 1956 р. общини 
отримували так звану гарантію реальних (прямих) податків, тобто 
надходження цих податків були віднесені до їх компетенції. Крім 
того, для забезпечення общин фінансовими коштами було перед
бачено, що вони отримують певний процент, що визначається уря
дом землі, від частки земель у надходженнях податку на доходи і 
податку з корпорацій. Законом про нове врегулювання фінансів 
общин від 8 вересня 1969 р. була визначена частка общин у подат
ку з доходів фізичних осіб на рівні 14%. З передачею общинам 
певної частки колишнього спільного податку Федерації і земель, а 
частини промислового податку - Федерації і землям, відбувся пе



рехід від роздільної до “зв’язаної” системи податків, аналогічної 
тій, що діє в розподілі податків між Федерацією і землями.

Важливий висновок з досвіду різних країн і різних підходів 
щодо розподілу податків між бюджетами різних рівнів полягає в 
тому, що протягом останніх десятиріч відбуваються процеси пе
реходу від роздільної системи до “зв’язаної” . Вирішення питання 
про те, якій із зазначених систем треба віддати перевагу, залежить 
не тільки від економічних, але й від політичних цілей і традицій 
країни. Конкретні системи розподілу доходів між бюджетами різно
го рівня в різних країнах є результатом політичного компромісу між 
прагненням місцевих органів влади до самостійності, з одного боку, 
та економічними вимогами щодо ст ворення рівних умов життя на 
території всієї країни, з другого. Виходячи з цього, встановлюють
ся повноваження органів влади різних рівнів щодо питань форму
вання податкового законодавства, а також щодо прав одержання 
певних податків у власний бюджет. Саме за цими двома ознаками 
і відрізняють системи міжрівневого розподілу доходів, що викори
стовуються в різних країнах.

1.2. Передумови та цілі втручання держави 
у розподіл компетенцій між органами 

управління різних рівнів

Економічна система сучасної держави об’єктивно зумовлює 
диференціацію економічних суб’єкт е за ресурсним забезпеченням, 
потребами в економічних благах та можливостями їх задоволення, 
використовуючи наявні ресурси. Сер ед суб’єктів сектора державно
го управління така диференціація в просторовому вимірі проявляється 
в різниці між субнаціональними органами управління в обсягах бюджет
них коштів, що акумулюються на території їх юрисдикції, та потребах 
у видатках для фінансування суспільних послуг.

Формування ефективно функціонуючого суспільного секто
ра, у тому числі його важливої складової - системи місцевого са
моврядування, є однією з вирішальних умов створення високороз- 
виненої ринкової економіки. Існування місцевого самоврядування 
є необхідним для утвердження засац громадянського суспільства, 
збереження демократичного ладу, адже саме через субнаціональні 
органи управління, у першу чергу, зідбувається залучення грома
дян до вирішення суспільних проблем та здійснюється їх реальний 
вплив на політику оподаткування і бюджетних видатків.
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її іі‘' ііі' один показник (промислові, сільські райони, міста облас-
..........  н ііг п і н і я ) ,  адже дуже рідко територія займає найгірше стано-
.... . ні всіма показниками одразу. У проекті закону не припус-
. пі її.і п піка можливість і відповідно не пропонується спосіб вста-
....... •'■мім с татусу депресивності у цьому випадку. Доцільно було б
. іиііііші гм пріоритетність одних показників поряд з іншими: для 
111 н їм не нових районів це може бути обсяг промислового виробниц- 
і ми і ні одну особу, для сільських - частка зайнятих у сільському 
і .і. іюдирстві, для міст обласного значення - рівень середньої за- 
с ..і ні мої плати. Отже, запропоновану методику слід доопрацюва- 
і н використовуючи теоретичні здобутки вітчизняних науковців та 
іируїнжний досвід.

І̂дім цілей регулювання міжбюджетних відносин типологіза-
.... і ери торій має здійснюватись на основі порівняння бюджетних
і п їм ід і в у розрахунку надушу населення, рівнів і динаміки податко- 
111141шдходжень та податкового навантаження наекономіку, враху-
....пні відмінностей у видаткових потребах та цінах на суспільні
м и с  нуги. Надання міжбюджетних трансфертів на вирівнювання 
і ні ід ж с тн о ї забезпеченості, на нашу думку, має відбуватись дифе- 
рі нціііовано відповідно до групування територій, зробленого за на
веденими показниками. При цьому мають бути встановлені різні 
і і упсні вирівнювання для кожної групи. Застосування такої мето- 
піки дозволить стимулювати зусилля місцевої влади з мобілізації 
виходів у власні бюджети. До сьогодні в Україні така методика не 
розроблена і не застосовується.

1.3. Фінансове вирівнювання міжтериторіальних 
диспропорцій у розподілі бюджетних ресурсів

Згідно з європейськими стандартами фінансове вирівнюван
ня г однією з необхідних умов податкової децентралізації та роз
цінку місцевого самоврядування. Воно сприяє досягненню цілей 
економічної стабільності та проведенню політики стійкого і зба- 
шінсованого розвитку територій, дозволяє запропонувати грома
дянам співставний асортимент послуг і рівень обслуговування. 
І’азом з тим фінансове вирівнювання не повинне позбавляти більш 
багаті території стимулів до активізації діяльності в сфері оподат
кування і не призводити до передачі зібраних коштів іншим орга
нам місцевого самоврядування.
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У зарубіжних країнах під фінансовим вирівнюванням розу
міють систему інструментів та заходів щодо усунення фіскальних 
дисбалансів шляхом перерозподілу фінансових ресурсів по верти
калі бюджетної системи і по горизонталі між територіальними оди
ницями. Метою фінансового вирівнювання є досягнення такого 
стану, коли обсяг місцевих податків відтворює лише результат влас
ного вибору громади, але ніяк не відбивається на рівні наданих 
місцевою владою послуг, на ефективності використання ресурсів 
чи на економічному результаті діяльності місцевої влади [26]. Ос
новними складовими системи фінансового вирівнювання є вирів
нювання доходів місцевих бюджетів та вирівнювання бюджетних 
видатків.

Що стосується такого інструменту системи фінансового за
безпечення місцевого самоврядування як трансферти, згідно з євро
пейськими стандартами при їх застосуванні перевага має надава
тись дотаціям (субсидіям нецільового призначення). Сукупний об
сяг дотацій повинен визначатись на формульній основі із застосу
ванням критеріїв, що враховують такі чинники, як економічне зрос
тання і збільшення рівня витрат, особливо в тих випадках, коли 
обсяг власних ресурсів органів місцевого самоврядування та їх 
можливості вільно розпоряджатись цими ресурсами не дозволя
ють скоригувати рівень ресурсів для компенсації зростання вит
рат, обумовленого економічними чинниками. Держава повинна га
рантувати органам місцевого самоврядування певну стабільність 
динаміки сукупного обсягу дотацій. Цей принцип має бути закріп
лений у законодавчому порядку або в рамках механізмів, що перед
бачають забезпечення економічної стабільності при співпраці 
органів управління всіх рівнів.

Формула дотації вирівнювання дає змогу об’єктивно оцінити 
потребу в централізованій підтримці. Дуже важливим є набір чин
ників, що входять до формули, оскільки ступінь реальності основ
них показників є необхідною умовою розрахунку обсягів дотації 
вирівнювання. З цією метою застосовується науково обгрунтована 
система коригуючих коефіцієнтів та проводиться щорічне уточнення 
формули.

Критерії виділення дотацій повинні, як правило, бути чітко 
сформульовані, відповідати правовій базі і не мати довільного ха
рактеру. Це дозволить органам місцевого самоврядування напе
ред розрахувати суму дотацій, яку вони отримають, і відповідно 
скоригувати свої бюджети. Формули для обчислення обсягів до-
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і аі іій повинні містити коефіцієнти, iii,o відтворюють місцеві потре- 
Гіи у витратах. Вони, згідно з європейськими стандартами:

• мають бути об’єктивними і не контролюватись безпосе
редньо органами місцевого самоврядування;

• не повинні впливати на вільний вибір органів місцевого са
моврядування в межах ресурсів, які вони мають у своєму розпо
рядженні;

• не повинні впливати на органи місцевого самоврядування, 
тажаючи на спроби раціоналізації управління своїми службами з 
мстою підвищення їх ефективності;

• не повинні штучно стимулювати дії, що суперечать цілям 
м ісцевої відповідальності та ефективності надання послуг;

• мають ураховувати, наскільки це можливо, демографічні, 
географічні, соціальні й економічні особливості, що обумовлюють 
відмінності у рівні витрат.

Формули розрахунку обсягів дотації вирівнювання повинні 
відповідати таким умовам:

• значення, що надається окремим показникам, має визна
чатись на основі об’єктивних даних про зміну витрат, викликану 
їміною цих показників;

• оцінка потреб має здійснюватися спільно з представника
ми зацікавлених органів місцевого самоврядування або їхніх асо- 
і ііацїй, визначати й оцінювати наслідк и таких довільних розв’язань;

• формули повинні бути простими, що полегшує їхнє розумін
ня і підвищує відповідальність, але водночас достатньо повними й 
і очними;

• формули повинні залишатись, по можливості, стабільними, 
щоб органи місцевого самоврядування могли готувати довгостро
кові прогнози й зміна передбачуваний потреб відображала реальні 
зміни у фінансовому становищі органів місцевого самоврядування.

Стосовно такого інструменту системи фінансового забезпе
чення місцевого самоврядування, як трансферти у формі субвенцій 
(субсидій цільового призначення) у документах Ради Європи заз
начається, що вони обмежують органи місцевого самоврядування 
у вільному виборі політики і є не такими ефективними, як дотації. 
І Іідповідно, використання субвенцій має обмежуватись, як правило, 
шн іадками, коли вони необхідні для досягнення наступних цілей:

• спільного фінансування капіталовкладень у рамках політи- 
ки збалансованого і стійкого територіального розвитку;
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• забезпечення надання певних видів державних послуг на 
місцях на рівні, що є характерним для всієї території країни;

• компенсації за виконання певних обов’язків на користь цент
ральних органів управління, яка може негативно позначитись на 
пропозиції населенню певних місцевих видів послуг;

• фінансування певних видів послуг населенню або компен
сації витрат, яких органи місцевого самоврядування зазначають при 
здійсненні повноважень, делегованих їм центральним урядом [92].

Якщо основою класифікації бюджетних трансфертів уважати 
їх джерела, механізми розподілу та ступінь свободи використання, 
то можна визначити найбільш загальні особливості системи бюджет
них трансфертів як такої. Формування фонду бюджетних транс
фертів може здійснюватись як:

• часткові відрахування від одного або кількох податків, що 
надходять до держбюджету;

• щорічні асигнування держбюджету;
• обсяг видатків місцевих колективів.
Огляд джерел фонду бюджетних трансфертів поданий на 

схемі (див. табл. 3).
Таблиця З

Джерела фонду бюджетних трансфертів у різних країнах
Країна Види бюджетних трансфертів Джерела бюджетних трансфертів

Німеччина Додаткові дотації

Допомога на інвестиції
Дотації на виконання спільних завдань
Структурний фонд

2 відс. суми ПДВ, сплачується з 
федеральної частки 
Залежно від місцевих видатків

Росія Бюджетна дотація 
Бюджетні субвенції 
Федеральний трансферт 
Чисті взаєморозрахунки

Бюджетні асигнування

15 відс. надходжень до держбюджету 
Залежно від місцевих видатків

Франція Глобальна дотація на фінансування 
Дотації на компенсацію податкових пільг 
Глобальна дотація на устаткування 
Компенсація ПДВ 
Спеціальні субвенції

Щорічна індексована частка ПДВ 
Бюджетні асигнування, частка податку на 
прибуток
Залежно від місцевих видатків 
Бюджетні асигнування 
Залежно від місцевих видатків

Швеція Незв’язані субсидії 
Цільові дотації

Бюджетні асигнування 
Залежно від місцевих видатків

Польща Загальні субвенції 
Цільові дотації

Частка до бюджетних видатків держави 
Бюджетні асигнування залежно від 
місцевих видатків

Латвія Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду вирівнювання
Цільові гранти

Бюджетні асигнування 
Частка прибуткового податку 
Бюджетні асигнування

Литва Бюджетні дотації 
Спеціальні субсидії

Бюджетні асигнування
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Загалом вважається, що найстабільнішою частиною бюджет
них трансфертів є ті, джерело яких прив’язане до доходів бюдже
ту, хоча повної стабільності такий підхід не дає. На наш погляд, 
і іайбільшу стабільність з огляду на джерело дотацій мають дотації 
у Франції (зокрема, глобальна дотація на функціонування). У країнах 
зі стабільною економікою бюджетні трансферти, що мають природу 
бюджетних дотацій, фінансуються саме з такого джерела (ФРН, 
Франція). Такого підходу намагаються дотримуватись і в Росії.

Що стосується зв ’язаних бю джетних трансф ертів, то 
найбільш прийнятним для них джерелом є видатки бюджету за
лежно від обсягу місцевих видатків. Як правило, країни з транс
формаційною економікою (Латвія, Литва) не в змозі забезпечити 
стабільного джерела бюджетних трансфертів, а тому надають 
і іеревагу бюджетним асигнуванням, обсяг яких залежить від мож- 
ливостей бюджету та політичного фактора.

Світова практика виділяє такі методи розподілу бюджетних 
трансфертів:

• пропорційно фінансовій силі (доходам) місцевого колективу;
• розробка багатофакторної формули;
• компенсація фактичних видатків місцевих колективів;
• виокремлення частини річного бюджету місцевого колективу.
Для розподілу бюджетних дотацій найчастіше застосовуються

другий та четвертий методи; для зв’язаних бюджетних трансфертів - 
перший та третій. Огляд методів розподілу бюджетних дотацій, що 
практикується у різних країнах, відображено на схемі (див. табл. 4).

Таблиця 4
Методи розподілу бюджетних дотацій у різних країнах

Країна Види дотацій Методи розподілу
Німеччина Додаткові дотації Частина р чного бюджету - у розмірі сум, необхідних для 

доходної ( іази до середнього рівня, та як фіксовані суми
Росія Бюджетна дотація 

Федеральний трансферт
Частина річного доходу 
Формула

Франція Гповальна дотація на 
функціонування 
Дотація на компенсування 
додаткових пільг 
Фонд компенсації ПДВ

Формула

Згідно з фактичним розміром витрат (компенсація) 

Компенсація частини видатків на капіталовкладення
Польща Субвенція генеральна Формула
Швеція Незв'язана субсидія Формула
Латвія Бюджетні субсидії 

Субсидії з фонду 
вирівнювання

Формула
Формула

Литва Дотації Частина р ічного бюджету
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Як видно зі схеми, при розподілі дотацій більшість країн на
дає перевагу формулам, оскільки вони дають змогу об’єктивніше 
оцінити потребу місцевого бюджету в централізованій підтримці. 
Однак сама по собі формула ще не вирішує всі проблеми, тому що 
дуже важливим є набір критеріїв, урахованих у ній, та значення їх 
ваги. За винятком Франції і Швеції в усіх країнах мало не щорічно 
здійснюється перегляд та уточнення формул. Проте у Франції та 
Швеції точаться жваві суперечки стосовно правомірності вклю
чення до формули певних показників.

Ступінь свободи місцевих органів влади у використанні вер
тикальних трансфертів визначається співвідношенням між зв’яза
ними бюджетними трансфертами (субвенції та субсидії-) і незв’я- 
заними (дотації). Чим істотнішою є частка бюджетних дотацій у 
загальній сумі бюджетних трансфертів, тим більшу свободу ма
ють місцеві колективи. Як видно з табл. 5, у країнах зі стабільною 
економікою та розвинутими традиціями самоврядування саме 
бюджетні дотації відіграють головну роль (Німеччина, Франція, 
Швеція), тоді як у країнах, що трансформуються, найчастіше - зв’я
зані трансферти (Польща, Латвія, Росія).

Загалом про оптимальне співвідношення між формами бюд
жетних трансфертів навряд чи можна говорити, оскільки це зале
жить від особливостей кожної окремої країни, хоча певна тенден
ція до глобалізації в цій сфері господарських відносин у світі існує.

Таблиця 5
Співвідношення різних видів бюджетних трансфертів 

(у % до доходів місцевих колективів)

Країна
Усього  бю дж етних 

трансф ертів
У том у числ і

Д отац ії С убвенц ії та  субсид ії
Н імеччина
землі 3,1 1,4 6,7
общ ини 41,6 31,0 10,6
Росія 20,1 2,4 17,7
Ф ранц ія 23,0 15,3 7,7
Ш веція
муніципалітети 20 15,0 5,0
лени 17 11,0 6,0
П ольщ а 29,2 11,9 17,3
Латвія 61,7 9,2 52,5
Литва 8,7 5,7 ___________ 3,0___________
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Слід зазначити, що в багатьох країнах бюджетні дотації зас
тосовуються як інструмент вирівнювання, хоча останнє може 
здійснюватись і безпосередньо мі»: територіальними колектива
ми. Найбільшого рівня розбудови цих інструментів досягай у Німеч
чині та Швеції (див. табл. 6).

Таблиця 6
Наявність спеціальних механізмів фінансового 

вирівнювання серед місцевих колективів різних країн

Країна За рахунок бюджетних 
трансфертів

За рахунок горизонтального 
перерозподілу

Німеччина Додаткові дотації Горизонтальні трансферти
Росія Фонд підтримки регіонів —

Франція Дотація рівномірного розподілу Фонд солідарності територіальних 
колективів

Швеція Гарантована доходна база Міжмуніципальні вирівнювальні платежі
1 Іольица Субвенція на вирівнювання —

Матвія Фонд вирівнювання Фонд взаємної допомоги

Ефективність функціонування системи бюджетних транс
фертів в окремих країнах прямо пов’язана зі ступенем доскона
лості та усталеності нормативної бази, що їх регулюють. Рівень 
нормативної бази регулювання цих питань дуже відрізняється. 
( еред країн зі сформованою базою, яка переглядається дуже рідко, 
можна відзначити Німеччину, Францію, Швецію. Так, у Німеччині 
позначення основних видів бюджетних трансфертів землям закріп
лені в основному Законі (так звана Фінансова Конституція). Ме
ханізм надання бюджетних трансфертів визначається спеціальни
ми законами (“Про вирівнювання різної економічної сили земель”, 
"І Іро фінансову допомогу Федерації-”, законами про окремі види 
грошових виплат, віднесених до спільної компетенції). У Франції 
основні види бюджетних трансфертів визначаються спеціальними 
шконами, які зведені в Адміністративний кодекс місцевого само
врядування, Кодекс комун тощо.

Розглянемо особливості побудови системи фінансового ви
рівнювання зарубіжних країн (розви яених і постсоціалістинних) на 
основі багатофакторної формули, а також алгоритми пропорційно
го перерозподілу фінансових ресурсів [53].

В Іспанії дотації надаються центральним урядом і є найбільш 
вагомим джерелом доходів для місце вої влади. Національний фонд 
муніципального співробітництва фінансується на основі щорічного 
розрахунку цільових дотацій. Цільові дотації розподіляються відпо
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відно до чисельності населення (70%), загального збору податків 
(25%) та наявності суспільних шкіл (5%). Діюча формула фінансо
вого перерозподілу [81]така:

Ц ’= ВС{0,70а' Р' / а' Р '+ 0 ,2 5 Г /Г + 0 ,0 5 Г  / 1 ') , (1-1)

де С- дотація, яку отримує муніципалітет, Ж т- щорічна дотація, 
яка виділяється центральним урядом до національного фонду, р< - 
кількість населення муніципалітету, а'- коефіцієнт пристосування, 
який залежить від кількості населення муніципалітету (1< а < 2.85), 
Т'- зібрані місцеві податки в муніципалітеті, Ь  - кількість суспільних 
шкіл у муніципалітеті.

До недоліків іспанської моделі можна віднести: проведення 
муніципальної реформи “згори”; невеликі розміри територіальних 
громад та низький рівень управління на місцях. Водночас необхід
но відзначити, що проблеми фінансової залежності та відсутності 
фіскальної відповідальності на місцевому рівні менші, ніж на регіо
нальному. Це пояснюється великою різницею в регіональних доходах 
і намаганням досягти високого ступеня вирівнювання по горизонталі, 
а також неоднаковим рівнем відповідальності між автономіями.

Основними причинами неефективності фінансового вирівню
вання в Іспанії є політичні фактори, а саме: неготовність централь
ного уряду до політичних наслідків децентралізації та звичка місце
вої влади до гарантованих фінансових надходжень без політичних 
втрат, а скоріше - з політичними здобугками.

Досвід Іспанії є досить повчальним для України, яка перебу
ває на початку розбудови системи фінансового вирівнювання. 
Відмова від неприкладного теоретизування в галузі регіональних і 
місцевих фінансів, розуміння першочерговості вертикального фінан
сового вирівнювання, розмежування повноважень між рівнями вла
ди, укрупнення низової територіальної одиниці, врахування обме
жень політичного характеру - все це допоможе обійти невдачі у 
процесі фінансового вирівнювання.

У Франції формула фінансового вирівнювання використо
вується для розрахунку глобальної дотації на функціонування тери
торіальної громади. Обсяг глобальної дотації на функціонування 
територіальної громади розраховується залежно від бюджетних 
асигнувань минулого року, зважених на індекс споживчих цін, плюс 
2/3 зростання валового внутрішнього продукту.



У Франції окрім глобальних дотацій територіальним грома
дам надаються дотації на благоустр й, сума яких дорівнює різниці 
між сумою ресурсів, передбачених дотацією глобального функціо
нування комуни, та сумою поперед;ньо встановленої дотації, пе
редбаченої в розділі “Фінанси комун” Генерального кодексу тери
торіальних громад [71].

У свою чергу, сальдо дотацій на благоустрій розподіляється 
між дотаціями на міську допомогу та дотаціями на сільську допо
могу. Починаючи з 1997 р., щорічне збільшення цього сальдо роз
поділяється Комітетом місцевих фінансів між дотацією на міську 
взаємодопомогу та дотацією на сільську взаємодопомогу таким 
чином, що можна отримувати не менше 45% та не більше 85%. 
і 1995 р. загальний розмір кредитів для перерозподілу встанов

люється в такий спосіб, що частина щорічного зростання дотацій 
на допомогу сільському господарству складає від 5 до 20%. Друга 
частина дотацій на цю допомогу сплачується комунам, податко
вий потенціал яких на душу населення вдвічі нижчий від середньо
го податкового потенціалу надушу населення в комунах країни.

У практиці фінансового вирівнювання Франції використову
ються такі показники, як: щорічна класифікація населення комуни, 
синтетичний індекс ресурсів і фінансових платежів комуни, фіскаль
ний потенціал комуни на душу населення та ін.

Запозичення методики розрахунку цих показників було б дуже 
корисним для України. Заслуговує на увагу й той факт, що система 
фінансового вирівнювання має бути детально, крок за кроком, опи
сана в Кодексі законів про місцеве с амоврядування (Муніципаль
ному кодексі).

Як і у Франції, в Данії відбувається перерозподіл фінансових 
коштів на основі процентних співвідношень рівня перерозподілу 
фінансових ресурсів. Існує три системи перерозподілу фінансових 
ресурсів країни на потреби територіальних громад. Перша систе
ма охоплює громади всієї країни та включає громади основної (не 
острівної) частини. Друга являє собою перерозподіл для громад 
основної частини країни; надходження від цього перерозподілу до
даються до надходжень за першою системою перерозподілу. Тре
тя охоплює перерозподіл фінансових ресурсів по регіонах для всіх 
регіонів країни.

Для здійснення перерозподілу видатків бюджетів територіаль
них громад визначають потреби кожної громади за об’єктивними 
факторами. Передбачається, що ці фактори обумовлюють обста
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вини, які визначають обсяг цих потреб у видатках різних громад. 
На практиці цей перерозподіл не абсолютний. Рівень перерозподі
лу є таким: 35% фінансових ресурсів розподіляється в межах опи
саної вище першої системи; додаткові 25% - у межах другої сис
теми перерозподілу фінансових ресурсів; 85% - перерозподіляються 
на рівні регіонів.

Система перерозподілу за податковою базою збігається із 
системою перерозподілу у видатковій частині. Податкова база 
розраховується шляхом додавання податкових надходжень грома
ди, що відповідають прибутковому податку, і надходжень, що відпо
відають спеціальному податку: сума ділиться на податкову став
ку, а до результату додається 7,5% вартості земельних ділянок. 
Податкова база регіону розраховується шляхом додавання над
ходжень за прибутковим податком регіону та за земельними по
датками; сума ділиться на податкову ставку. Рівні перерозподілу є 
такими: 52% - для перерозподілу на національному рівні, 90% - для 
громад основної частини країни, 85% - в системі перерозподілу на 
загальнорегіональному рівні [87].

Заслуговує на увагу методологія обчислення податкової бази 
регіонів і громади, а також досвід встановлення пропорцій рівномір
ного перерозподілу фінансових ресурсів держави за такими напрям
ками, як: перерозподіл потреб, перерозподіл видатків; перерозподіл 
податкової бази; інші системи субвенцій та фінансового перероз
поділу (цільові трансферти).

У Норвегії щороку Міністерство у справах місцевих гро
мад публікує документацію і розрахунки для місцевих фінансів, які 
являють собою План загальних субвенцій та надають інформацію 
про реальні розрахунки для відповідних комун і областей. Основ
ною метою роботи уряду в галузі місцевих фінансів є досягнення 
збалансованості між глобальними та асигнованими субвенціями.

Асигновані субвенції пов’язують використання ресурсів 
місцевою адміністрацією з відповідними службами, що отримали 
пріоритет в уряді та парламенті. Найчастіше обсяг цих субвенцій 
залежить від фінансовоїучасті муніципалітетів. Глобальні субвенції 
гарантують зростання “вільних” доходів, які допомагають кому
нам найкращим чином виявити свої власні пріоритети.

Для вирівнювання доходів комун використовується загальна 
субвенція. Всі комуни, в яких обсяги податкових надходжень нижчі 
за 90% від середнього національного, отримують субвенції для 
підведення їх до цього рівня. Уряд виходить із сумарних доходів



їйдіювідних областей та комун, що змінюються, відносно середніх 
цифр, які використовуються у підрахунках. Ці доходи залежать від 
коливань місцевих податкових надходжень, від дієвості критеріїв 
розі юділу глобальних субвенцій незалежно від того, отримують вони 
частину асигнованих субвенцій чи ні, збільшились чи ні мито та 
і ірондні надходження або поземельний збір [25].

Досвід фінансового вирівнювання Норвегії свідчить про те, 
що розподіл сфер відповідальності в галузі фінансового вирівню
вання між виконавчою та законодавчою владою є ефективним. 
Законодавством не розглядається використання асигнованих суб- 
исі іцій, вирішення цього питання є прерогативою уряду. Принципи, 
що регулюють виділення та розподіл глобальних субвенцій, теж 
визначає уряд, але існування цих субвенцій підпорядковане законо
давству і парламент обговорює принципи їх розподілу.

У США податкові джерела частково розподілені. Федераль
ному уряду належить виключне право на мито та поштові збори. 
< )ргани влади штатів та місцеві виконавчі органи збирають подат
ки на майно, податки на продаж, платежі за реєстрацію автотран
спорту, видобування корисних копалин, санітарні послуги.

Інші податки - на власність і доходи юридичних та фізичних 
осіб, спадщину та дарування, акцизи - можуть використовуватись 
усіма рівнями влади на свій розсуд. На рівні штатів основними 
джерелами податкових надходжень є: обов’язкові внески по со
ціальному страхуванню (21%), податок із продажів (20%), прибут
ковий податок (19%), індивідуальні акцизи (10%).

Особливість розподілу джерел податкових надходжень у 
Німеччині полягає в тому, що доходи від податків трьох рівнів 
влади формуються переважно на основі пайової участі в головних 
видах податків - індивідуальному прибутковому, податку на прибу
ток (корпоративному) та податку на додану вартість. Сьогодні вони 
складають 3/4 податкових надходжень до консолідованого бюд
жету Німеччини. У федеральному бюджеті спільні податки скла
дають 75% у бюджетах земель - 87%, у місцевих бюджетах - 41%.

Крім цього, на кожному рівні іс нують виключні права на певні 
податкові джерела. Федерація залишає за собою повністю пода
ток на нафту, тютюн, спирт, страхові внески, а також мито. До влас
них податків земель належать податки на майно, автотранспортні 
засоби, нерухомість, на тоталізатор і лотереї, на спадщину.

Для поповнення місцевих бюджетів одним із важливих по
датків є промисловий. Об’єкт оподаткування - юридичні й фізичні
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особи. Податок повинен компенсувати частину затрат, що виника
ють в общини у зв’язку з діяльністю підприємства. Промисловим 
податком оподатковуються чисті прибутки акціонерних товариств, 
страхових компаній та промислових підприємств. Ставка оподат
кування складає від 1 до 5%. За цим податком установлений нео
податковуваний мінімум.

У Болгарії [88] формула була розроблена в 1993 р. для нас
тупного впровадження протягом п’ятирічного періоду. Труднощі при 
здійсненні цієї програми часто призводили до повернення до диск
реційної системи розподілу трансфертів центральними органами 
влади.Формула має такий вигляд:

С = СІ +С2 + А + СЗ, (1.2)

де СІ - фіксована частка величини трансферту минулого року, С2 - 
показник, який розраховується за формулою на основі 17 параметрів, 
що визначають необхідність у фінансуванні, серед яких кількість 
лікарняних ліжок, дитячих установ, студентів, чисельність насе
лення і кількість безробітних. Найбільшу частку в цьому показни
ку складають: чисельність населення (23%), число населених 
пунктів у регіоні (22%), число студентів (18,2%) і число виписаних 
хворих на одне лікарняне ліжко (8,3%), А - “поправочний коефіцієнт” 
розміру податкових надходжень на душу населення в регіоні щодо 
середнього показника д ля країни в цілому, СЗ - трансферт для фінан
сування капітальних проектів, затверджених центральними орга
нами влади.

Аналіз складових формули дозволяє зробити висновки, що 
показник С І, ймовірно, занадто жорстко регламентований з ураху
ванням здійсненої податкової реформи, зміни бази оподаткування 
та порядку розподілу витрат. Серед параметрів, що визначають 
С2, досі занадто мало показників реальних потреб. Розрахунок А на 
основі фактичних податкових зборів (замість обліку можливих подат
кових надходжень) не сприяє мобілізації доходів з місцевих джерел.

В Угорщині [85] частка “нормативних трансфертів”, що 
розраховуються за формулою, складає близько 25% у загальній 
структурі фінансування субнаціональних органів влади. Ще 10% 
складає сукупність різних типів трансфертів, включаючи трансфер
ти на певні категорії витрат і цільові гранти для часткового фінансу
вання інвестиційних проектів міжрегіонального значення. Нормативні 
трансферти визначаються відповідно до п’яти типів нормативів:

48



1) фіксований обсяг для кожного типу органів влади;
2) обсяг, що розраховується на душу населення відповідно 

до зразкової потреби в соціальних послугах;
3) обсяг, що розраховується, виходячи з кількості конкретних 

споживачів благ (наприклад, студентів, пенсіонерів);
4) норматив, що визначається, виходячи з кількості ліжок у 

притулках для бездомних;
5) обсяг фінансування, що забезпечує країні участь в одер

жанні доходів від туристичної діяльності.
Органам місцевого самоврядування надана певна свобода 

у використанні трансфертних засоб в, однак при цьому зберігаєть
ся низка певних умов. Надані послуги повинні обов’язково відпо
відати національним стандартам. Ці норми безпосередньо не вра
ховують величину фактичних витрат, пов’язаних із забезпеченням 
і юслуг. Як правило, витрати муніципалітетів на надання послуг пе
ревищують обсяг фінансування відповідно до конкретних норма
тивів, у результаті чого відшкодування виявляється частковим. 
( 'умарний обсяг трансфертів визначається в результаті угоди між 
центральними органами влади, парламентом і органами місцевого 
самоврядування. Розрахунки кількості бенефіціаріїв, підготовлені 
органами місцевого самоврядування, використовуються потім при 
визначенні показників грошового забезпечення визначених норма
тивів. Наприкінці року проводиться звірка, і якщо кількість заявле
них бенефіціаріїв перевищує фактичну кількість більш ніж на 5%, 
органам місцевого самоврядування нараховуються штрафи.

За рахунок трансфертів на визначені категорії витрат пов
ністю фінансуються всі інвестиційні проекти, затверджені парла
ментом відповідно до рекомендацій центральних органів влади, 
включаючи галузеві міністерства. Цільові трансферти забезпечу
ють часткове фінансування трохи менших інвестиційних проектів 
з міжрегіональною участю. Пайова >часть розподіляється приблиз
но порівну. Серед прикладів можна назвати проекти з очищення 
води й оснащення класних кімнат у навчальних закладах. Пріори
тетні напрямки виділення трансфертів на часткове фінансування 
визначаються щорічно в законі пре бюджет. У системі також пе
редбачене фінансування органів місцевого самоврядування, що 
мають бюджетний дефіцит “не зі своєї вини”. У 1999 р. близько 
і ретини всіх місцевих органів влади в Угорщині вимагали фінансу
вання бюджетного дефіциту.
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Отже, порядок визначення нормативів і розподілу фінансо
вих ресурсів в Угорщині залишається дуже складним і піддається 
різним політичним маніпуляціям. Кількість нормативів та їхніх зна
чень змінюються щорічно, переважно внаслідок політичного впливу. 
Муніципалітетам дуже складно точно передбачити очікуваний 
рівень доходів. Спрощення процедури повинно збільшити передбачу
ваність і скоротити адміністративні витрати. Необхідність виконан
ня зобов’язань центральних органів влади обмежує незалежність 
місцевих бюджетів. Фінансування бюджетного дефіциту пом’якшує 
бюджетні обмеження для органів місцевого самоврядування і не 
сприяє активізації місцевої податкової політики. Система дозволяє 
усунути вертикальний дисбаланс і досягти вирівнювання рівнів 
доходів і витрат між юрисдикціями. Система сприяє фінансуванню 
місцевих проектів, що мають державне значення.

Система трансфертів у Латвії [97] включає як “компенсацій
ний фонд”, так і цільові трансферти для конкретних програм і капі
тальних вкладень. Компенсаційний фонд призначений для вирів
нювання регіональних розбіжностей у рівнях доходів і витрат. У 
дохідній частині вирівнювання стосується доходів від податку на 
доходи фізичних осіб (ПДФО), податку на нерухомість і податку 
на землю. Фонд покриває до 50% різниці між рівнем податкових 
надходжень у юрисдикції і середнім рівнем по країні. Юрисдикції, у 
яких рівень податкових надходжень перевищує середній рівень по 
країні, повинні направляти у фонд до 40% надходжень від ПДФО. 
Фінансування здебільшого здійснюється “вертикально” і приблиз
но на одну шосту - “горизонтально”. Що стосується витрат, то за 
рахунок компенсаційного фонду частково покривається різниця між 
фактичними потребами юрисдикції у витратах і нормативними роз
мірами витрат, які передбачені для різних рівнів системи управлін
ня. Потреба у витратах визначається на підставі демографічних 
показників (загальна чисельність населення, частка осіб віком до 
7 років, частка осіб віком від 7 до 18 років і частка осіб пенсійного 
віку). Коефіцієнт компенсації є вищим для юрисдикцій нижчого рівня 
(0,98), ніж для великих міст (0,84). Весь фонд трансфертів розподі
ляється між трьома рівнями системи управління відповідно до 
минулих показників їхньої участі в структурі витрат.

Норми витрат для кожного рівня розраховуються шляхом 
розподілу тієї частини загального трансферного фонду, що перед
бачена для даного рівня, на загальну чисельність населення в юрис
дикції. Трансферти на визначені категорії витрат призначаються



чия надання соціальної допомоги, забезпечення органів охорони 
ідоров’я й освіти, а також для капітальних вкладень. За винятком 
11ші ісфертів для капітальних вкладень, три інших види трансфертів 
мають тенденцію до об’єднання в складену субсидію, меншою 
м ірою прив’язану до конкретних об єктів у рамках перерахованих 
напрямків. Трансферт на охорону здоров’я дійсно узгоджується з 
вимогами мінімальних середньодушових витрат. Частина транс
фертів на освіту повинна використовуватись для виплати заробіт
ної плати учителям відповідно до рівня, встановленого централь
ними органами влади.

На основі проведеного аналізу можна зазначити, що стосов
но дохідної частини вирівнювання ті льки в частині надходжень від 
ІІДФО підштовхне органи місцево ю самоврядування до мобілі
зації доходів за рахунок місцевих податків на нерухомість. Що сто
сується витрат, можливо, що розподіл фонду трансфертів відпові
ді ю до минулих показників участі різних рівнів управління у загальній 
структурі витрат не дозволяє адекватно враховувати поточні потре
би у фінансуванні. При цьому історичні дані переважно орієнтовані 
на наявні структурні можливості та визначаються за методом, який 
є характерним для радянської системи управління, що оперує та
кими показниками, як норми витрат і “контрольний бюджет”. Про- 
і юс визначення норм витрат є досить складним, оскільки для кож
ного рівня управління характерні свої особливості. Існує необ
хідність вивчення відповідності між нормами і фактичними витра
тами на душу населення. Позитивним моментом є використання 
демографічних показників для визначення необхідного рівня вит
рат кожної юрисдикції. Що стосується трансфертів на визначені 
категорії витрат, то наявна тенденція до менш чіткої регламентації 
основних напрямків витрати виділених засобів може призвести до 
часткової втрати контролю з боку центральних органів влади, особ
ливо щодо програм соціальної допомоги, розроблених у рамках 
державної політики з вирівнювання доходів населення. Виділення 
субсидій у рамках програм соціальної допомоги здійснюється відпо
відно до державних пріоритетів. У цілому, програми трансфертів 
надають органам місцевого самоврядування досить багато повно
важень з розподілу виділених засобів як між різними секторами, 
так і в рамках окремих напрямків у конкретному секторі. Загалом, 
це можна вважати дуже позитивним моментом, хоча така практи
ка може викликати певну стурбованість щодо надання соціальних 
послуг, які мають державне значення.
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У Литві [98] компенсаційні трансферти, що визначаються 
за формулою, були введені в 1997 р. одночасно з трансфертами 
для спеціальних потреб (наприклад, капітальних інвестицій, зат
верджених відповідно до “програми інвестицій у державний сек
тор”) і житловими субсидіями. Розмір трансферту визначається в 
процесі багатосторонніх переговорів за участю представників усіх 
рівнів управління. Загальна сума трансферту узгоджується з рішен
ням щодо частки субнаціональних рівнів управління в структурі 
доходів і витрат консолідованого бюджету.

Формально сума трансферту визначається за формулою:

Б=А-В-С, (1.3)

де А - прогнозований рівень субнаціональних витрат, В - прогно
зований рівень субнаціональних доходів, С - цільові трансферти з 
державного бюджету.

Потім О розділяється на три частини. При цьому Б1 при
значений для надзвичайних ситуацій і виділяється при необхідності. 
Найчастіше це відбувається ближче до кінця року в тому випадку, 
якщо рівень доходів того чи іншого регіону виявляється нижчим 
від прогнозованого. Б2 призначений для вирівнювання доходів від 
податкових надходжень. Орієнтиром для визначення ступеня вирів
нювання є середній показник доходів на душу населення в цілому 
по країні. Середні показники можуть також ураховуватися для того, 
щоб контролювати число отримувачів допомоги. З регіонів, у яких 
рівень доходів перевищує середній рівень по країні, направляють 
кошти у фонд трансфертів і тим самим забезпечують горизонталь
не фінансування. БЗ - це частина трансферту, призначена для вирів
нювання рівнів витрат відповідно до демографічних показників (на
приклад, кількість мешканців віком до 18 років, літніх людей та 
інвалідів). Показник розраховується на 1000 осіб. Розмір БЗ визна
чається в останню чергу, після того як у процесі підготовки бюд
жету і політичних переговорів буде погоджене фінансування Б1 і 
Б2. Параметри вирівнювання доходів від податкових надходжень 
за допомогою Б2 визначаються на три роки вперед, також як і А, 
тобто частка субнаціональних витрат у загальній структурі вит
рат країни. Інші складові компоненти (Б  і С) підлягають щорічно
му перегляду в процесі підготовки чергового бюджету.

У цілому програму міжбюджетних трансфертів відрізняють 
кілька позитивних моментів: поєднання цільових субсидій і транс-



фортів, які не застережені умовами; наявність горизонтального 
фінансування, що забезпечує вирівнювання; визначення рівня вит
рат здійснюється на основі демографічних факторів, що вплива
нні, на ступінь потреб у послугах; розмір фінансування визначається 
(ісапосередньо в процесі формування бюджету; ряд ключових па
раметрів залишаються стабільними протягом кількох років. Вар
то виділити і кілька моментів, що насторожують. Вирівнювання 
величини доходів здійснюється з урахуванням показників фактичних 
податкових надходжень, замість того, щоб орієнтуватися на по- 
і еиційно можливий рівень. Крім того, оцінка необхідних витрат на 
1000 осіб населення може означати, що невеликі юрисдикції, в яких 
рівень потреби у витратах перевищує середній рівень по країні, 
можуть отримувати більші суми 03 порівняно з деякими велики
ми містами. Останнє є істотним недоліком формули, проте таким, 
що легко виправляється. Нарешті, повідомляється, що консультації 
і мигань визначення розміру трансфер ів є багатосторонніми і відбува
ються за участю представників усіх рівнів управління. Водночас 
можуть існувати стимули для скорочення переговорного процесу, 
що визначає ряд ключових параметрів, від яких у свою чергу залежать 
загальний розмір трансфертів і розподіл засобів між його окремими 
компонентами.

Згідно з наявними даними, основним компонентом існуючої 
системи трансфертів у Польщі [79] є єдиний трансферт, призна
чений певною мірою вирівнювати показники податкових надход
жень на душу населення в різних ре 'іонах.

Формула, що визначає розмір індивідуального трансферту для 
кожного регіону, має такий вигляд:

8 = Ь[0,9(0,35В-А)], (1.4)

де Ь - чисельність населення, В - середній рівень доходу за рахунок 
м ісцевих джерел на душу населення в цілому по країні, А - середній 
рівень доходів за рахунок місцевих джерел на душу населення в 
даному регіоні.

Регіон вважається таким, що потребує допомоги, якщо регіо
нальний показник середньодушового доходу за рахунок місцевих 
джерел більш ніж на 15% нижчий від загальнодержавного рівня. У 
цьому випадку регіону присвоюється коефіцієнт 0,85. За рахунок 
вирівнюючого фінансування покривається 90% усієї різниці, якщо
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регіональний показник виявляється менший 85% від середнього 
показника по країні в цілому.

Як бачимо, формула є досить простою і прозорою, що дуже 
важливо. Однак необхідно вказати на ряд недоліків. Знову ж, вирів
нююче фінансування повинне ґрунтуватись не на показниках фак
тичних надходжень, а враховувати потенційні фінансові можливості, 
що сприятиме активізації місцевої податкової політики. Це є особ
ливо важливим з огляду на те, що вирівнювання здійснюється на 
підставі показників доходів за рахунок місцевих джерел. Іншим 
важливим питанням є визначення того, що може вважатися “місце
вими доходами”. Одним із результатів вертикального компенсацій
ного фінансування може бути значне збільшення фінансового тя
гаря для центрального бюджету, що залежатиме від розміру тієї 
частини податкових надходжень, яка буде передана в компенсацій
ний фонд. Для цих цілей використовуються доходи від податку на 
нерухомість, сільськогосподарського податку, податку на автотран
спорт та податків на спадщину і дарування. Відповідно до недавно 
затвердженого трудового законодавства, до цього переліку можуть 
бути додані й інші податки.

Аналіз трудового законодавства викликає побоювання, що у 
випадку включення в розряд податків, доходи від яких можуть бути 
спрямовані для компенсаційного фінансування (податку на прибу
ток підприємств і ПДФО), ціна компенсаційної політики може вия
витись дуже високою. Іншим очевидним недоліком формули є її 
виключна спрямованість на дохідну частину бюджетів. Регіональні 
розбіжності в рівні витрат також повинні враховуватись. Трудове 
законодавство допускає при здійсненні вирівнювання доходів деякі 
виправлення на частку населення регіону, що проживає в більших 
містах. Проте у видатковій частині ще багато чого має бути роз’
яснено і доопрацьовано.

В Естонії [99] з 1994 р. бюджетний механізм оперує п’ять
ма типами трансфертів. Найбільшим з них (понад половина від 
усієї суми трансфертів) є “компенсаційний вирівнюючий фонд”, при
значений для компенсації різниці між рівнем середньодушового до
ходу в регіоні і середнього показника по країні за попередній рік. 
Юрисдикції при цьому розділяються на 12 груп, кожній з яких при
своюється свій коефіцієнт, що варіює від 1,15 для регіонів, де се- 
редньодушовий дохід складає менше 10% від середнього по країні, 
до 0,05 для регіонів, де середньодушовий дохід складає 110% від 
середнього по країні. Для розрахунку частки певної юрисдикції ко-
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. фщігити застосовуються до показника чисельності населення.
І 'о їм і р трансферту визначається в ході щорічних консультацій між 
центральними і місцевими органами влади.

Формула для визначення розміру компенсації виглядає на- 
і іушіим чином:

С=(Відрахування по ПДФО)*(Ставка податку)*
(Відрахування від ПДФО у рег іон)*Чисельність
робочої сили в регіоні* 12 місяців (1.5)

Юрисдикції, в яких рівень надходжень від ПДФО перевищує 
середній рівень по країні більш ніж на 10%, отримують меншу ком- 
і іеі ісацію. До інших типів трансфертів належать три “фонди підтрим- 
мГ. Найбільший серед них, який складає 20% усієї суми транс
фертів, призначений для покриття м інімального рівня бюджетних 
ні і грат, визначеного відповідно до “норм витрат”, що залишилися з 
І шдянської пори. Цей трансферт допомагає скоротити бюджетний 
дефіцит, забезпечуючи до 85% мінімальних норм витрат. Ще один 
пін грансферту, менший за сумою, призначений для надання фінан
сової допомоги муніципалітетам, що відчувають гострий дефіцит 
у дохідній частині. Останній тип трансфертів являє собою “фонд 
підтримки” для фінансування проектів, затверджених центральни
ми органами влади.

Необхідно зауважити, що розмір трансферту визначається 
відповідно до розміру фактичних доходів, без урахування додатко
вих можливостей із мобілізації доходів. Крім того, при цьому вра
ховується занадто багато традиційних нормативних показників, які 
і в іінюють скоріше можливості системи соціальних послуг, ніж фак- 
і ичні потреби. Регресивний аналіз показує, що “компенсаційний 
фонд” компенсує різницю в доходах, проте не враховує населення 
шкільного віку й осіб літнього віку. Регіони, в яких рівень середньо- 
душового доходу перевищує середні й показник по країні, як і рані
ше продовжують отримувати трансферти. “Фонд підтримки най
менш забезпечених” компенсує різницю доходів у групах молоді і 
літніх людей. Фінансування системи здійснюється вертикально, і 
при цьому зберігаються відповідні проблеми. Унаслідок фінансо
вих обмежень у 1995 р. не вдалось запровадити трансферт для 
“компенсації з ПДФО”.

Таким чином, у системі виділення трансфертів у колишніх 
країнах соціалістичного табору булл здійснені серйозні реформи.
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Проте система трансферного фінансування як один із фундамен
тальних елементів механізму міжбюджетних відносин вимагає 
значно вищого розвитку. Більшість країн СНД як і раніше продов
жують покладатись на механізм розподілу надходжень і практику 
виділення додаткових номінальних трансфертів для покриття бюд
жетного дефіциту, незважаючи на багато недоліків колишньої сис
теми. Ця система багато в чому будується на особистих домо
вленостях і, таким чином, є вкрай непередбачуваною. Тим часом, 
усе більшій кількості країн, включаючи країни Балтїї, деякі країни 
Центральної і Східної Європи, Киргизстан, а також протягом кількох 
років Росії вдається досягти помітних успіхів у використанні ком
пенсаційних трансфертів, що розраховуються за формулою, у поєд
нанні з практикою розподілу надходжень для усунення вертикаль
ного дисбалансу. У цих країнах, найбільш орієнтованих на прове
дення реформ, також можна відзначити всезростаючу роль цільо
вих трансфертів і субсидій у фінансуванні конкретних статей вит
рат субнаціональних бюджетів.

Існує чимало перешкод на шляху впровадження нових ме
ханізмів виділення трансфертів і вдосконалення наявних. Оскільки 
рівень власних доходів субнаціональних органів управління може 
забезпечити фінансування лише незначної частини видаткових ста
тей, місцеві і регіональні органи влади як і раніше багато в чому 
залежать від виділення трансфертів. Інакше кажучи, ставки під 
час обговорення реформ дуже високі. Незважаючи на зростаюче 
в більшості випадків невдоволення існуючим станом справ з боку 
всіх зацікавлених сторін (центральних, регіональних і місцевих 
органів влади), бюрократичний консерватизм і відсутність згоди 
між політичними лідерами щодо напрямку й цілей реформи обме
жують її масштаби та розвиток.
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РОЗДІЛ 2
СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАН

НЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ 
РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Економіко-правові аспекти розподілу повнова
жень між місцевою та центральною владою

Комплексний розвиток регіонів визначається багатьма 
'цінниками, серед яких вагоме місце посідає управлінсько-регуля- 
111 ш іий вплив з боку органів державної влади та органів місцевого 
і .імоврядування. Результативність такого впливу зумовлюється, 
насамперед, величиною компетенці ї, чіткістю структурованості й 
розмежування повноважень центрального та регіонального рівнів 
державної виконавчої влади, з одного боку, місцевих органів дер
ен ш юго управління та органів місцевого самоврядування - з другого.

( їчновий досвід регіонального управі іння довів високу ефективність 
децентралізованої моделі забезпечення територіального розвитку, 
ні якої максимум повноважень у цій сфері передається органам 
\ і ісцевої влади, що відповідає принципу субсидіарності. При цьому 
пріоритет надається суб’єктам представницької влади - органам 
місцевого самоврядування.

Передача влади з центру на місця не є одномоментним ак- 
тм , а тривалим процесом, що потребує програмованого комплекс
ною й системного підходу. Хаотичність формування організації регіо- 
нальної влади в Україні в останнє десятиріччя минулого століття 
була зумовлена, значним чином, відсугністю планомірної та скоорди
нованої державної регіональної пол тики, спрямованої на якомога 
і ктніше використання потенціалу регіонального розвитку як фактора 
іаі альнонаціонального зростання. Це спричинило те, що існуюча 
модель регіональної влади характеризується наступними ознаками: 

• гіпертрофованою роллю місцевих державних адміністрацій 
V регіональному розвитку, що виражається в концентрації повнова
жень та ресурсів у місцевих органа?: державної виконавчої влади. 
) ((і того ж ці органи функціонують в умовах жорсткої централізова- 
і її її ієрархічної вертикалі органів державної управління, що виклю- 
ч.н мобільність та певну управлінську автономію регіональних 
панок, не передбачає чіткого розмежування повноважень між рівнями 
управління. Сьогодні в нашій держав і обласні та районні держадмі-
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ністрацїї перебрали на себе всю повноту влади в регіонах, що об
межує право органів місцевого самоврядування на самостійне ви
рішення своїх територіальних інтересів;

• формальністю та недієздатністю регіональних органів 
місцевого самоврядування - обласних та районних рад, що викону
ють маріонеткові функції нормативного затвердження управлінсь
ких рішень, підготовлених органами державної виконавчої влади. 
Фактично, повноваження районних та обласних рад зводяться до 
затвердження бюджету, схвалення програм соціально-економічного 
розвитку і заслуховування щорічних звітів голів державних адміні
страцій, тобто, по суті, лише до питань “затвердження” і “схвален
ня” . Це зумовило те, що очікувана біполярна модель регіонально
го управління, в якій керівні полюси повинні координувати свою 
діяльність, забезпечуючи взаємоврівноваження та взаємоконтроль 
управлінських впливів на основі принципів синергетичного підси
лення, співробітництва, оптимального поєднання загальнодержав
ної політики та місцевих інтересів, сформувалася як монополярна. 
Це суперечить демократичним орієнтирам розвитку країни, оскіль
ки державницька монополярність на регіональному рівні обмежує 
самопотенціал регіонального розвитку, перешкоджає громадам 
територіальних утворень самостійно вирішувати свої спільні інте
реси. Зокрема, у висновку комісії Ради Європи зазначено, що орга
ни виконавчої влади в Україні підмінюють представницьку владу;

• невідповідністю функціонального навантаження та органі
заційного забезпечення регіональних органів державної виконавчої 
влади сучасним функціям регіонального менеджменту, необхідність 
імплементації яких зумовлюється докорінною зміною ролі органів 
управління в умовах ринкового розвитку економіки. Ідеологію при
мусу та жорсткого адміністрування потрібно трансформувати в 
практику орієнтації, мотивації та зацікавлення функціонування гос
подарюючих суб’єктів різних форм власності в рамках державної 
соціальної, економічної, культурної та екологічної політики з ураху
ванням регіональних особливостей;

- нежиттєздатністю первинного адміністративно-територіаль
ного рівня, представленого дрібними ресурсослабкими терито
ріальними утвореннями, не здатними ефективно виконувати функції 
та повноваження, надані їм Конституцією України й Законом Ук
раїни “Про місцеве самоврядування в Україні”, що позначається 
на якості громадських послуг населенню територіальних громад.
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Таким чином, існування монополярної моделі регіонального 
правління як підсистеми в ієрархії державної виконавчої влади на 

і її цскларативності базового рівня місцевого самоврядування 
і пі (чи 11, про наскрізну централізац ю влади в Україні. Це не узгод- 
ф и і і.ся з принципами громадянського суспільства, за якого чітко 
іиимежовуються мета та значущість державних, регіональних і 
ні цсиих управлінських впливів, центральним суб’єктом влади в 

11 нині визнається громадянин як первинний елемент джерела вла- 
ііп народу.

І Іе вирішило цієї проблеми і прийняття законів України “Про 
ні цепе самоврядування в Україні” га “Про місцеві державні адмі- 

11 її і рації”, які ще більше заплутали питання розмежування повнова-
і . і и. між органами місцевого самоврядування та органами виконав- 
■и и впади, не встановлюючи чітких критеріїв такого розмежування.

За цих умов постала проблема кардинальної зміни діючої та 
і и і її їх іді юсті формування якісно нової державної регіональної полі- 
інки Тривалий пошук засад цієї політики, що простежується в про
їв 11 аналізу багатьох, часто протилежних, варіантів її концепції, 
пишнівся малорезультативним. Лише в 2001 р. Президент України 
тим Указом схвалив Концепцію державної регіональної політики 

1 1 ІРІ І), що покликана систематизувати управлінську діяльність 
■ 'І н ш і і в державної влади в цій сфері.

Системний аналіз положень КДРП, затвердженої Указом 
111и* шдента України від 25.05.2001 р. № 341 “Про Концепцію дер- 
ііі пін юї регіональної політики”, дозволяє виокремити ті її положення, 
ін11 і ак чи інакше вплинуть на децентралізацію державної влади й 
і и и 111 іс і в ія управлінської ролі місцевих органів державного управлін-
..... .. органів місцевого самоврядування. Методологія системного
і и а ходу, використання інструментів БШОТ-аналізу дає змогу на- 
і рослити наступний логічний ланцюг оцінки КДРП з позиції де- 
іі' ні |чиїізації: нормативне формулюзання положення; його змістова 

п|і.ікі еристика; механізм реалізації', що передбачений у Концепції 
-пі іаходах щодо реалізації КДРП, затверджених розпорядженням 
і ііиіпету Міністрів України від 13.09.2001р.; можливий вплив на 
І мі шпальний розвиток; зауваженню щодо реальності практичного 
впровадження (додаток 4).

Узагальнення проведеного аналізу даної Концепції показує, 
і ці і К ДРП в її теперішньому варіанті є лише ескізом формування 
цгржавної регіональної політики. Зіставлення її з попередніми 
пііршп і ами документа свідчить, що КДРП є, мабуть, найбільш по
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міркованим баченням діяльності держави в регіональній сфері. Вона 
передбачає компетенційну, а не структурно-організаційну трансфор
мацію місцевих органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування; значною мірою консервує існуючий стан 
регіонального управління. В контексті децентралізації положення 
КДРП є розпливчастими й неконкретними, містять двозначність 
та взаємозаперечення. Даний документ уникає навіть тих напрямків 
реформування системи регіонального управління, які передбачені 
в Концепції адміністративної реформи в Україні.

Декларативність, рекомендаційність та ресурсна незабезпе
ченість положень КДРП в Україні стримуватиме позитивний вплив 
на регіональний розвиток організаційних, фінансово-економічних та 
правових чинників, передбачених документом. За цих обставин 
КДРП буде черговим формальним нормативно-правовим актом, 
що не позначиться на покращенні регіональної соціальної, економіч
ної та політичної ситуації.

Очікуваний вплив децентралізаційних положень КДРП  
України на регіональний розвиток.

Проекція положень КДРП в контексті децентралізації на ди
наміку певного регіону дає змогу виявити специфіку можливого 
впливу цього документа на територіальний розвиток. Зокрема, 
можна виокремити такі напрямки впливу на регіональний розвиток 
з корекцією на геополітичні, економічні та соціальні особливості 
конкретної території:

1. Забезпечення зростання ролі та відповідальності обласної 
державної адміністрації у визначенні й реалізації стратегічних і так
тичних напрямків економічного й соціального розвитку регіону на 
основі виявлення та консолідації внутрішніх регіональних резервів 
економічного зростання, оперативного реагування на зміну кон’юн
ктурної ситуації, встановлення прямих взаємовигідних міжрегіо
нальних економічних зв’язків.

2. Посилення фінансової забезпеченості регіонального розвитку 
шляхом поєднання принципу фінансової автономії місцевих бюджетів 
та гарантованого рівня державних трансфертів, розрахованих на осно
ві визначення показника мінімальної бюджетної забезпеченості на 
одного жителя з урахуванням податкоспроможності території.

3. Підвищення управлінської та ресурсної спроможності 
органів місцевого самоврядування базового рівня.

4. Формування асоціативних дво- та багатосторонніх міжре
гіональних промислово-фінансових груп, кластерних об’єднань, що



сприятиме покращенню інвестиційної ситуації й забезпечить пожвав- 
ін і н їм економіко-господарської діяльності в регіоні.

5. Усунення можливих чинників виникнення конфліктних си- 
і уві цй між державною виконавчою владою та регіональними орга- 
иими місцевого самоврядування на основі чіткого розмежування 
і \ і ювноважень та відповідальності, створення умов зацікавленості 
и координації зусиль та тісному співробітництві задля забезпечен
ії н регіонального розвитку.

6. Зменшення диференціації в рівнях розвитку депресивних 
юри торій та регіонів-донорів, що мають значний економічний по- 
їсиціал, із застосуванням механізму вирівнювання територіально- 
іо розвитку з боку держави та повн ішого використання власного 
природного, трудового, історико-культурного та рекреаційного по- 
іеиціалу регіону.

7. Зростання ефективності, ситу аційної адаптивності та опера- 
і ивііості управління об’єктами державної власності, що розташовані 
іі.і ісриторіїрегіону, шляхом деконцентраціїповноважень ізрозпоряд- 
і о т  ія цим майном на рівень обласних державних адміністрацій.

Конституція України закріпила, що “носієм суверенітету і 
■ димим джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 
і» зносередньо і через органи державної влади та органи місцево- 
и) самоврядування”. Отже, повноцінна, ефективна, демократична 
иііида і, як наслідок, поступальний динамічний розвиток суспіль- 
і і на є неможливими без їх взаємодії.

В умовах ринкової трансформації економіки держава не може 
централізовано вирішувати всі, без винятку, проблеми, що виника
нні. на місцевому рівні. їх реалізація можлива лише у поєднанні 
іусиль державних органів та органів місцевого самоврядування.

Водночас, розбудова на регіонал ьному, місцевому рівні демокра- 
111111 іої, гнучкої та ефективної організації управління можлива за умови 
чіткого закріплення повноважень між управлінськими органами.

Конституція України та чинне законодавство містять тер
міни: “повноваження”, “права”, “компетенція”.

У національному законодавстві України та у вітчизняній 
и іридичній літературі термін “компетенція” застосовується, як пра
вило, для характеристики сукупності юридичних (тобто таких, які 
визначені в законі) предметів відання прав та обов’язків органу, 
прав влади. При цьому в структурі юмпетенції органу виділяють:

1) предмети відання - сфери суспільного життя, на які спря
мована його регулююча діяльність. Це означає, що кожний орган
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влади функціонує лише в тих сферах суспільних відносин, які виз
начаються метою його утворення та закріплюються законом. Інакше 
кажучи, предмети відання органу - це визначене законодавством 
коло його діяльності, питання, які згідно із законом може і повинен 
вирішувати орган влади; вони виступають юридичним виражен
ням функцій відповідного органу;

2) повноваження - права та обов’язки органу, якими він наді
ляється стосовно його предметів відання, тобто для вирішення тих 
питань, що становлять ці предмети відання. Наявність в органу 
прав та обов’язків (повноважень), наданих для втілення відповід
них дій, характеризують його юридичну компетентність.

Специфічним способом наділення повноваженнями є їх де
легування, при якому один орган управління покладає на інший 
обов’язки й надає йому право вирішувати питання, зараховані до 
компетенції першого органу.

Юридична енциклопедія (за редакцією Ю.С.Шемчушенка) 
дає таке визначення: делегування повноважень - тимчасова пере
дача своїх повноважень одними органами державної влади іншим 
органам державної влади або органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та організаціям.

Однак у Конституції України та чинному законодавстві Украї
ни використовуються різні терміни на позначення делегованих повно
важень. Так, ст.143 Конституції України передбачає, що органам 
місцевого самоврядування можуть “надаватися законом окремі 
повноваження органів виконавчої влади”, а цей термін, на думку 
В.В.Кравченка та М.В.Пітцика, тотожний терміну “надані повно
важення”. Водночас у Законі України “Про місцеве самоврядуван
ня в Україні” застосовується термін “делеговані повноваження”.

Така підміна, з точки зору вищезгаданих авторів, є не зовсім 
коректною, оскільки “надання повноважень” має більш загальне 
значення і може здійснюватись як у формі делегування, так і пе
редачі повноважень.

Принципова відмінність між передачею повноважень та їх 
делегуванням полягає в тому, що у разі передачі відповідне повно
важення вилучається з компетенції органу виконавчої влади і вклю
чається до компетенції органу місцевого самоврядування, тоді як 
делегування - це надання органам виконавчої влади належного йому 
за законом права вирішувати те чи інше питання органу місцевого 
самоврядування за згодою останнього. При цьому делегування



іншіюважень може здійснюватися протягом певного часу або без- 
і гріжово (на невизначений термін).

Норми Конституції України, які регламентують порядок де- 
щ і унання повноважень від органів виконавчої влади органам місце- 
ііі іго самоврядування і навпаки, мають характер дозволу, тобто 
нікріплюється право одних органів влади делегувати відповідні 
повноваження іншим органам. Зокрема, право місцевих держав
них адміністрацій реалізувати делеговані відповідними радами по- 
иікшаження (ст. 119), право надання законом органам місцевого 
■ амоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади 
(ст. 143).

Конституційний порядок регламентації делегування повно- 
иижень органам місцевого самоврядування включає кілька обов’яз- 
іч тих елементів:

• фінансування делегованих повноважень державою у пов
ному обсязі за рахунок коштів державного бюджету або шляхом 
трахування до місцевого бюджету у встановленому законом по
рядку окремих загальнодержавних податків;

• передачу державою органам місцевого самоврядування 
мідіювідних об’єктів державної власності;

• підконтрольність органів місцевого самоврядування з гш- 
і а і и. здійснення ними делегованих повноважень органів виконав
чої влади.

Необхідність делегування окремих повноважень органів ви- 
м її півчої влади органам місцевого самоврядування випливає з прин
ципу субсидіарності, передбаченого в ст. 4 Європейської хартії 
місцевого самоврядування.

Відповідно до принципу субсидіарності передавати повно
важення від влади більш низького р івня до влади більш високого 
рівня дозволяється тільки тоді, коли ці повноваження можуть бути 
краще здійснені на вищому рівні. При цьому непорушною задн
ії питься ідея, що ці повноваження повинні здійснюватися на рівні, 
настільки близькому до громадянина, наскільки це можливо.

Зі змісту ч. З ст.4 Європейської хартії видно, що обидва ці 
аспекти принципу субсидіарності знайшли в Хартії досить чітке 
відображення.

Аналіз відповідних положень X артії дозволяє розглядати прин
цип субсидіарності у його юридичному та політичному значеннях.

Так, юридичне визначення субсидіарності характеризує цей 
і іринцип як певну форму розподілу в законодавчих актах повноважень,
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відповідно до якої найнижчий рівень влади отримує такі повно
важення, котрі наступний за ним територіальний рівень влади не 
може здійснити більш ефективно. Такий розподіл повноважень доз
воляє, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття 
рішення до громадянина, з другого - цей рівень має володіти органі
заційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, що забезпе
чують обсяг та якість соціальних послуг, які надаються населенню, 
відповідно до загальнодержавних стандартів.

При цьому пріоритет низового рівня має завадити будь-яким 
спробам централізації в системі територіальної організації влади.

Політичне значення принципу субсидіарності полягає втому, 
що він виступає своєрідним засобом, який має забезпечити реалі
зацію повноважень якомога ближче до громадянина - повноважен
ня, що вилучаються у держави, передаються лише тим органам 
влади, які працюють під контролем обраних представників.

Хартія також визначає критерії, що мають бути застосовані 
при розмежуванні повноважень між владами різних рівнів, зокрема:

1. Об’єктивні критерії - обсяг і характер завдання.
2. Суб’єктивні критерії - ефективність та економія. Тобто, до 

компетенції нижнього рівня влади має бути зараховане все те, що не 
може бути ефективніше здійснене на більш високому рівні влади.

У цілому проблема ефективності організації влади є надзви
чайно складною, і різні наукові доктрини пропонують різні шляхи її 
досягнення.

Слід зазначити, що принцип субсидіарності неможливо розг
лядати ізольовано від інших принципів, які покладено в основу те
риторіальної організації влади, зокрема принципів єдності дій влад 
різних рівнів, солідарності, єдності застосування тощо.

Таким чином, до переваг делегування можна зарахувати:
• зменшення перевантаження центру;
• поліпшення якості та прискорення урядових дій;
• сприяння розвитку місцевої ініціативи (рішення сприймаєть

ся як власне, а не є таким, що надійшло згори);
• оперативність в управлінні, запорука більш якісних, управ

лінських рішень, оскільки відомі всі місцеві обставини, що можуть 
вплинути нате чи інше рішення;

• передача повноважень на місця, що підвищує відпові
дальність місцевих органів;

• більш ефективне й оперативне розв’язання питання захис
ту законних прав та свобод громадян.
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Однак, якщо делегування повноважень органів державної 
....шнавчої влади органам місцевого самоврядування добре відо
мі світовій практиці державотворення і не порушує автономію 
м а нового самоврядування, то перенесення інституту делегування 
повноважень з вертикального на горизонтальний рівень, зокрема 
від районних, обласних рад, як органів місцевого самоврядування, 
до м ісцевих державних адміністрацій, яке запровадила Конститу
цій України, є винятком із загального правила, оскільки делегуван- 
і пі повноважень, якщо таке право надається якомусь органові, є 
його правом, а не обов’язком.

Районні та обласні ради змушені делегувати свої функції місце- 
иим державним адміністраціям через відсутність власних виконав
чих органів. Основний Закон нашої держави не забороняє, але уне
можливлює створення повноцінних виконавчих органів районних, 
обласних рад. Адже такі важливі функції, як підготовка та виконан
ні! обласних і районних бюджетів, а також регіональних програм со
ціально-економічного та культурного розвитку прямо покладені на 
м к цові державні адміністрації (ст. 119 Конституції України).

Природно, може виникнути закономірне запитання: для чого 
і ериторіальним громадам сіл, селищ, міст такі органи місцевого са
мі жрядування, які мають представляти їх спільні інтереси, управляти,
11, а іриклад, об’єктами комунальної власності, що перебувають у спільній 
класності територіальних громад, якщо вони самі не спроможні 
і ііііснювати ці свої повноваження, у зв’язку з чим мають делегувати 
і / юржаві в особі відповідних місцевих адміністрацій? Вирішення цього 
питання вимагає удосконалення розподілу повноважень між органами 
ииконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Серед законів України, що містять норми, які регламенту- 
и > м. і штання організації та функціонування місцевого самовряду- 
иаііня і місцевих державних адміністрацій, особливе місце нале- 
і і н і. законам України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
під 21 травня 1997 р. та “Про місцеві державні адміністрації” від 
9 квітня 1999 р., що по суті є “базовими” законами із цих питань.

Ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Ук- 
11.1 її і і” визначає делеговані повноваження як повноваження органів 
ииконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування зако- 
і кїм, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які 
породаються відповідним місцевим державним адміністраціям за 
рішенням районних, обласних рад. Тобто, встановлюється як пря
мий, так і зворотний порядок делегування повноважень.
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Ст. 143 Конституції України та ст. 16 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” встановлюють, що органам 
місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі по
вноваження органів виконавчої влади. Органи місцевого самовря
дування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої 
влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Отже, як відносно самостійні органи місцевого самовряду
вання тісно пов’язані з державними органами.

Ця практика є досить поширеною і в інших країнах, завдяки 
чому відпадає потреба у створенні паралельних структур управлін
ня на місцях, особливо на первинному рівні, що загалом узгоджуєть
ся з вимогами ефективності та економії управління. Однак на відміну 
від попередньої практики делегування державних повноважень на 
місця дана норма встановлює правило, за яким повноваження органів 
виконавчої влади надаються не виконавчим органам, а органам місце
вого самоврядування, тобто радам, що має певне позитивне зна
чення. Цим створюються більш сприятливі умови д ля задіяння потен
ціалу представницьких органів місцевого самоврядування.

При цьому органам місцевого самоврядування може пере
даватися лише незначна частина повноважень органів виконавчої 
влади. Принаймні, вони не повинні переважати власні повноважен
ня органів самоврядування, основне соціальне призначення яких 
полягаєу вирішенні питань місцевого значення.

Саме на цьому і наголошує ч.З ст. 143 Конституції України, 
де йдеться про надання органам самоврядування лише окремих 
повноважень органів виконавчої влади, які мають бути насампе
ред пов’язані із задоволенням безпосередніх потреб і запитів місце
вого населення. Ось чому ради, як представницькі органи, не по
винні стояти осторонь від вирішення цих питань, що, безумовно, не 
виключає розподілу повноважень між радами та їх виконавчими орга
нами. Що ж стосується повноважень, у яких загальнодержавний інте
рес представлений досить виразно, то вони можуть делегуватися 
безпосередньо виконавчим органам місцевого самоврядування.

За своєю структурою повноваження виконавчих органів 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад включають:

1) власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов’я
зане з вирішенням питань місцевого значення, наданням громадсь
ких послуг населенню;

2) делеговані повноваження (окремі повноваження органів 
виконавчої влади, надані законом органам місцевого самовряду-
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.....т і ), чдійснення яких пов’язане з виконанням функцій виконавчої
плоди на місцях.

Власні (самоврядні) та делеговані повноваження виконав
чих органів сільських, селищних, міських рад систематизовані в 
Іиконі України “Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно 
мі ліюиідних предметів відання.

І Іоряд із прямим порядком делегування повноважень Консти- 
і > цім України (ст. 118) і Закон України “Про місцеве самоврядування 
и Україні” (ст.44) передбачають зворотний порядок делегування 
і н ми юважень районних та обласних рад місцевим державним адмі- 
мн і раціям. У частині цих повноважень адміністрації підзвітні й 
підконтрольні даним радам.

Відповідно до ст. 44 Закону України “Про місцеве самовря- 
/іуішння в Україні” районні, обласні ради делегують відповідним 
місцевим державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм 
11 н пально-економічного та культурного розвитку відповідно районів
I I  ібластей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактно-
I I I проживання національних меншин - також програм їх національ
но культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з пи- 
і піп., передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень 
ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного 
і а культурного розвитку відповідних областей та загальнодержав
них програм економічного, науково-технічного, соціального та куль
турного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального 
І к ши їтку відповідної території, ефективного використання природ
нії х, т рудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка та подання до відповідних органів виконавчої 
її лади фінансових показників і пропозицій до проекту державного 
(ні уркету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;
6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, 

ус і аііов та організацій, розташованих на відповідній території, і на- 
і слсння, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструк
цію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і 
ииробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на захо
чи щодо охорони навколишнього природного середовища;
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7) залучення у порядку, встановленому законом, підприємств, 
установ та організацій, які не належать до комунальної власності, 
до участі в обслуговуванні населення відповідної території, коор
динація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого паса
жирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження 
цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому зако
ном порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток 
історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-парко
вих, паркових та садибних комплексів, природних заповідників 
місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудів
них програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, 
що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача відповідно до законодавства забудовникам архі
тектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектуван
ня, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій те
риторій та надання дозволу на проведення цих робіт;

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку нау
ки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури 
і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної 
народної творчості, національно-культурних традицій населення, 
художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно- 
культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбут
кових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, куль
тури, фізичної культури і спорту, сім’ї  та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій 
щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фон
ду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій 
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо 
оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, істо
ричну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або куль
тури, що охороняються законом;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків над
звичайних ситуацій відповідно до Закону, інформування про них 
населення, залучення в установленому законом порядку до цих 
робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
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16) координація на відповідній території діяльності місцевих 
пмлевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що над- 
ниди і і. у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
пЦ оі осподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (вику
пим) земельних ділянок.

відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміні- 
і і рації”  голови місцевих державних адміністрацій мають право 
вносити на розгляд відповідних рад питання, пов’язані з виконан
ії ч м делегованих повноважень, та інші пропозиції. Голови місцевих 
державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними 
радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економіч
нім о та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Оскільки місцеві державні адміністрації здійснюють повно
ті жсння, в яких відображаються сильні інтереси територіальних 
і ромад сіл, селищ та міст, то законодавство України містить певні 
і .і| шитії належної реалізації ними делегованих повноважень. Згідно

ч. 2 ст.72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
районна, обласна рада може шляхом - аємного голосування вислови- 
і н і іедовіру голові місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з 
урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Пре- 
11 ідеї гг України приймає рішення і дає раді обгрунтовану відповідь.

Згідно із Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” 
іелегування повноважень між органами виконавчої влади та міщ е
ного самоврядування передбачає:

1) делегування районною та обласною радами повноважень 
місцевим державним адміністраціям;

2) делегування місцевими державними адміністраціями 
повноважень органам місцевого самоврядування базового рівня;

3) делегування сільськими, селищними, міськими радами 
і юиноважень районній раді.

Перелік власних і делегованих повноважень місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є досить 
широким і переважно визначений законодавчими актами. Тому на 
сьогодні основна проблема полягає із необхідності створення умов 
і а формування ефективних механізмів їх реалізації.

Оцінка правових та організаційних дій по розбудові держав
ності України та реформуванню системи управління свідчить, що 
в нашій державі формується реальне підґрунтя для становлення 
ефективної моделі взаємодії у відно :инах “органи виконавчої вла
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ди - органи місцевого самоврядування” та впровадження елементів 
місцевого управління, властивих країнам демократії.

Взаємодія органів виконавчої влади з органами місцевого 
самоврядування є об’єктивним процесом, що ґрунтується на прин
ципі поєднання централізації і децентралізації.

Прийняття Конституції України, законів України “Про місцеві 
державні адміністрації-”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування, затвер
дження Концепції адміністративної реформи та Концепції держав
ної регіональної політики, інших законодавчих актів заклало право
ве підґрунтя удосконалення управлінської системи на місцевому 
рівні через налагодження співпраці місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування.

Відзначаючи позитивні зрушення в організації взаємодії 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, слід зау
важити, що залишається ряд не розв’язаних проблем, які є бар’є
ром у реалізації повноважень, як власних, так і делегованих, цими 
органами:

1. Розділ Конституції “Про місцеве самоврядування” є недос
татньо відпрацьованим. Так, передбачається запровадження місце
вого самоврядування лише на низовому територіальному рівні (село, 
селище, місто), на регіональному рівні продовжує існувати система 
прямого державного управління. У зв’язку з тим, що районні та об
ласні ради наділені досить обмеженими повноваженнями, а також 
через відсутність у них власних виконавчих органів. Це певною мірою 
суперечить принципу, який закріплений у ст.З Європейської хартії, і 
передбачає, що місцеве самоврядування означає “право і спро
можність місцевих властей, в межах закону, здійснювати регулю
вання і управління значною часткою громадських справ...” .

2. На сьогодні в Україні не сформоване комплексне законо
давче забезпечення функціонування місцевого регіонального роз
витку, як наслідок виникає проблема дублювання сфер повнова
жень та функцій місцевих органів виконавчої влади й органів само
врядування.

3. При закріпленні компетенції місцевого самоврядування не 
повною мірою був дотриманий принцип субсидіарності, внаслідок 
чого значна частина повноважень місцевого самоврядування от
римала статус “делегованих” .

4. Конституція та Закон України “Про місцеві державні адмі
ністрації” покладають на місцеві органи виконавчої влади обов’я



мі. і організації взаємодії з органами місцевого самоврядування 
і і реалізації делегованих відповідними радами повноважень. Од- 
нні відсутність чітко визначених механізмів взаємодії між цими 
ім< і іпуціями в Законі України “Про місцеві державні адміністрації”,
0 нм дає лише опис функцій місцевих державних адміністрацій, 
їміроджує питання чи навіть проблеми і призводить до неефектив
ні и 11 у відносинах між органами цих гілок влади. Адже місцеві 
и 111 нині адміністрації повинні одночасно представляти інтереси і 
н ржвви, і органів місцевого самоврядування, тому така невизна
ні н в п. сприяє вибору якогось одноп) пріоритету, яким, ураховую- 
ііі відповідальність, підконтрольніс гь та підзвітність голів місце- 

в и ч державних адміністрацій, є насамперед Президент України та 
І' в ііпет Міністрів України.

5. В Україні ще не сформована належна система методичного,
1 и і| іміп ивного та інформаційного забезпечення місцевого управління.

6. Не достатньо використовуються відпрацьовані в зарубіжній 
практиці форми співпраці різних владних інститутів з органами 
місцевого самоврядування в містах, селищах, селах.

Делегування повноважень є одним із основних видів здійснен
им взаємовідносин місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

У процесі реалізації делегованих повноважень між суб'єкта
ми управління виникають зв’язки кооперації або субординації.

Кооперація (координація) управлінських зусиль для успішно- 
111 виконання спільних завдань, як вид взаємодії, повинна здійсню- 
и.11 нся в тих сферах, які однаково важливі для держави в цілому і 
ним територіальних громад, тобто торкаються їх загальних інте
ресів. Основним завданням координації є узгодження дій для успіш
ні >н> вирішення спільних завдань. Тут мають бути вирішені комплексні 
питання економічного, соціального л культурного розвитку тери- 
юрій. Її головним завданням має бути кооперація управлінських 
іусиль органів публічної влади одного рівня. Субординація харак- 
н  ризується тим, що здійснюється м і ж  органами, які перебувають 
у субординаційних структурних зв’язках, між якими існують управ- 
ипські відносини, що функціонують ‘по вертикалі”.

Субординаційна взаємодія в делегованій сфері компетенції 
мі іжлива двох видів - місцевих державних адміністрацій і сільських, 
селищних, міських рад (їх виконавчих органів) та взаємодія місце
вих державних адміністрацій і районних, обласних рад. Зміст відно
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син складають відносини підзвітності і підконтрольності, які вира
жаються у відповідних формах контролю.

Дослідження діяльності виконавчих комітетів сільських рад 
Тернопільської та Волинської областей, проведене на основі аналізу 
актів перевірок, складених спеціалістами райдержадміністрацій, а 
також щоквартальних інформацій про виконання делегованих повно
важень виконавчими комітетами міської, селищної та сільських рад, 
дозволяє сформувати перелік делегованих повноважень виконавчої 
влади, які реально ними виконуються: статистичний облік грома
дян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній тери
торії; погодження в установленому порядку кандидатур для при
значення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, 
розташованих на відповідній території, які перебувають у державній 
власності; встановлення за погодженням із власниками зручного 
для населення режиму роботи розташованих на відповідній тери
торії підприємств, установ та організацій сфери обслуговування 
незалежно від форм власності; організація обліку дітей дошкільного 
та шкільного віку; організація роботи щодо запобігання бездогляд
ності неповнолітніх; реєстрація відповідно до законодавства ста
тутів (положень) розташованих на відповідній території закладів 
охорони здоров’я, навчально-виховних, культурно-освітніх фізкуль
турно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; реєст
рація суб’єктів права власності на землю; реєстрація права корис
тування землею і договорів на оренду землі; вирішення земельних 
спорів; визначення території для складування, зберігання або роз
міщення виробничих, побутових та інших відходів; вирішення у вста
новленому законодавством порядку питань опіки і піклування; ве
дення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників; за
безпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, 
здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності; розгляд 
справ про адміністративні правопорушення, зараховані законом до 
їх відання; утворення адміністративних комісій; вчинення нотаріаль
них дій, реєстрація актів громадянського стану; реєстрація місце
вих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації на
селення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

Отже, реально належним чином виконується приблизно п’ята 
частина делегованих повноважень. Однією з причин незадовіль
ного здійснення виконавчими комітетами органів місцевого само
врядування делегованих повноважень, що позначається на рівні роз-
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ми і ну сільських підсистем, є незадовільний стан фінансування вико- 
........ представницькими органами делегованих державною вико
навчою  владою повноважень за рахунок коштів державного бюджету 
Шиі зарахування до сільських бюджетів окремих загальнодержав
нії ч податків.

І Іри цьому особливу увагу слід звернути на забезпечення 
н і їда і ків, що стосуються надання г ромадянам гарантованих Консти- 
і уці» ю України послуг: освітянських, медичних, культурних, управ- 
нік ьких. Від того, наскільки реально ці видатки забезпечені ре- 

' урсами залежить спроможність місцевих органів влади викону- 
.... .. покладені на них державою функції.

Через брак коштів на утримання соціально-культурних зак- 
і.і а і в місцеві органи влади змушен відволікати кошти з власних 

програм і спрямовувати на виконання делегованих повноважень.
І Із жаль, у бюджетній звітності не передбачається окремий облік 
походів та видатків, що враховуються і не враховуються при виз
наченні міжбюджетних трансфертів. Тому не можливо чітко вка- 
із і н, яка частина власних ресурсів місцевих бюджетів направляєть- 
і ч і іа виконання гарантованих державою (делегованих) повнова
жень місцевих органів влади.

Фінансово-матеріальні проблеми блокують і виконання повно
важень у галузях житлово-комунального та побутового обслуго
вування, будівництва. Виконавчими комітетами органів місцевого 
еамоврядування не реалізується таке важливе повноваження, як 
надання громадянам, які потребують соціального захисту, безоп- 
аа і його або за доступну для них плату житла.

Незважаючи на позитивні новації Бюджетного кодексу до 
мпця не вирішена проблема справедливого розподілу фінансів між 
і иоджетами різних суб’єктів адміністративно-територіального ус- 
і рою, оскільки Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” не 
нас остаточної відповіді щодо чіткого розмежування повноважень 
між органами місцевого самоврядування та державною владою, а 
і акож не визначає різниці у повноваженнях органів самоврядуван
ні! невеликого села та великого міста.

Для прикладу розглянемо деяк і повноваження органів місце
вого самоврядування у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 
фізичної культури і спорту (ст.32 Закону України “ Про місцеве само
врядування в Україні”) та у сфері соціального захисту населення 
(от. 34 цього ж Закону) (див.табл. 7).
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Таблиця 7
Власні та делеговані повноваження органів 

місцевого самоврядування
Власні (самоврядні) повноваження І Делеговані повноваження

У сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту
1) управління закладами освіти, охорони 
здоров'я, культури, фізкультури і спорту, 
оздоровчими закладами, які належать 
територіальним громадам або передані їм, 
організація їх матеріально - технічного та 
фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної 
загальної середньої освіти; створення 
необхідних умов для виховання дітей, молоді, 
розвитку їх здібностей, трудового навчання, 
професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; 
4) забезпечення регулярного безкоштовного 
підвезення до місця навчання і додому 
школярів;

1) забезпечення у межах наданих повноважень 
доступності і безоплатності освіти та 
медичного обслуговування на відповідній 
території;
2) забезпечення розвитку всіх видів освіти і 
медичного обслуговування, розвитку і 
вдосконалення мережі освітніх і лікувальних 
закладів усіх форм власності, фізичної 
культури і спорту, визначення потреби та 
формування замовлень на кадри для цих 
закладів, укладення договорів на підготовку 
спеціалістів, організація роботи щодо 
удосконалення кваліфікації кадрів;
3) забезпечення пільгових категорій населення 
лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення;
6) забезпечення школярів, які навчаються в 
державних і комунальних навчальних 
закладах, безоплатними підручниками, 
створення умов для самоосвіти;

У сфері соціального захисту населення
2) вирішення відповідно до законодавства 
питань про подання допомоги інвалідам, 
ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих 
(померлих або визнаних такими, що пропали 
безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців звільнених у запас (крім 
військовослужбовців строкової служби) або 
відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним 
сім’ям у будівництві індивідуальних жилих 
будинків, проведенні капітального ремонту 
житла, у придбанні будівельних матеріалів; 
відведення зазначеним особам у 
першочерговому порядку земельних ділянок для 
індивідуального будівництва, садівництва та 
городництва.

2) забезпечення здійснення передбачених 
законодавством заходів щодо поліпшення 
житлових і матеріально-побутових умов 
інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, 
реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військово-службовців, а також військово
службовців, звільнених у запас або відставку, 
сімей, які втратили годувальника, 
багатодітних сімей, і громадян похилого віку, 
які потребують обслуговування вдома, до 
влаштування в будинки інвалідів і громадян 
похилого віку, які мають потребу в цьому, 
дітей, що залишились без піклування батьків, 
на виховання в сім’ї громадян.

Із цієї таблиці можна зробити висновок - досить важко роз
вести у вигляді достатньо аргументованих розрахунків кошти для 
здійснення власних та делегованих повноважень.

Ще однією причиною неефективного виконання делегованих 
повноважень органами місцевого самоврядування є те, що ряд 
повноважень, визначених у Законі ’’Про місцеве самоврядування в 
Україні” мають розпливчастий, неконкретний характер. Так, успі
шне розв’язання завдань, які постають перед органами місцевого 
самоврядування у сфері соціально-економічного розвитку сіл, се
лищ та міст, обумовлює необхідність погодження зусиль усіх роз
ташованих на відповідній території підприємств, установ і органі
зацій, незалежно від форм власності. Одним із таких методів уз-
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. 11 ї їшм інтересів відповідних територіальних громад і підпри- 
мі і н, установ та організацій, які не: перебувають у комунальній

і. іін іюсті, є передбачене п. 1 “б” ст. 27 Закону України “Про місце- 
і < имоврядування в Україні” право виконавчих органів місцевих 
і ми брати участь у розгляді та узгодженні їх планів, здійснення 
ммі \ може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні
...... і пі наслідки. Ця норма відтворю: аналогічне положення ст.20
і їм ніу України “Про підприємства” . Однак наведені норми не да- 

...... уявлення, які саме заходи потребують узгодження з виконав
ці м 11 органами відповідних рад і що слід розуміти під “негативни- 
чп соціальними, демографічними, еюлогічними наслідками”. При 
in,ому виконавчі органи мають лише право на підготовку до них 
11 її і її і і н) висновків, внесення пропозицій до відповідних органів. Така 
їм шпначеність, звичайно, не сприяє встановленню чіткого право- 
ім п о режиму відносин між виконавчими органами і підприємства
ми у сфері узгодження їх планів з метою захисту інтересів терито
рії! щ.них громад.

І Іе досить виразно визначені повноваження виконавчих комі- 
іс і ів місцевих рад щодо захисту прав споживачів (п. З “б” ст. ЗО 
і,ікону України “Про місцеве самоврядування в Україні”); погод- 
м пня кандидатур для призначення на посаду керівників підпри- 

■ мі і п, установ, організацій, розташованих на відповідній території, 
ми і перебувають у державній власності (п. ”б” ст.29 Закону Украї
ни Про місцеве самоврядування в Україні”).

Реалізація делегованих повноважень вимагає від органів 
представницької влади також дотримання рівня інноваційності, що 
і м 11 ні гає у пошуку нових форм управлінської діяльності, творчому 
їм формальному підході до управління економічним і соціальним 
ро щитком сільських поселень з урахуванням ситуаційних пара- 
чс грів функціонування сільської системи та навколишнього сере- 
м шища. Сьогодні ж діяльність сільських органів місцевого само- 

мридування не відповідає критерію інноваційності, є прикладом не- 
і нучкої регресивної форми влади заради самої влади. Так, оцінка 
іпіконання делегованих повноважень виконавчими комітетами 
місцевих рад показує, що воно зводиться найчастіше до норма- 
і пішого закріплення управлінських р шень.

Органами представницької влади не на належному рівні реа- 
і куються делеговані повноваження у галузі бюджету, фінансів і цін, 
м нірема, щодо здійснення контролю з і дотриманням цін і тарифів, а 
і икож незадовільно проводиться робота по залученню інвестицій.
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Ефективність виконання делегованих повноважень органів 
виконавчої влади органами місцевого самоврядування значною 
мірою залежить не лише від обсягу повноважень та їх змісту, а й 
від організаційно-правових форм їх здійснення. Відповідно до За
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” здійснення 
делегованих повноважень покладається на виконавчі комітети рад. 
В умовах, коли із 6-8 членів виконкому сільської ради на постійній 
основі працюють тільки двоє - сільський голова і секретар - це 
призводить до практичного перенесення управлінського наванта
ження на цих осіб. Вони ж обираються членами територіальної 
громади, а принципи демократичних виборів не передбачають вста
новлення кваліфікаційно-професійного та освітнього цензу щодо 
претендентів на посаду сільського голови чи депутата сільської 
ради, тому не гарантується високий фаховий рівень осіб, що фор
мують сільські органи місцевого самоврядування.

На сьогодні існує проблема моніторингу реалізації делего
ваних повноважень органами місцевого самоврядування, що зу
мовлено такими причинами:

• велика кількість нормативно-правових актів, які регламен
тують виконання окремих делегованих повноважень;

• постійне збільшення кількості делегованих повноважень;
• відсутність критеріїв якості виконання делегованих повно

важень.
Крім повноважень, зазначених у ст. 27-38 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 40 цього Закону 
містить застереження, згідно з яким виконавчі органи відповідних 
рад здійснюють й інші надані законом повноваження. Автори нау
ково-практичного коментаря до Закону України “Про місцеве само
врядування в Україні” зазначають, що хоч би яким докладним був 
Закон про місцеве самоврядування “він не може (і не повинен) перед
бачати всі питання, які можуть бути віднесені до компетенції органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування”. Однак слід зауважи
ти, що з часу прийняття Закону України “Про місцеве само
врядування в Україні” відбулось надмірне законодавче розпоро
шення повноважень органів місцевого самоврядування. Це значно 
ускладнює діяльність виконавчих комітетів місцевих рад. У дано
му контексті вищевказаний Закон потребує удосконалення.

Дослідження діяльності місцевих державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування дозволяє виділити ряд проб
лем, які існують при реалізації ними делегованих повноважень:

76



1. Законодавча нерозробленість основ делегування районни
ми і а обласними радами повноважень місцевим державним адміні-

і раціям, яка призводить до невизначеності механізмів відповідаль
ної- п , впливу та контролю за виконанням зазначених повноважень.

2. Низька ініціативність дегг/татів місцевих рад та слабка 
ч а т ,  громадян - членів територігільних громад при здійсненні

і . >м і ролю за реалізацією делегованих повноважень місцевими дер- 
■і.пішими адміністраціями, через що останні виступаю ть на 
відповідній території у ролі найбільш повноважного органу, який 
11 і(и і іює не лише функції державно" влади, а й самоврядні функції.

3. Законодавча нерозробленість інституційних механізмів, які 
І ич улювали б взаємозв’язок центральних, місцевих органів вико- 
іпівчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Штучний поділ повноважень органів місцевого самовряду- 
імини на власні та делеговані, невизначеність критеріїв розмежування 
і к іві юважень органів представницької і державної виконавчої влади.

5. Незадовільне фінансуванні делегованих повноважень.
6. Невисокий професійно-кватіфікаційний рівень кадрового 

шбе їпечення органів місцевого самоврядування;
7. Нежиттєздатність чинної системи первинного адмініст- 

11.11 ивного устрою України.
Законодавча нерозробленість основ делегування місцевими 

І нідими повноважень державним адміністраціям на регіональному 
І нині призводить до невизначеності механізмів відповідальності, 
пі і ниву та контролю за виконанням зазначених повноважень.

Чітко визначити коло питань місцевого, значення, відокреми- 
і її їх від державних складно. Адже на районному та обласному рівнях 
існує чимало проблем і місцевого і загальнодержавного значення.

Спільна діяльність, коли і місцеві, і державні інтереси збіга- 
ю 11,ся, передбачається в галузі освіти, охорони здоров’я, житлово- 
комунального, торговельного обслуговування населення, охорони 
навколишнього природного середовища тощо, де в багатьох випад
ках можуть успішніше спрацювати органи місцевого самоврядування.

Досі належно не розроблене питання стосовно встановлення 
•щ кої різниці міждержавними і місцевими справами, оскільки межа 
і ут досить умовна, і кожна держава її проводить з урахуванням своїх 
і китичних, економічних, історичних, культурних та інших традицій.

Згідно з головним принципом розмежування таких повнова- 
кснь, держава не повинна втручатися в питання, які можуть успіш
но розв’язати органи місцевого самоврядування.
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Не можна не звернути увагу на те, що в законах “Про місце
ве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адмініст
рації-” закладена модель, згідно з якою органи місцевого самовря
дування базового рівня змушені ділитися своїми повноваженнями 
з районними та обласними радами. Правові передумови цього зак
ріплені, зокрема, в п.2 ст.10 та інших статтях Закону про місцеве 
самоврядування, де передбачено здійснення цими радами окре
мих повноважень, делегованих їм сільськими, селищними, міськи
ми радами, в тому числі й щодо управління об’єктами спільної влас
ності територіальних громад. Процеси перерозподілу повноважень 
між первинними і вторинними рівнями самоврядування зумовлені 
передусім відсутністю достатніх матеріальних і фінансових ресурсів, 
необхідних для здійснення територіальними громадами та їх орга
нами покладених на них завдань. Оскільки районні ради як органи 
місцевого самоврядування, що покликані представляти інтереси 
територіальних громад, позбавлені права створювати свої вико
навчі органи, то вони значну частину переданих їм відповідними 
радами повноважень змушені делегувати районним державним 
адміністраціям, на які, по суті, покладається здійснення функцій 
виконавчих органів цих рад. Таким чином, повноваження місцево
го самоврядування перетворюються на державні повноваження, 
які здійснюються місцевими органами виконавчої влади.

Отже, обрана Конституцією України модель територіальної 
організації влади засвідчує необхідність пошуку більш оптималь
них варіантів розмежування повноважень між місцевими державни
ми адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

На наш погляд, до принципового вирішення цієї проблеми в 
Конституції її можна вирішити шляхом ухвалення Закону “Про де
легування повноважень у сфері виконавчої влади та місцевого само
врядування”, який повинен:

а) встановити загальні принципи, умови та порядок делегу
вання окремих повноважень органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування і вилучення таких повноважень;

б) врегулювати взаємовідносини органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування у зв’язку з виконанням делего
ваних повноважень;

в) визначити форми контролю за виконанням делегованих 
повноважень, а також відповідальність органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, їх посадових осіб за невиконання 
або неналежне виконання делегованих повноважень.
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) (елегування повноважень пов инно здійснюватись за наступ- 
мими іі|)инципами:

• законності;
• поєднання загальнодержавн их та місцевих інтересів;
• субсидіарності;
• заборони субделегування повноважень (наділення відповід

ним договором органу виконавчої влади або органу місцевого само- 
иІ нідуиання одним чи кількома окремими повноваженнями, які були 
зі візовані іншому органу виконавчої влади або органу місцевого 
* змоврядування);

• економічної доцільності;
• фінансового та матеріального забезпечення виконання де- 

....і та  них повноважень;
• відповідальності, підконтрольності та підзвітності за вико

ті 11 н я делегованих повноважень;
• відповідальності за створенім умов, необхідних для вико- 

іи і м 11 я делегованих повноважень;
• добровільності виконання делегованих повноважень.
Рішення про делегування окремих повноважень органів ви

ні імлнчої влади органам місцевого самоврядування всіх або інди
відуально-конкретних територіальних громад повинна приймати 
І ігрховна Рада України.

Закон про делегування окремих повноважень органів вико- 
ііінічої влади органам місцевого самоврядування має містити:

а) визначення мети та обґрунтування доцільності делегування 
окрем их повноважень органів виконавчої влади;

б) перелік окремих повноваже нь органів виконавчої влади в 
різних галузях діяльності, якими наділяються органи місцевого 
самоврядування;

в) перелік конкретних органів місцевого самоврядування, які 
наділяються окремими повноваженнями органів виконавчої влади;

г) порядок передачі органам місцевого самоврядування ма- 
і сріальних і фінансових засобів, необхідних для виконання делего- 
ианих повноважень;

д) строк, на який делегуються окремі повноваження органів 
виконавчої влади;

е) форми контролю за виконанням органами місцевого са
моврядування окремих повноважень органів виконавчої влади;

ж) відповідальність органів місцевого самоврядування за вико
нання делегованих їм окремих повнов;іжень органів виконавчої влади;
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з) відповідальність органів державної влади за створення 
необхідних умов для виконання органами місцевого самовряду
вання делегованих повноважень.

Законом про делегування окремих повноважень органів ви
конавчої влади органам місцевого самоврядування слід передба
чити необхідність укладання договору про виконання делегованих 
повноважень між органами виконавчої влади, окремі повноважен
ня яких делегуються, та органами місцевого самоврядування, яким 
ці повноваження делегуються. Договір доцільно укладати з метою 
визначення порядку передачі та використання органами місцевого 
самоврядування матеріальних і фінансових засобів, необхідних для 
виконання делегованих повноважень.

У законі про делегування окремих повноважень органів ви
конавчої влади слід передбачити перехідний період для передачі 
цих повноважень та необхідних для їх виконання матеріальних і 
фінансових засобів органам місцевого самоврядування.

Рішення про делегування окремих повноважень ради, її ви
конавчого органу, сільського, селищного, міського голови має прийма
тися відповідною сільською, селищною, міською, районною, облас
ною радою на її сесії.

Після прийняття рішення ради про делегування окремих повно
важень органу місцевого самоврядування та за наявності згоди 
органу, якому ці повноваження делегуються, повинен укладатися 
відповідний договір про виконання делегованих повноважень.

Договір про виконання окремих повноважень органу місце
вого самоврядування, що делегуються, підписується за доручен
ням ради відповідним сільським, селищним, міським головою, го
ловою районної, обласної ради та керівником органу місцевого са
моврядування чи органу виконавчої влади, якому ці повноваження 
делегуються.

Обов’язковими умовами договору про виконання окремих 
повноважень органу місцевого самоврядування, що делегуються, 
повинні бути:

а) зазначення органу місцевого самоврядування, окремі повно
важення якого делегуються, та органу, якому ці повноваження де
легуються;

б) обґрунтування законності та доцільності делегування ок
ремих повноважень органу місцевого самоврядування;

в) перелік окремих повноважень органу місцевого самовря
дування, що делегуються;
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і ) порядок передачі матеріальних і фінансових засобів, необ- 
і лппх для виконання делегованих повноважень;

д) строк, на який делегуються окремі повноваження органу 
ми нового самоврядування;

е) форми контролю за виконанням окремих повноважень 
' >|и лму місцевого самоврядування, що делегуються;

ж) умови та підстави дострокового припинення або призупи- 
ііі ним здійснення органом місцевого самоврядування, органом ви
ни щ в> юї влади делегованих йому окремих повноважень;

з) відповідальність органу місцевого самоврядування, орга- 
н\ виконавчої влади за виконання делегованих йому окремих пов
ні тажень;

к) відповідальність ради, її виконавчих органів за створення 
необхідних умов для виконання іншим органом місцевого само- 
іі|шдування, органом виконавчої влгіди делегованих за рішенням 
і їм і ради окремих повноважень;

л) порядок повернення матеріальних засобів та невикориста
ні і \ коштів, які були передані для забезпечення виконання окремих 
іи ишоважень органу місцевого самоврядування, що делегуються.

І Іотребує удосконалення чинна система фінансування деле- 
11 питих повноважень органів виконавчої влади, яка не відповідає 
їм и к гитуційним нормам і є неефективною.

Щорічне збільшення на певні відсотки загального ресурсу 
місцевих бюджетів та їх розподіл за відповідними функціями не 
ниюзпечує надання громадянам соціальних послуг.

На державному рівні слід розробляти соціальні стандарти на- 
ііінпя відповідних видів послуг та обчислити потребу в коштах для 
і ми.ого виконання за кожним місцевим бюджетом. Формульний ме- 
и ід розподілу ресурсів держави, що передаються місцевим бюдже- 
і їм і іл виконання гарантованих Конституцією України повноважень, 
мис забезпечувати функціонування бюджетних установ у кожному 
і пн слепому пункті та надання громадянам життєво важливих послуг.

Однією із складових фінансово-економічного аспекту рефор- 
муплння організації територіального' устрою та системи місцевого 
і пеподарювання є розробка механізму реалізації делегованих за
коном повноважень виконавчої влади органам місцевого самовря
дування шляхом виділення у Державному бюджеті України окре
мого розділу видатків “Фінансування делегованих повноважень 
виконавчої влади” . Ці кошти повинні надаватись територіальним 
і ромадам та їх комунальним об’єднанням у формі субсидій.
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Виконання окремих повноважень органу місцевого самовря
дування, що делегуються органу виконавчої влади, супроводжується 
також передачею необхідних матеріальних (на умовах договору) 
та фінансових засобів. Кошти, які виділяються для виконання ок
ремих повноважень органу місцевого самоврядування, що делегу
ються, враховуються у витратній частині місцевого бюджету окре
мою статтею, яка є захищеною.

Поряд із цим неврегульованим залишається питання щодо 
відповідальності органів місцевого самоврядування за виконання 
делегованих їм окремих повноважень органів виконавчої влади. Зі 
змісту ч.З ст.143 Конституції України випливає, що вони несуть 
таку відповідальність лише в тій мірі, в якій ці повноваження за
безпечені необхідними матеріальними та фінансовими засобами. 
Водночас реали сьогодення такі, що держава не виділяє матеріальні 
і фінансові ресурси в такому обсязі, який дозволив би належним 
чином забезпечити виконання делегованих повноважень.

З цією метою на законодавчому рівні необхідно визначити 
організаційно-правові механізми взаємодії органів виконавчої вла
ди та місцевого самоврядування, а також встановити форми конт
ролю при здійсненні ними делегованих повноважень.

Стратегією адміністративної реформи, яка спрямована на 
деконцентрацію і децентралізацію державного управління, передба
чено забезпечити чітке розмежування функцій місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Роль останніх в 
організації життя населення територій має поступово зростати при 
збереженні сильних контрольно-наглядових повноважень державних 
адміністрацій. Це, в свою чергу, вимагає, щоб адміністративна ре
форма була повною, всебічною, матеріально і фінансово забезпече
ною, пов’язаною з упорядкуванням чинного законодавства.

Складність процесу реалізації делегованих повноважень обу
мовлює необхідність пошуку та запровадження дієвих механізмів 
взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Ефективна взаємодія органів державної виконавчої влади і 
місцевого самоврядування дає можливість регулювати соціально- 
економічні процеси на відповідних територіях, погоджувати еко
номічні приватні інтереси, інтереси окремих громадян, територій, а 
у випадку виявлення протиріч - шукати взаємовигідні шляхи, ме
тоди і форми їх усунення.

Сутність взаємодії полягає в узгодженні та інтеграції дій на 
основі консенсусу інтересів сторін з метою найбільш ефективної
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І и ,і и нації функцій кожної з них, досягнення їх стратегічних цілей і 
мирішення тактичних завдань, у результаті чого забезпечується 

і нбільність економічного і соціального розвитку регіону та країни 
ііігалом.

І Ірактична реалізація сприяння органам місцевого самовря- 
і\ ішііня у виконанні ними окремих повноважень органів виконавчої 

шіиди може відбуватись такими шляхами:
а) надання методичної допомоги органам місцевого само- 

и|»ідування з питань виконання ними окремих повноважень органів 
инконавчої влади;

б) узагальнення та поширення досвіду роботи органів місце- 
ж н о самоврядування з питань виконання ними окремих повноважень 
. іргннів виконавчої влади;

в) надання цільової, організаційної, матеріальної та фінансо- 
ііі її допомоги органам місцевого самоврядування з питань вико- 
іішііія ними окремих повноважень органів виконавчої влади;

г) організація підготовки, перепідготовки та підвищення квалі- 
фікицїї працівників органів місцевого самоврядування, на яких покла- 
ии ться виконання окремих повноваже нь органів виконавчої влади;

д) надання органам місцевого самоврядування матеріалів і 
щ жументів, необхідних для виконання окремих повноважень органів 
виконавчої влади.

Дієвим важелем підвищення ефе:сгивності організації виконання 
в-легованих повноважень органами місцевого самоврядування могло 

її сл ати впровадження в їх управлінську діяльність таких організа- 
ціііних форм, як періодичні засідання виконавчих комітетів органів 
місцевого самоврядування за участю представників місцевих 
органів виконавчої влади та місцевих органів самоорганізації насе
лення. Це сприятиме, з одного боку, включенню органів місцевого 
самоврядування базового рівня в механізм загального управління 
розвитком регіону, а з другого - ознайомленню керівників та спе
ціалістів органів державного управління з соціально-економічною 
сіпуацією на території, яка входить у зону їх управлінського впливу, 
формуванню системи публічного контролю за виконанням само- 
иридними органами повноважень, що делегуються їм державою. 
( »рганізаційним засобом удосконалення роботи органів місцевого 
самоврядування є комплексна підготовка аналітичних матеріалів 
і а проектів рішень, що виносяться на розгляд виконкому, попереднє 
ознайомлення з ними членів виконавчого комітету та громадське 
обговорення важливих проблем. Це дасть можливість усунути

83



певну відособленість членів виконкому від процесу прийняття та 
активної реалізації управлінських рішень.

У сільських поселеннях особливої ваги набуває необхідність 
цілеспрямованого навчання та підвищення кваліфікації вже обра
них представників органів місцевого самоврядування. Форми та
кого професійно-фахового удосконалення можуть бути різноманітні . 
Найбільш результативні з них - тренінги, конференції, семінари-на- 
вчання сільських голів та депутатів сільських рад за участю спе
ціалістів регіональних центрів підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
викладачів ВНЗ, працівників апарату районних та обласних рад, 
спеціалістів районних та обласних державних адміністрацій. Проб
лемний спектр такого навчання має зосереджуватись на питаннях 
імплементації функцій муніципального менеджменту в діяльність 
сільських органів місцевого самоврядування.

Значний вплив на професійно-кадрове зміцнення сільського 
місцевого самоврядування може справити поширення практичного 
досвіду сільських голів, що неодноразово обиралися на цю посаду, 
серед керівників сільських територіальних громад, які вперше ви
бороли мандат сільського голови.

В умовах глобалізованого інформаційного суспільства зрос
тає роль інформації, яка є необхідним ресурсом розвитку. Інформацій
но-просвітницька діяльність є одним із напрямків удосконалення форм 
взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування в питаннях реалізації державних повноважень.

Інформатизація управління є особливо актуальною на рівні 
сільських органів місцевого самоврядування. Для забезпечення 
комплексності та структурованості процесів збирання, опрацювання 
та використання інформаційних ресурсів в органах місцевого са
моврядування необхідно:

• передбачити обов’язковість забезпечення органів самовря
дування загальнодержавними та регіональними періодичними ви
даннями;

• комп’ютеризувати технологічно-організаційну та управлінсь
ко-аналітичну діяльність сільських органів представницької влади;

• забезпечити ефективні двосторонні комунікативні зв’язки 
між суб’єктами сільської управлінської підсистеми, районними орга
нами представницької та державної виконавчої влади.

Для здійснення контролю за реалізацією делегованих повно
важень доцільно створювати спільні робочі групи, або інші колек
тивні зібрання, до складу яких входили б представники:
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• органів виконавчої влади;
• органів місцевого самоврядування;
• спеціалісти конкретних галузей;
• депутати - члени постійних комісій районної ради та ін.
Доцільним є запровадження таких форм проведення конт

рольних дій:
• телефонні “гарячі” лінії;
• виїзні засідання;
• дні відкритих прийомів;
• єдині дні прийому громадян та ін.
Подоланню труднощів, які існують при реалізації делегова

них повноважень, сприятиме викор истання місцевими державни
ми адміністраціями та органами місцевого самоврядування у своїй 
діяльності таких функцій менеджменту, як:

• прогнозування (наприклад, визначення можливих негатив
них наслідків при реалізації планів п ідприємств, установ та органі- 
тацій, що не належать до комунальної власності відповідних тери
торіальних громад);

• програмування (при підготовці програм соціально-економіч- 
і юго і культурного розвитку; цільових програм, які б визначали цілі 
розвитку, засоби їх досягнення й передбачили ресурсне забезпе
чення програмних завдань);

• стратегічне планування (наприклад, з метою забезпечен- 
і ія збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної 
території встановлення на основі аналізу її сильних і слабких сторін 
і іріоритетних довгострокових орієнтирів розвитку);

• оперативне планування (визначення раціонального варіан
ту діяльності на поточний короткотерміновий період з урахуван
ням як ситуаційних факторів, так і довготермінових пріоритетів 
розвитку території);

• моніторинг (систематична оцінка процесів, які відбувають
ся, виявлення відхилень від визначеного напрямку розвитку та своє
часний й оперативний вплив на них для їх усунення);

• консультування (наприклад, надання консультацій спеціалі
стами райдержадміністрацїї посадовим особам органів місцевого 
самоврядування щодо чинного законодавства);

• інвестиційний супровід та ко ординація (володіння механіз
мом залучення інвестицій, стимулювання їх послідовного та по
вного впровадження; узгодження інтересів суб’єктів господарсь
кої діяльності);
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• контроль (оперативна оцінка ефективності виконання деле
гованих повноважень, своєчасне усунення порушень і недоліків);

• інновації (здійснення взаємодії на динамічній основі з ура
хуванням сучасних розробок у сфері загального й муніципального 
менеджменту; вивчення та використання передового іноземного й 
вітчизняного досвіду з цих питань);

• організація (вибір найбільш ефективних форм управлінсь
кої діяльності).

Постійний розвиток і вдосконалення зазначених форм взає
модії, вдале їх поєднання сприятиме ефективному здійсненню де
легованих повноважень органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування.

2.2. Обґрунтування принципів розмежування 
доходів з Позиції загальноєвропейських 

підходів до оптимального співвідношення 
централізації та децентралізації

Проблема оптимізації джерел фінансування делегованих та 
власних повноважень на різних рівнях місцевих бюджетів має кілька 
складових. У першу чергу для її вирішення необхідним є розгляд 
питання раціонального розмежування постачання різних видів благ 
та послуг між окремими рівнями бюджетної системи. Наступним 
кроком є встановлення оптимального джерела їх фінансування та 
делегування - тобто віднесення до власних, або ж делегованих, 
повноважень певного місцевого бюджету. Лише після цього мож
на розглядати питання про розмежування доходної бази між дер
жавним та різними рівнями місцевих бюджетів, з метою збалансу
вання наданих видаткових повноважень та акумульованих доходів.

З метою вирішення поставленого завдання спершу розгля
немо теоретичне підґрунтя даної проблеми - напрацюємо певні 
загальні підходи до її вирішення, виходячи із поглядів західної та 
вітчизняної фінансової думки. В подальшому дослідимо практику 
функціонування місцевих бюджетів в окремих країнах світу. На цій 
основі, виходячи із аналізу вітчизняних особливостей законодавчого 
врегулювання розмежування власних і делегованих повноважень 
місцевих бюджетів різного рівня, спробуємо навести певні аргу
менти щодо їх оптимізації; на завершення наведемо окремі аргу
менти та критерії щодо найбільш ефективного розподілу податків 
між рівнями бюджетної системи.
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Відповідно до поглядів сучасної фінансової науки Заходу, яка 
* чи а і о уваги приділяє даній проблематиці, зокрема у рамках кон- 
цспцій локальних суспільних благ та оптимального федералізму, 
иііиедемо головні аргументи на користь та проти централізовано- 
і ' і/дсі (сніралізованого постачання суспільних благ та розмежування 
нидій ків між різними рівнями місцевих бюджетів. Ці теоретичні 
положення можуть бути використає і для напрацювання критеріїв 
' мінімального віднесення певного виду бюджетних видатків до 
' ферм повноважень різних рівнів місцевої влади.

1. Переваги централізованого постачання благ:
а) однією з головних переваг централізації є ефект економії 

і ш масштабі - існування таких видів діяльності державних органів, 
іі|мі проведенні якої затрати на одну особу зменшуються із збільшен
ням кількості користувачів, або охоплених дією такої програми.
І фекг масштабу є різним для кожного з видів благ. Тому існують 
суттєві аргументи саме економічного характеру щодо вибору рівня 
постачання певного блага;

б) необхідним є також урахування екстерналій (зовнішніх 
ефектів), які породжує той чи інший вид бюджетних видатків, що 
ідійснюються на певній території, на інші регіони країни. Так, якщо 
фінансування бібліотеки в одному обласному центрі практично не 
■ і норює позитивного впливу на жителів іншої області, то витра
чання коштів на підготовку висококваліфікованих фахівців (вищу 
освіту), за умов мобільності кадрів, приносить корисний ефект для 
всього суспільства. Тому для першого виду (який не створює 
ювнішніх ефектів) більш ефективним буде локальний рівень по
стачання, а для другого - регіональний або загальнодержавний. 
І Ірикпадом існування негативних екстерналій є забруднення довкіл- 
Iя. Якщо діяльність однієї територіальної одиниці призводить до 
іабруднення навколишнього середовища, що негативно впливає на 
добробут інших громад, заходи з ліквідації таких явищ, що прово
дці ймуться на території громади забруднювача, будуть недостат
німи. Це вимагає вжиття заходів на вищому рівні;

в) міркування соціальної справедливості. Підтримка певних 
соціальних стандартів є більш ефективною, коли здійснюється при 
рсіулюванні та фінансовій підтримці на загальнодержавному рівні.

2. Переваги децентралізованого постачання благ:
а) значна кількість послуг, яісі забезпечуються за рахунок 

місцевих бюджетів підпадають під категорію локальних суспіль
них благ - тобто таких, вигоди від корисності яких обмежуються
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певного територією. До таких благ належить протипожежна охоро
на, підтримка правопорядку, освітлення населеного пункту, виве
зення сміття тощо. Оскільки сфера позитивного впливу таких видів 
діяльності є обмеженою, то оптимальний рівень їх забезпечення 
визначається зоною поширення корисності даного виду блага;

б) один із головних аргументів на користь децентралізації 
полягає в тому, що постачання блага на нижчому рівні є більш сприят
ливим для споживача, оскільки існує можливість урахування його 
інтересів, смаків і уподобань. Загальновизнаним є те, що місцева 
влада більш поінформована про потреби та запити населення, здат
на швидше реагувати на їх зміни. Передумовою цього, звичайно, є 
здатність громадян впливати на прийняття рішень у сфері бю
джетних витрат та оподаткування на місцевому рівні, яка є харак
терною для демократичних країн Заходу та становить сутність і 
ключову рису місцевого самоврядування, є виключною умовою 
його ефективності.

Виходячи з наведених аргументів найбільш характерними 
послугами, що рекомендуються теорією для передачі місцевим 
органам влади, є: протипожежний захист, підтримка правопорядку, 
вивезення сміття, початкова освіта, догляд за довколишніми пар
ками й центрами дозвілля, впорядкування вулиць, місцеві переве
зення, організація дорожнього руху, місцеві бібліотеки тощо. Ці види 
діяльності можна передати органам місцевого самоврядування 
влади, оскільки корисність від даних послуг отримують в першу 
чергу місцеві жителі; жодна з них не вимагає значного перерозпо
ділу доходів, а створення більших одиниць для надання послуг дає 
небагато економії. Крім того, зважаючи на значні потенційні виго
ди від децентралізації контролю над цими послугами, місцева вла
да, яка приймає рішення, значно більше ознайомлена з особливи
ми потребами й вимогами, ніж управлінці в центральному уряді. 
Значним за розмірами громадам/муніципалітетам доцільно пере
давати у відання питання планування землекористування, а також 
середньої освіти.

Послуги, які забезпечують вигоду на місцевому рівні, для 
яких економніше мати більші засоби обслуговування з метою зни
ження собівартості, традиційно відносяться до компетенції регіо
нальних одиниць управління. Серед цих послуг: транспорт, водопо
стачання, видалення стічних вод, охорона здоров’я, лікарні, енер
гопостачання, контроль над забрудненням повітря та води, спе-
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ш.і и.ni поліцейські служби, спеціальні бібліотеки, регіональні пар- 
і и і а регіональне планування землекористування.

Двадцяте сторіччя охарактеризувалось явищем поєднання 
і\ 11 ж собою загальнодержавної та місцевої політики завдяки роз- 
пііірспнюйускладненню функцій органів місцевої влади. Ці зміни 
п|іішели до становлення сучасної моделі часткового “перекриття” 
функцій, де органи управління різних рівнів не є за своїм характе- 
I н їм ані ієрархічними, ані цілком автономними одні від одних, а пов’я- 

и 11 між собою. Її характерною рисою є одночасні заходи на кількох 
ріннях, що беруть участь у програмі

У європейських країнах, по суті, має місце загальнодержав
на форма правління, за якої політичні рішення формально можуть
I и »вроблятися в центрі, а тлумачитися й реалізовуватися на субна- 
ціопнльних рівнях. Тим самим до рук проміжних і місцевих органів 
передається значна влада. Як наслідок, не залежачи від централь
ні и влади, ці проміжні й місцеві органи функціонують у взаємній 
ІІІЛСЖНОСТІЗ ними.

Фінансові реформи останніх деся гиліть у різних країнах зазвичай
II рі інодили до збільшення обсягів ресурсів, що їх центр надає органам 
місцевої влади, зокрема для розрахунк и за соціальними програмами,
11111 на гаром яких він був. Вони пояснювалися також намаганням цент- 
I цільної влади залучити органи місцевого самоврядування до участі в 
1.11 альнодержавних системах. Практично у кожній європейській країні 
і iv і ю запроваджено цілу низку обумовлених та необумовлених суб
сидій, які пов’язали місцеву владу з центральною.

Функціональні й процедурні реформи включають комплекс 
різнорідних змін, які ще більше зв’язали субнаціональну та цент
ральну влади. Наприклад, у Великій Британії надання соціальних 
і юслуг було децентралізоване, щоб наблизити їх до людей. В Італії 
відбулася аналогічна децентралізація багатьох державних функцій.
I і інших випадках багато функцій, таких, скажімо, як регулятивна, 
було передано у відання держави. Крім того, запроваджувалися 
системи планування діяльності з метою посилення контролю цен- 
і ру над ефективністю й результативністю послуг. Системи плану
вання у межах окремих програм та звітності були запроваджені у
II імеччині, Франції, Данії та в багатьох інших країнах.

В останні два десятиріччя спостерігається зростання зна- 
■ ici  іня проміжного ярусу управління урядування, розташованого між 
центральною і місцевою владами. Було визнано, що ці проміжні 
рівні необхідні для розробки і прийняття рішень, більш прийнятних,
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ніж ті, що йдуть від центральної або місцевої влади. Проміжні струк
тури набули цілком нових форм регіональних виборних органів вла
ди, що здійснюють виконавчі, а інколи й законодавчі повноваження 
(Бельгія, Франція, Іспанія, Португалія, Італія), або ж виникли у формі 
оновлених органів управління окружного рівня (Норвегія, Швеція, 
Данія, Британія та деякі землі Німеччини).

Упродовж останніх двох десятиріч у країнах Європи спосте
рігається також певна тенденція до більшої децентралізації та ав
тономії органів місцевого самоврядування. Цей перехід до пере
дачі повноважень місцевим органам влади пояснюється двома при
чинами: 1) зростанням потреби в розвитку демократії на місцево
му рівні; 2) розосередженням фінансово-бюджетних функцій, які 
передаються від центру до органів влади на місцях.

Компетенція органів місцевого самоврядування може колива
тися від функцій, на які вони мають загальне доручення з широкими 
дискреційними (від discretion - свобода дій, право вільно вирішувати) 
повноваженнями, до інших функцій, щодо яких вони мають конкретні 
доручення з обмеженими дискреційними повноваженнями. Дискре
ційні функції є функціями, щодо яких органи місцевого самоврядуван
ня мають особливо широкі доручення; вони можуть взяти на себе 
функцію (однак не зобов’язані цього робити) і можуть виконувати 
послугу у визначений ними спосіб. Обмежені дискреційні функції є 
функціями, які органи місцевого самоврядування повинні забезпе
чувати, але з певною можливістю самостійно вирішувати, як саме 
послуга буде надаватися.

Загальновизнаним сьогодні є те, що місцева влада задля 
добра своїх мешканців може вдаватися до будь-яких дій, що не 
виходять за межі закону, як правило, за винятком тих, що є заснова
ними на законі функціями інших органів, і тих, що звичайно належать 
приватним особам і організаціям. Центральна й регіональна влади, 
як правило, повідомляють муніципальну владу про свої міркування 
й наміри в питаннях, актуальних для такої муніципальної влади, і не 
втручають в її дії, крім випадків, коли рішення на місцевому рівні 
суперечать суспільному інтересу в цілому. Тому, окрім послуг, яких 
вимагає центральна влада, органи місцевого самоврядування у 
країнах Заходу надають велику кількість послуг на власний роз
суд. Країни відрізняються одна від однієї конкретним поєднанням 
функцій, яких вимагає центральний уряд, з дискреційними функція
ми. Розмежування окремих видів бюджетних повноважень у ряді 
європейських держав подано в табл. 8.
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Таблиця 8
Розмежування бюджетних повноважень у ряді 
європейських держав (використано матеріали 

програми сприяння парламентові України)
КРАЇНИ РЕГІОНАЛЬНА РАДА МІСЦЕВА РАДА

1 2 3

ФРАНЦІЯ.
V Франції існує 
ншии вертикальний 
|нгиюділ владних 
ііівмів: 
держава
• •круги (регіони) 
д апартаменти 
муніципалітети 
(комуни).
1III НЛОМ

нллінується 22
• •круги (регіони), 
по департаментів, 
»0433
муніципалітети

Департаменти (субдепартаменти) середня 
шкільна освіта, технічне обслуговування і 
поточний ремонт будівель шкіл і коледжів, 
шляхові роботи, соціальна допомсга, 
профілактична медицина й охорона 
здоров’я, соціальні послуги для мс-лоді та 
дітей.
Регіони: капіталовкладення у планування й 
реалізацію економічного розвитку, 
забезпечення можливостей для 
професійної підготовки і навчання 
мистецькі, культурні та дозвільні заклади, 
туризм, збереження національного 
надбання, надання компаніям державної 
фінансової допомоги для 
капіталовкладень, що сприяють 
регіональному розвиткові.

Муніципалітети: місцеві фінанси, 
забезпечення кадрами, шляхи й 
вулиці, створення соціальних 
послуг. Управління 
комунальними службами через 
місцеві державні корпорації: 
управління залишається 
державним, а приватний сектор 
виступає як виробник або 
будівельник.

НІДЕРЛАНДИ.
І Щадні рівні 
пиОудовані таким 
чином: держава- 
ировінції-
муніципалітети (12
провінцій і 755
муніципалітетів:
провінції
иідповідають
областям).

Провінції: видають постанови у галузі 
громадської охорони здоров’я, 
економічних, соціальних, культурних та 
рекреаційних справ, збереження 
довкілля та охорони природи, штяхів і 
мостів, каналів, газо-, електро- і 
водопостачання.

Муніципалітети: видають 
постанови з усіх питань, що ще 
не вирішені законами провінцій 
або держави. Вони опікуються 
охороною здоров’я, освітою, 
плануванням охорони довкілля, 
житловим будівництвом, 
модернізацією міст, культурою, 
дозвіллям, охороною 
правопорядку, громадськими 
роботами.

ІСПАНІЯ.
Існує 17 
мьгономних 
областей, 50 
провінцій і 8000 
муніципалітетів. 
Провінції та 
муніципалітети є 
одиницями 
місцевого 
самоврядування. 
Автономні області 
відповідають 
областям України.

Автономні області: зміни кордонів 
муніципалітетів, планування 
землекористування, регіональне 
планування, житлове будівництво, 
громадські роботи регіонального 
масштабу, туризм, сільське 
господарство і скотарство, лісівництво, 
заходи з охорони природи, внутрішні 
водойми, догляд за пам’ятниками 
регіонального значення. За осв їу й 
охорону здоров’я відповідають /иш е 6 
автономних областей із 17.

Провінції: шляхи, тваринництво й 
лісівництво, допомога бідним, 
оздоровчі послуги, культура, 
надання технічної й економічної 
допомоги муніципальним радам. 
Спільні повноваження з 
державою: енергетика, 
водопостачання та кредитні 
установи.
Муніципалітети: санітарний 
контроль, освітлення, парки й 
сади у містах, управління 
муніципальною власністю, 
кладовища й поховальні послуги, 
міський транспорт, допомога 
бідним, міська автоінспекція, 
проведення змагань і виставок. 
Серед повноважень, що 
здійснюються спільно з органами 
влади вищого рівня: планування 
міст і житлове будівництво, 
спорт, освіта і культура, цивільна 
оборона, туризм, музеї та 
пам’ятники, пляжі, ощадні фонди.
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1 2 3

ІТАЛІЯ.
Налічується 20 
адміністративних 
областей, 95 
провінцій і 8000 
муніципалітетів.

Адміністративні області: регіональне 
управління, встановлення й зміна 
муніципальних кордонів, професійна 
підготовка, охорона здоров’я і лікарні, 
культурні об’єкти, фізична підготовка, 
судноплавство і порти на озерах, захист 
природи.

Муніципалітети: санітарні й ме
дичні служби, державна допоуога, 
державне житлове будівництво, 
громадські роботи, ринки та 
ярмарки, реальне планування, 
місцева поліція, громадський 
транспорт, комунальні служби, 
допомога у випадку катастроф, 
спорудження і догляд за школами й 
шляхами, спорт, розважальні та 
культурні об’єкти, ведення актів 
громадянського стану і виборчих 
списків, стягнення муніципальних 
податків та зборів.
Провінції: розробка й керівництво 
виконанням бюджету, встановлен
ня муніципальних податків та збо
рів, спорудження шляхів і догляд за 
ними, матеріальне постачання 
середніх шкіл, захист довкілля, 
координування соціальних послуг, 
громадський порядок і безпека.

ШВЕЦІЯ. 
Організація 
державного 
управління має 
такий вигляд: 
центральний уряд- 
лени-
муніципалітети. 
(Лени відповідають 
областям).

Лени: медична допомога і охорона 
здоров’я, стоматологічна допомога, 
швидка допомога, професійна 
підготовка і навчання дорослих, деякі 
дитячі будинки і спеціальні школи, 
громадський транспорт і культурна 
діяльність, фінансова підтримка фондів 
регіонального розвитку для підтримання 
зростання торгівлі й промисловості, а в 
деяких випадках - регіональне 
планування, делеговане 
муніципалітетами.

Муніципалітети: соціальне забез
печення, дошкільні заклади, догляд 
за літніми людьми, обов'язкова 
освіта, рятувальні служби, 
громадська охорона здоров’я і 
довкілля, дозвілля, розваги, 
мистецтво, спорт, планування міст і 
ленів, житлове будівництво, 
контроль над дотриманням 
будівельних норм, вулиці й парки у 
зонах нової забудови, каналізація, 
газо- й водопостачання.

ПОЛЬЩА. 
Воєводства 
(області), а потім 
на однаковому 
рівні міста і 
сільські комуни (46 
воєводств, 809 
міст і 2375 
сільських комун).

Воєводства (єдиний рівень місцевого 
управління, підпорядкований державній 
адміністрації): поширення інформації 
про досвід, пов’язаний із діяльністю 
громад, посередництво у можливих 
конфліктах між громадами, 
консультативне джерело для державної 
адміністрації.

Ради міст і громад: міське плану
вання, муніципальне господарство, 
медична й соціальна допомога, 
культура й освіта, охорона громад
ського порядку і пожежна служба, 
бюджет і фінанси, захист довкілля, 
житлове будівництво й адміністра
тивне управління, працевлаштуван
ня і соціальні справи.

УГОРЩИНА. 
Центральний уряд- 
округи (комітати) і 
міста. Налічується 
19 комітетів, 108 
міст, з яких п’ять 
мають статус 
комітатів. 
Регіонального 
рівня, подібного до 
обласного, немає, 
існує лише 
місцевий рівень.

Округи і міста: розвиток і будів
ництво, громадське житлове 
будівництво, управління водними 
ресурсами і видаленням стічних 
вод, утримання кладовищ і 
місцевих доріг, громадські місця, 
працевлаштування, забезпечення 
дитсадками, електропостачання, 
освіта, соціальне забезпечення і 
медичні послуги, наукова й 
культурна діяльність, спорт, захист 
довкілля, захист прав меншин та 
етнічних груп.
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У Федеративній Республіці Німеччини на федерацію покла-
i їм іакі обов’язки, які краще виконуються вищим керівництвом 
м і іііііій території (національним урядом), тому що вони стосуються 
••її >о шечення існування держави як такої. Розмежовуючи функції,
...... і іпуція розрізняє чотири основні категорії повноважень, які на-
....»ться органам державної влади:

а) законодавчі повноваження федеральної влади: закордонні 
11 1 | мни, оборона, питання валютної та монетарної політики, феде- 
I и 1111 .ні перевезення залізничним і пов ітряним транспортом, поштові 
и н нскомунікаційні послуги, співроб тництво між федерацією і зем- 
11мми у справі захисту Конституції та забезпечення виконання за
мш і н, права на промислову власність, права на передрук тощо;

б) паралельні законодавчі повноваження федерації та земель.
I І,н категорія об’єднує такі сфери як цивільне і кримінальне право, 
юридична та судова система, правове регулювання в різноманіт
них сферах суспільного життя (економічні питання, праця і т. д.),
II мі іспорт, довкілля, охорона здоров’я тощо;

в) повноваження, які переважно перебувають у віданні зе-
ii и, - регулювання питання державної цивільної служби, охорони 
и ткілля, діяльності університетів, засобів масової інформації тощо;

г) повноваження, що належать виключно землям: культура, 
школи, поліція, муніципальне законе давство, а також будь-які інші 
і плузі, які Основним законом чітко ке визначені.

На підставі цих конституційних орієнтирів основні функції 
розподілено між різними територіальними рівнями влади таким 
чином: на федеральний уряд покладено обов’язки опікуватись со
ціальним забезпеченням, обороною, закордонними справами, спо
рудженням автомагістралей федерального значення, розвитком 
економіки, науковими дослідженнями та розробками, виплатою 
к< імпенсацій особам, що постраждали під час Другої світової війни, 
федеральними залізницями і поштовою службою. Земельні органи 
»лади відповідають за справи в галузі культури, зокрема за освіту 
і а школи, правосуддя, утримання поліції та охорону здоров’я. І, 
нарешті, місцева влада бере на себе утримання місцевих кому- 
і іальних служб, таких як водо- та енергопостачання, канал ізація та 
вивезення сміття, підтримання місцевих шляхів у належному стані 
і а - разом із земельними органами влади - опікується школами і 
культурою.

У Швеції існують два рівні місцевого самоврядування: рівень 
муніципалітетів та рівень округів (ластінгів). Але хоча структура
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виборних чи виконавчих органів цих рівнів подібна, саме муніципа
літети здійснюють основну частку місцевого управління і є фак
тично базовим рівнем місцевої влади. Як муніципалітети, так і ок
руги є юридичними особами, які утворюються і ліквідовуються 
відповідно до законодавства про адміністративний поділ країни й 
наділені певною компетенцією.

Повноваження муніципалітетів поділяються на обов’язкові 
та добровільні.

До обов’язкових повноважень належить:
• охорона здоров’я;
• служба соціального забезпечення;
• міське планування та будівництво;
• деякі питання здійснення заходів щодо охорони навколиш

нього середовища;
• служба порятунку у надзвичайних ситуаціях;
• делеговані повноваження від держави.
У межах обов’язкових повноважень органи самоврядуван

ня зобов’язані діяти відповідно до законодавства. І державний на
гляд за діяльністю органів самоврядування здійснюється саме у 
сферах обов’язкових повноважень. До добровільних повноважень 
належить:

• робота у сфері культури;
• надання додаткових послуг для даної общини, які не визна

чені законодавством;
• деякі форми технічного обслуговування тощо.
Варто відзначити, що для обов’язкових повноважень закон 

визначає мінімально допустимий стандарт соціального обслугову
вання та послуг на одного мешканця общини. Саме від таких 
мінімальних стандартів потім і ведеться розрахунок необхідних 
фінансових видатків і відповідно надходжень ресурсів до місцевого 
бюджету. Виходячи з природи добровільних та обов’язкових повно
важень між ними існує і цілий ряд відмінностей із правового та 
фінансового забезпечення. Так, скоротити чи взагалі припинити 
діяльність, яка не є обов’язковою, набагато простіше, особливо з 
правової точки зору. Адже припинення здійснення таких необов’яз
кових повноважень не може бути оскаржене юридично, але може 
стати причиною переобрання представницького органу на наступних 
виборах. Тому саме добровільні повноваження стимулюють міський 
розвиток. З часом частина добровільних повноважень переходить 
у розряд обов’язкових.
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(інтимізація вітчизняної практики розмежування деле- 
• чти их та власних видаткових повноважень між різними  

і Чи ними бюджетів
І Іитання розмежування делегованих та власних видаткових 

попікжажень між різними рівнями бюджетів є досить складним і зас
ій < тує на проведення об’ємних наукових досліджень. Ми обмежимося 
п і н і є  окремими аргументами та пропозиціями щодо перспективних 
.....римів оптимізації вітчизняної практики на цьому напрямку.

і Три виконанні даного завдання ми виходимо з того, що проб- 
и ми видатків бюджетів є первинною при врегулюванні питання 

- 11 /«бюджетних відносин. На наш погляд, на першому етапі потрібно 
и* и1зригуватись від дохідних джерел, які покликані забезпечити 
і нч урсами виконання власних і делегованих повноважень місцевого 
11 к іджегу кожного рівня та зосередитись на оптимізації видаткових 
і и т і юважень відповідно до того, на якому рівні бюджету вони мо- 
і у і і. виконуватись із найбільшим рівнем економічної ефективності; 

іппиачитися з віднесенням їх до розряду власних або делегованих 
і и ті юважень бюджету. Лише після цього, за логікою, повинне роз- 
і кидатись питання про розмежуванн я дохідних джерел (власних і 
піч, що будуть закріплені за кожним видом місцевого бюджету) та 
приведення їх у відповідність із покладеними повноваженнями. І 
піше на завершення визначається необхідна політика бюджетного 
вирівнювання за допомогою трансфертів, з метою збалансування 
і их бюджетів, які цього потребують.

Відповідно до цього підходу ми зосередимо увагу на розг- 
іиїді вітчизняних особливостей розмежування власних та делего- 
ВІІІІИХ повноважень між різними рівнями бюджетів у двох аспек- 
і в х - стосовно оптимальності рівня надання благ та раціональності 
віднесення блага до делегованих та власних повноважень бюджету, 
(іп алом, виходячи із наведених више світових тенденцій та необ- 
ч ідності подальшої децентралізації бюджетної системи в Україні, 
основна увага буде приділена тим функціям, які більш ефективно 
можуть виконуватися на місцевому різні, при делегуванні із центру, і 
і им з видатків бюджету, які можуть у майбутньому бути включені 
до переліку власних повноважень місцевих бюджетів при пара- 
кольному реформуванні моделі дохідного забезпечення місцевих 
бюджетів.

Видатки, що здійснюються з державного бюджету України, 
визначені ст. 87 Бюджетного кодексу. Дана стаття цілком раціо
нально закріплює фінансування з державного бюджету таких за
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гальнодержавних функцій, як: державне управління (фінансування 
законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України); 
міжнародна діяльність; фундаментальні та прикладні дослідження 
і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, 
міжнародні наукові та інформаційні зв’язки державного значення; 
національна оборона, правоохоронна діяльність та забезпечення без
пеки держави; державні програми підтримки телебачення, радіо
мовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств; державні 
програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей 
економіки; програми реставрації пам’яток архітектури державно
го значення; державні програми розвитку транспорту, дорожнього 
господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики; державні 
інвестиційні проекти; державні програми з ліквідації наслідків Чор
нобильської катастрофи, охорони навколишнього природного сере
довища та ядерної безпеки, попередження та л іквідації надзвичай
них ситуацій і наслідків стихійного лиха; створення та поповнення 
державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; прове
дення виборів та референдумів; інші програми державного значення.

Ряд зауважень можуть бути висловлені стосовно видатків 
на правоохоронну діяльність. Світова практика та теоретичні ар
гументи доводять правомірність віднесення даної статті витрат 
до компетенції бюджетів нижчого рівня. Зокрема у США, ФРН та 
інших державах забезпечення підтримки правопорядку фінансуєть
ся з регіональних та місцевих бюджетів. При цьому, у віданні за
гальнодержавної влади залишається виконання функції гарантуван
ня безпеки держави. Децентралізація силових відомств відповідає 
тенденції до демократизації політичних умов та розбудові дієвого м ісце- 
вого самоврядування в Україні. Місцева влада повинна мати за
конні підстави та можливості брати участь у фінансуванні заходів 
на підтримку правопорядку на власній території, відповідно до по
треб громади та регіональних особливостей. В Україні такі кроки 
є перспективними, особливо у зв’язку із запровадженням інститу
ту дільничних інспекторів.

Необхідно врахувати, що на практиці місцеві бюджети в Україні 
беруть досить суттєву участь у фінансуванні правоохоронної діяль
ності та забезпеченні безпеки держави. За даними Міністерства 
фінансів, у 2002 р. таких видатків з бюджетів Автономної Респуб
ліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя було здійснено на 
суму 327 173,0 тис. грн [12]. Тому, на наш погляд, є виправданим 
поєднання у цій сфері фінансування з державного бюджету та наді-
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н іііоі місцевих бюджетів окремими власними повноваженнями 
ні. що правоохоронної діяльності та законними підставами їх фінан- 
■ і того забезпечення.

Підхід, що був використаний, грунтується на наведених вище 
і.•( »ретичних аргументах і врахуванні світового досвіду. З держав
ного бюджету повинні здійснюватись видатки, які забезпечують 
нимшання загальнодержавних функцій у сфері освіти, охорони здо
ров'я, соціального захисту, культури та спорту. Щодо освіти - це 
фінансування вищих навчальних закладів, заснованих на державній 
формі власності. Серед закладів охорони здоров’я - ті, що викону- 
юі і, специфічні загальнодержавні функції: госпіталі для інвалідів 
І іеликої Вітчизняної війни, загальнодержавні санаторії для хворих 
11.1 іуберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей 
і а підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів Великої Вітчиз
няної війни), санітарно-епідеміологічний нагляд, заходи боротьби з 
епідеміями тощо. У сфері культури: державні культурно-освітні 
програми, національні та державні бібліотеки, музеї і виставки на
ціонального значення, заповідники національного значення, міжна
родні культурні зв’язки, державні програми розвитку кінематографії, 
державна архівна справа тощо.

Низка інших, які можуть бути зараховані до делегованих дер
жавою повноважень і фінансуватися з бюджету Автономної Рес
публіки Крим та обласних бюджетів, відмічено курсивом (див. 
іабл. 2). При розмежуванні видаткових повноважень за критерій 
доі (ільно обирати не форму власності на майно установ та закладів, а 
оптимальний рівень постачання благ та послуг. Тому видатки на за- 
і альну середню освіту (спеціалізовані лколи, втому числі школи-інтер- 
і іаги), засновані на державній формі власності, загальноосвітні школи 
соціальної реабілітації-), професійно-технічну освіту (навчальні та інші 
заклади освіти, засновані на державній формі власності), окремі зак
лади післядипломної освіти - функціу які мають виключно загально
державне значення, доцільно передаги до місцевих бюджетів як де
леговані державою повноваження.

Більш ефективним видається і забезпечення на місцевому 
рівні (як делеговані державою повноваження бюджету Автоном
ної Республіки Крим та обласним бюджетам) державних програм 
і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; державних програм 
підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих кате
горій громадян, оскільки це наблизить постачання даних благ до 
користувачів.
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Видатки місцевих бюджетів, які першочергово можуть бути 
переведені у розряд власних повноважень відповідного бюджету 
виділено в табл. 2 темним шрифтом. При розмежуванні викорис
товувались наступні міркування: до делегованих державою повно
важень, на наш погляд, необхідно віднести ті видатки, які передба
чають функціонування спеціалізованих закладів, що забезпечують 
соціальний захист осіб, гарантії якого повинні бути єдиними для 
всієї держави, а також задовольняють потреби окремих категорій 
населення, таких як інваліди, громадяни, які потребують соціаль
ної допомоги та реабілітації, діти-сироти й діти, які позбавлені бать
ківського піклування, тощо.

Видатки відповідного бюджету, що покликані забезпечува
ти виконання функцій з надання освітніх та соціально-культурних 
послуг основній масі населення, можуть бути переведені до влас
них повноважень бюджету, перебувати у віданні місцевої влади та 
фінансуватись із місцевих бюджетів (за умови оптимізації джерел 
фінансування власних повноважень за рахунок їх закріплення за 
певним видом бюджету). Для бюджету Автономної Республіки 
Крим та обласних бюджетів, на нашу думку це:

а) у сфері освіти: заклади професійно-технічної освіти, що 
перебувають у власності Автономної Республіки Крим і викону
ють державне замовлення; вища освіта (вищі заклади освіти І, II, 
III та IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автоном
ної Республіки Крим та спільній власності територіальних громад); 
післядипломна освіта (інститути післядипломної освіти вчителів та 
центри і заходи з підвищення кваліфікації державних службовців 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря
дування, постійно діючі курси (центри) підвищення кваліфікації пра
цівників соціально-культурної сфери та агропромислового комплексу, 
що перебувають у комунальній власності);

б) у сфері охорони здоров’я: первинна медико-санітарна, 
амбулаторно-поліклінічна та стаціонарна допомога (лікарні респуб
ліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);

в) у сфері соціального захисту та соціального забезпечення: рес
публіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і за
ходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

г) у сфері культури та мистецтва: державні культурно-освітні 
програми (республіканські Автономної Республіки Крим та обласні 
бібліотеки, музеї та виставки); державні театрально-видовищні 
програми (філармонії, музичні колективи й ансамблі, театри, пала-
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і її 11 (іудинки культури республіканського Автономної Республіки Крим 
і її обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва).

)|дя бюджетів міст республіканського Автономної Республі- 
і. и Крим та обласного значення, а також районних бюджетів це:

а) у сфері освіти: дошкільна ос віта (в містах республікансь- 
..... і Автономної Республіки Крим та обласного значення); загальна
I I  рідня освіта: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі:
III м ід и-дитячі садки (для міст респуб ліканського Автономної Рес- 
нуоліки Крим та обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, 
і імііазії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

б) у сфері охорони здоров’я: первинна медико-санітарна, 
ім( іулаторно-поліклінічната стаціонарна допомога (лікарні широ
т і  о профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної 
медичної допомоги, поліклініки та амбулаторії, загальні стомато- 
н п ічні поліклініки); програми медиго-санітарноїосвіти (міські та 

І шйонні центри здоров’я і заходи щодо санітарної освіти);
в) соціальний захист та соціальне забезпечення: районні й 

міські програми і заходи щодо реалізації державної політики сто
сі піно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

г) культура і мистецтво: державні культурно-освітні та теат- 
|і!іні.но-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, 
ишіаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей).

Видатки місцевих бюджетів, ніо не враховуються при визна- 
чсині обсягу міжбюджетних трансфертів, визначені ст. 91 Бю- 
іжетного кодексу. Даний перелік нараховує 15 позицій та не дає 
иіких характеристик програм і заходів, що належать до власних 

повноважень місцевих бюджетів, а тому потребує деталізації та 
поповнення відповідно до тих змін, яких зазнаватиме перелік де- 
нсгованих повноважень відповідного бюджету.

Критерії розподілу дохідних джерел між рівнями бю- 
ожетної системи.

Найактуальнішою проблемою для зміцнення дохідної части
ни місцевих бюджетів є чітке розмежування доходів між бюджета
ми різних рівнів. У практиці країн Заходу використовують три ос- 
і в тні підходи до розподілу доходів мок ланками бюджетної системи:

1) за кожною ланкою бюджетної системи закріплюються 
пенні види доходів;

2) податки в межах єдиної максимальної ставки діляться в 
псиному співвідношенні між окремими бюджетами;
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3) єдиний мінімальний рівень оподаткування визначається 
центральним урядом, а місцеві органи влади мають право вста
новлювати до них надбавки, максимальний рівень яких визначаєть
ся центральним урядом.

Враховуючи вищеназвані підходи до розподілу дохідних дже
рел між рівнями бюджетної системи, фіскальний механізм регу
лювання дохідної частини місцевих бюджетів має ґрунтуватися на 
таких принципах:

• прогресивні перерозподільчі податки (як, наприклад, прогре
сивний прибутковий податок) повинні збиратися централізовано. Якщо 
такі податки будуть зараховуватись на децентралізованому рівні і 
їхні ставки будуть розрізнятися по територіях, то як у бідних, так і в 
багатих прошарків населення з’являться стимули для міграції;

• загалом органи влади децентралізованого рівня повинні уни
кати податків, що мають мобільну базу. Децентралізоване управлін
ня такими видами податків може привести до переміщень податкової 
бази і спотворення ринкової поведінки виробників і споживачів;

• якщо податкова база розподілена між територіями нерівно
мірно, то такий податок повинен мобілізуватись централізовано;

• доходи від платних послуг, наданих бюджетними устано
вами, прийнятні як джерело доходів для бюджетів усіх рівнів, але 
найбільше - для децентралізованого рівня бюджетної системи. 
Розмір платежу звичайно відповідає вартості надання послуги, що 
сприяє ефективному розподілу ресурсів;

• децентралізовані бюджети не повинні наповнюватись за 
рахунок податків, що “експортуються” в інші регіони, тобто опла
чуються їхніми жителями. Прикладом такого податку може слу
гувати податок із продажів у регіони, що є туристичним центром. 
Цей податок значною мірою оплачується жителями інших регіонів, 
що не споживають локальних суспільних благ у великій кількості. 
Вони фактично субсидіюють місцевий бюджет, тобто відбуваєть
ся невиправданий перерозподіл ресурсів на користь населення да
ного регіону.

Таким чином, дохідна частина місцевих бюджетів повинна 
формуватися в першу чергу за рахунок оподаткування менш мо
більних податкових баз (податки на нерухомість) і платежів за пос
луги, надані бюджетними установами, тоді як доходи бюджетів 
верхнього рівня - за рахунок податків, що мають виражену пере- 
розподільчу природу. Аналіз податкових систем різних країн пока
зує, що ці принципи великою мірою реалізуються.
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Враховуючи зазначене, можна сформувати два основних 
і імперії, за допомогою яких визначити, якому рівню бюджетної 
і пі геми відповідають ті чи інші дохідні джерела:

а) ефективність управління. Оподатковування тих чи інших 
податкових баз повинне керуватися тими рівнями бюджетної сис- 
ігми, які мають найбільш повну інформацію про їхній обсяг. На
приклад, у випадку з платежем доходу від операцій з капіталом 
мміібільш точні зведення про розмір даного платежу, отриманого в 
рі ших регіонах країни і за кордоном, мають державні органи вла- 
ін У випадку з податками на майно інформаційна перевага на 

і м м м місцевої влади, тому що їм простіше оцінити вартість майна. 
И і д і і о в і д н о  до цього критерію дохід від операцій з капіталом повн
ім м установлюватися загальнодержавними органами влади, а по
пі гок на майно - місцевими.

б) відповідність дохідних джерел видатковим повнова
га і пням. Податковий інструмент, призначений для здійснення виз
наченої політики, має бути наданий у розпорядження тому рівню 
щпджетної системи, який проводить цю політику. Прогресивні пе
рі розподільчі податки, стабілізаційні інструменти і податки на при
роді і і ресурси за цим критерієм пов инні встановлюватися на за- 
і ініьнодержавному рівні й зараховуватись у державний бюджет, 
п їді як плата за проїзд по регіональвіих дорогах повинна встанов- 
ікжатися на рівні регіовву і зараховуватись у місцевий бюджет.

У табл. 9 в узагальненій формі відображені теоретичні уяв
ім і її ія про те, як повинні розподілятися повноваження із зарахуван
ня доходів бюджетів між рівнями бюджетної системи.

Таблиця 9
Оптимальний розподіл податків між рівнями 

бюджетної системи

В и д  п о д а т к у

Визначення
податкової

М
об

іл
іза

ці
я 

та
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ра

вл
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ня
 

_ 
по
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тк

ам
и_

__

К о м е н т а р і

Б
А
3
И

С
т
А
В
К
и

1 2 3 4 5
і М иті платежі D D D “Неефективний” податок, частка якого в доходах 

бюджету країн, що розвиваються, велика
; І Індії гок на прибуток D D D Мобільна податкова база, стабілізаційний 

інструмент
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1 2 3 4 5

Податки за користуванням природних ресурсів

3 Рентні платежі D D D Нерівномірно розподілена податкова база
4 Роялті D D D; М Оплата за принципом одержуваних вигід
5 Платежі щодо захисту 
навколишнього середовища

D D D; М -

6 Податок на дохід 
фізичних осіб

D D М Перерозподільний, стабілізаційний інструмент, 
мобільна податкова база

7 Податок на багатство D D D Перерозподільний інструмент
8 Податок на фонд 
заробітної плати

0 D М Суспільне страхування

9 Багаторівневий податок із 
продажів (ГЩВ)

D D D; М Децентралізоване управління важко здійснювати, 
якщо ставки і бази розрізняються по регіонах

10 Одноразовий податок із 
продажів

D; М D; М D; М Підходить для всіх рівнів бюджетної системи (потен
ційна небезпека для місцевого рівня - експорт податку)

11 Акцизи на тютюнові й 
алкогольні вироби

D; М D; М D; М Охорона здоров'я - спільна функція

12 Податки на ігровий 
бізнес, лотереї, біги

D; М D; М D; М Регулювання азартних ігор перебуває в компетенції 
регіональних органів влади

13 Податки на фактори 
глобального забруднення 
навколишнього середовища 
(наприклад, що викликають 
глобальне потепління)

D D D Глобальний ефект вимагає регулювання на 
загальнодержавному рівні

14 Інші фактори забруднення D; М D; М D; М Ефект від забруднення може бути як національним, 
так і регіональним

15 Податки на моторне 
паливо

D; М D; М D; М Плата за проїзд по загальнодержавних і 
регіональних дорогах

16 Податок на промислове 
забруднення

D; М D; М D; М Для регулювання міжрегіонального, регіонального і 
місцевого рівня забруднення

17 Плата за “пробки” D; М D; М D; М Плата за проїзд по загальнодержавних і місцевих 
дорогах

18 Плата за паркування м М м Для регулювання локальних “пробок”

19 Плата за реєстрацію, 
перереєстрацію автомобілів і 
щорічні платежі

м м м Відповідна функція перебуває в компетенції 
місцевої влади

20 Плата за одержання 
прав водія

м м м Відповідна функція перебуває в компетенції 
місцевої влади

21 Податки на реєстрацію 
бізнесу

м м М Оплата за принципом одержуваних вигід

22 Акцизи D; М D; М D; М Оподатковування по місцю виробництва (resident- 
based  taxation) запобігає експорт податків

23 Податок на нерухомість D D; М D; М Оплата за принципом одержуваних вигід

24 Податок на землю D D М Оплата за принципом одержуваних вигід

25 Податок на протяжність 
автомагістралей

D D М Принцип покриття витрат (на будівництво доріг)

26 Подушний податок D; М D; М D; М Оплата послуг

27 Плата за послуги, нада
ні бюджетним установам

D; М D; М D; М Оплата послуг

Примітка. “D”- загальнодержавний рівень, “М” - місцевий рівень.

Вітчизняна система оподаткування відрізняється високим сту
пенем централізації в питаннях визначення податкових баз і ставок.
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V і абл. 10 представлені дані про повноваження регіональ
н і ї  ‘і орган і в влади в окремих зарубіжних країнах у сфері податкової
НОІІІІИКИ.

Таблиця 10
Повноваження регіональних органів 
влади у сфері податкової політики*

І Іодатки

Кількість країн, у яких на регіональному рівні визначаються 
(здмснюються)

податкова база податкова ставка мобілізація та 
управління податками

М и ш і іОо ри 1 1 2
Л іп ш і 1 д а рува нн я 1 1 6
і иидщ ина 4 4 4
Ін іи ііоо а ти вн і і і 4
ІІІ'ИІИЩНІ ресурси 3 3 6
І продажу 4 5 7

Дішммя вартість 1 1 4
ЛнЦИІИ 8 8 12
М ийно 11 12 14
1 її ні і н за послуги 10 10 12

ІНШІ 2 2 2

Слід візначити, що як в Україні, так і в практиці високороз- 
и и і іугих країн Заходу переважно не існує чіткої прив’язки певних до- 

іді іих джерел відповідного бюджету за його окремими видатковими 
функціями. Такий зв’язок ускладнюється нестабільністю дохідної 
' кпи та видаткових повноважень. У цілому він є нераціональним і 
виправданим лише для окремих видів платежів, при використанні 
шліх можна зберегти цільовий характер. Натомість світова практика 
(Іде шляхом закріплення достатніх дохідних джерел за кожним 
І и і ч іем бюджету, з метою оптимального ви конання ними видаткових повно- 
іиїжень. У результаті виникає сиіуація, коли у багатьох країнах певні дохідні 
їжорела переважно лежать в основі фінансування видаткових повнова- 
і чт п., покладених на кожен рівень бюджетної системи (табл. 11).

У більшості розвинутих ринкових країн застосовується прак- 
і пка закріплення певних податків за рівнями бюджетної системи, 
пропорційного поділу податків, що надходять у великих розмірах і 
рівномірно в часі та по території - між окремими бюджетами.

‘Дані стосуються таких держав: Аргентина (1993), Бангладеш (1991), Бразилія 
(1991), Індія (1989), Індонезія (1993), Китай (1993), Колумбія (1988), Малайзія (1991), 
Мексика (1991), Нігерія (1986), Пакистан (1990), Папуа Нова Гвінея (1991), Росія 
(1993), Таїланд (1991), Філіпіни (1991).
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Таблиця 11
Зв’язок дохідних джерел і видаткових повноважень 

на різних рівнях бюджетної системи

Рівень Видаткові повноваження Доходи бюджету

Загально
державний

• Макроекономічна політика
• Національна оборона і міжнародні відносини
• Політика у сфері боротьби з криміналом
• Окремі види політики у сфері охорони навколиш

нього середовища, антимонопольного регулювання і 
захисту прав споживача

• Політика у сфері перерозподілення доходів 
фізичних осіб

1. Прибутковий пода 
ток з фізичних осіб
2. Податок на прибу 
ток з підприємств
3. Тарифи

Регіональний

• Регіональний і міжмуніципальний транспорт та інша 
регіональна інфраструктура

• Регіональна політика у сфері боротьби зі 
злочинністю

• Захист прав власності. Державні пенсії. Регіональні 
парки

• Регіональні університети
• Окремі види політики у сфері навколишнього 

середовища, захисту прав споживача і найманого 
робітника

• Додатковий перерозподіл доходів

1. Податок з продажів

2. Податок на майно 
нерезидентів

3.Оплата послуг 
регіональних органів 
влади (якщо це 
можливо)

Місцевий

• Дошкільні та шкільні заклади
• Місцевий транспорт
• Муніципальна поліція і пожежна охорона
• Місцеві парки і бібліотеки

1. Податок на землю і 
майно резидентів
2. Оплата послуг 
місцевих органів 
влади

І, крім цього, в процесі бюджетного вирівнювання викорис
товується надання допомоги з бюджетів вищих рівнів у вигляді 
бюджетних трансфертів. Спільним для багатьох країн є надання 
широких можливостей органам місцевого самоврядування в за
безпеченні власної дохідної бази, що є важливою умовою виконан
ня покладених на них функцій.

2.3. Основні проблемні питання в організації 
міжбюджетних відносин та способи 

їх вирішення в країнах Європи

Дослідження теоретико-методологічних засад міжбюджет
них відносин дозволяє виділити низку основних питань, від резуль
татів розв’язання яких залежить ефективність здійснення міжбюд- 
жетного регулювання. До них, насамперед, слід включити: вста
новлення податкового потенціалу територій; визначення загальної
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РОЗДІЛ з
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 

І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

3.1. Обґрунтування підходів до визначення 
джерел фінансування розвитку територій

Вперше поділ бюджетних видатків на поточні видатки і ви 
датки розвитку було запроваджено Законом України “Про бюджс і 
ну систему України” від 29 червня 1995 р. (ст. 18). До поточних 
видатків були віднесені витрати бюджетів на фінансування мережі 
підприємств, установ, організацій та органів, яка діяла на початок 
бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціально 
го захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків 
розвитку. В складі поточних видатків окремо повинні були виділи 
тись видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі названих 
об’єктів із зазначенням усіх факторів, що вплинули на обсяг видатків.

Видатки розвитку визначались у цьому законі як витрат и 
бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, 
зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і неви 
робничого призначення, фінансування структурної перебудови на 
родного господарства, субвенції та інші видатки, пов’язані з роз 
ширеним відтворенням [51].

Започаткований у Законі про бюджетну систему України 
підхід до поділу бюджетних видатків набув подальшого розвитку 
в Законі про місцеве самоврядування в Україні, де вперше у вітчизна 
йому законодавстві було дано визначення понять “поточний бюджет”, 
“бюджет розвитку”, а також запроваджено поділ доходів і видатків 
місцевих бюджетів у відповідності з виконанням власних і делего 
ваних повноважень [57].

Поточний бюджет, згідно з даним законом (ст. 1), включає 
доходи і видатки місцевих бюджетів, які утворюються і викорис 
товуються для покриття поточних потреб. Бюджет розвитку включа< 
доходи й видатки місцевого бюджету, які утворюються і викорис 
товуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
зміцнення матеріально-фінансової бази.

Склад дохідної частини поточного бюджету не був визначе
ний у законі, а щодо формування бюджету розвитку відзначено, що
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і їм і ін ірюється за рахунок частини податкових надходжень і коштів, 
ч и  имнх під розміщення місцевих позик, атакож інвестиційних

.....дій з інших бюджетів (ст. 63).
І Ісдостатньо чітко окреслені в Законі України “Про місцеве

..... . в Україні” напрямки витрачання коштів поточного
м п у  і бюджету розвитку. Так, у ст. 64 сказано, що кошти поточ-

...... і т  іджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, які
і 11 'іімуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до 

їм ту розвитку. Кошти бюджет}/ розвитку спрямовуються на 
і мі ііщію програм соціально-економічного розвитку відповідної 
м рінорії, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної 
11 ні і,пості, а також на фінансування субвенцій та інших видатків,
.... . н німих з розширеним відтворенням.

І Іитання формування і використання бюджетів розвитку знай-
.........і «дальшу конкретизацію у Бюджетному кодексі України (ст. 71),
і' 1 .1 НІНО, що бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою
......... .. спеціального фонду місцев ах бюджетів [10]. Надходження

" їм і «їм ■ і у розвитку місцевих бюджеті в утворюються за рахунок:
• коштів від відчуження майна, яке перебуває в комунальній 

і' і ні пості;
• надходження від продажу земельних ділянок несільсько- 

1 нодарського призначення;
• надходжень дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

• нодарських товариств, що перебувають у власності терито
рії! іі.ної громади;

• коштів від повернення позик, які надавалися з місцевого 
....ом і у, та відсотків, сплачених за користування позиками;

• коштів, що передаються з іншої частини місцевого бюдже-
• пі рішеннями відповідноїради;

• запозичень, які здійснюють місцеві ради;
• субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних

"і.... 11 ін. Витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів у Бюджет-
• і\ кодексі визначені наступним чином:

• погашення основної суми боргу Автономної Республіки 
1 рим і місцевого самоврядування (крім боргу за короткострокови-

н" пічками, отриманими на покриття тимчасових касових роз- 
........і у процесі виконання місцевих бюджетів);

• капітальні вкладення;
• внески органів влади Автономної Республіки Крим та

і........і місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів
н І пі ірпгмпицької діяльності.
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Таким чином, як формування, так і використання бюджетів 
розвитку місцевих бюджетів, безумовно, набуло в чинному закон«.» 
давстві яскраво вираженої інвестиційної спрямованості. Водночас, 
аналіз вітчизняного законодавства дозволяє виявити низку проблем 
та суперечностей, які негативно позначаються на функціонуванні 
бюджетів розвитку.

Так, у Бюджетному кодексі визначено склад доходів і ви 
датків бюджету розвитку місцевих бюджетів, однак не наведено 
поняття “бюджету розвитку” та не обґрунтовано його зміст, цілі й 
призначення. Натомість, згідно із Законом “Про місцеве самовря
дування в Україні” під бюджетом розвитку необхідно розуміти су
купність доходів і видатків місцевого бюджету, які утворюються і 
використовуються для реалізації програм соціально-економічного 
розвитку та зміцнення матеріально-фінансової бази. Таке визна
чення, на жаль, залишилося лише продекларованим, оскільки досі 
бюджети розвитку, наповнені за рахунок встановлених Бюджет
ним кодексом джерел, лише частково, незначною мірою консолі
дують ресурси, призначені для здійснення згаданих заходів. Знач
ний обсяг видатків розвитку - на придбання основних засобів, інве
стиційну, інноваційну діяльність - здійснюється за рахунок доходів 
поточного бюджету.

Характеристика джерел бюджету розвитку свідчить про їх 
неможливість забезпечити здійснення необхідних капітальних вит
рат місцевих бюджетів. Це потребує перегляду переліку надхо
джень бюджету розвитку та внесення відповідних змін до Бюд
жетного кодексу України. Власне, мова йде про те, щоб норматив
но закріпити за бюджетами розвитку такі додаткові джерела, які б 
дозволили перетворити їх в ефективно діючий інструмент соціально- 
економічного розвитку регіонів, забезпечили можливість здійснення 
всіх необхідних інвестиційних та інноваційних витрат.

Негативним, на нашу думку, є також той факт, що досі не 
розроблено нормативно-правових актів, які б визначали чіткі та 
єдині засади, пріоритети та порядок фінансування інвестиційної 
діяльності, здійснюваної за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Практика свідчить, що з усіх закріплених Бюджетним ко
дексом джерел істотну роль у формуванні бюджетів розвитку місце
вих бюджетів відіграють лише надходження від продажу комунального 
майна та землі несільськогосподарського призначення, ресурс яких 
з часом буде вичерпаний, субвенції на реалізацію інвестиційних 
проектів з державного бюджету, місцеві запозичення та кошти,



мі | ісдшіі із загального фонду місцевих бюджетів. Останній виднад- 
. і • /1 /ке 11 ь створюється, як правило, штучно за рахунок “обрізання” 
нншітків загального фонду з метою здійснення більш невідклад
ній витрат із бюджету розвитку. Виходячи з вищевикладеного, 
' <і нбливе значення матиме розвиток системи місцевих запозичень, 
ніжливості якої не повністю реалізовані. Особливу увагу необхід-

.....іриділити удосконаленню нормативно-правового забезпечення
мін ісішх запозичень. Зокрема, доцільно внести зміни до Бюджетного 
м массу, які б дозволили здійснювати запозичення до бюджету роз
мін ну органам місцевого самоврядування всіх рівнів, у тому числі
..... . і селищним радам, за умоли одночасного удосконалення
її куючої системи обмежень та запровадження дієвої практики 
і м иертизи інвестиційних проектів.

На нашу думку, доцільно таксж конкретизувати та деталізу- 
іпіі и в бюджетному законодавстві склад видатків, які здійснюють- 
і н з бюджетів розвитку місцевих бюджетів, чітко розмежувавши 
перелік поточних видатків та видатків розвитку.

Отже, з урахуванням вищесказаного, можна говорити про 
іітінність низки суттєвих проблем, пов’язаних з нормативно-пра- 
ііі тим забезпеченням функціонування бюджетів розвитку місце- 
іш х бюджетів в Україні. З метою розв’язання даних проблем необ- 
11 д ію вирішити ряд таких основних завдань:

• закріпити у вітчизняному бюджетному законодавстві по
ті п н бюджету розвитку місцевого бюджету, визначити засади його 
11 и ірмування і використання, призначення та цілі;

• чітко розмежувати на законодавчому рівні поточні видатки 
і і видатки розвитку, закріпивши останні за бюджетом розвитку;

• розширити перелік джерел бюджету' розвитку з метою за- 
і іг течения належного рівня фінансування видатків розвитку;

• законодавчо врегулювати питання, пов’язані зі здійсненням інве- 
■ 11 щійної діяльності в регіонах за рахунок коштів місцевих бюджетів;

• внести зміни до порядку перерахування до бюджетів роз
мін ку місцевих бюджетів субвенції: на реалізацію інвестиційних 
проектів зурахуванням необхідності вирівнювання міжрегіональ
но х диспропорцій.

Стримує зростання обсягів бюджету розвитку місцевих 
бюджетів обмеженість його джерел. Надходження бюджету, які 
міді ювідно до Бюджетного кодексу України повинні спрямовувати- 
і >і до бюджету розвитку, становлять незначну частину загальних 
ішдходжень місцевих бюджетів. Так, у 2004 р. частка надходжень
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бюджету розвитку в загальних надходженнях місцевих бюджетів 
становила 7,3% (табл. 12).

Таблиця 12
Надходження до бюджетів розвитку місцевих бюджетів 

України в 2002-2004 роках*
2002 рік 2003 рік 2004 рік

Види доходів

сума, тис. 
грн

питома 
вага в 

сукупних 
доходах 
місцевих 

бюджетів, 
%

сума, тис. 
грн

питома 
вага в 

сукупних 
доходах 
місцевих 
бюджетів, 

%

сума, тис. 
грн

питома 
вага в 

сукупних 
доходах 
місцевих 

бюджетів, 
%

Кошти, передані до 

бюджету розвитку із 

загального фонду 

місцевих бюджетів

1512028,3 3,5

Надходження від 

відчуження майна 

комунальної власності

435393,8 1,5 711484,1 2Д 1067580,8 2,4

Надходження від продажу землі

несільськогосподарського

призначення

131114,2 0,5 313297,9 0,9 615878,9 1,4

Дивіденди, нараховані на акції 

(частки, паї) господарських 

товариств, що перебувають у 

власності територіальних 

громад

13417,2 0,05 15749,6 0,05 18650,6 0,04

Субвенції з інших бюджетів на 
виконання інвестиційних проектів

223912,0 0.7

Відсотки за користування 

позиками, які надавалися з 

місцевих бюджетів

6597,7 0,02 1225,6 0,004 557,6 0,001

Запозичення до 

спеціального фонду 

місцевих бюджетів

X X 1085422,5 X

Разом” 586522,9 2,1 1265669,2 3,7 4300118,7 73

' Без урахування коштів від повернення позик, наданих з місцевих бюджетів до 
набрання чинності Бюджетним кодексом України; ” в 2004 р. субвенції з державного 
бюджету на виконання інвестиційних проектів в обсязі 486,7 мли грн були перераховані 
до загального фонду місцевих бюджетів; ™ без урахування позицій, щодо яких відсутні дані.
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Незадовільною є структура надходжень до бюджету розпит 
ку. Зокрема, в минулому році найбільшу частку в сукупному обсязі 
і яких надходжень займали кошти, передані із загального фонду місі іс- 
них бюджетів на підставі рішень відповідних рад - 35,2% (рис. І).

Дивіденди
0,4%

Надходження від 
продажу землі 

14,3% відчудкення 
мак на

комуні І льної 
власності 

24,3%

за
користування

позиками
0 ,01%

Запозичення
25,3%

Кошти, передані Із 
запального фонду 

місцевих 
бюджетів

Рис. 1. Структура бюджетів розвитку місцевих 
бюджетів України в 2004 р.

Зважаючи на суттєву диференціацію місцевих бюджетів за 
І иш іем фінансової самодостатності, с троможність передавати части- 
і іу доходів загального фонду до бюджету розвитку варіює ще більшою 
мі|юю, наслідком чого є поглиблення м жтеригоріальних диспропорцій.

Важливим джерелом наповнення бюджетів розвитку місце- 
иих бюджетів є місцеві запозичення. Зокрема, у 2004 р. їх частка 
і і лновила 25,3%. Однак необхідно відмітити, що 98% обсягу да
ного виду надходжень склали запозичення до бюджету м. Києва. 
До того ж у 2004 р. місцеві запозичення здійснювалися, крім м. 
К иєва, лише у трьох регіонах України - Донецькій, Луганській та 
< »ясській областях. Це свідчить як про відсутність впливу запози
чень на формування бюджетів розвитку переважної більшості 
місцевих бюджетів, так і про значниіі потенціал цього виду надход
жень. На нашу думку, існує доцільність більш широкого розвитку 
місцевих запозичень, що, насамперед, має бути пов’язано із спро
щенням нині діючого механізму та наданням можливості здійсню
вати запозичення до бюджету розвитку сільським і селищним 
пюджєтам, які в даний час повністю позбавлені такого права.

Розраховано на основі даних Державного казначейства України
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Протягом останніх років спостерігається зростання надхо
джень до бюджетів розвитку місцевих бюджетів України від відчу
ження майна комунальної форми власності. В 2004 р. за рахунок 
даного джерела отримано 24,8% сукупного обсягу надходжень бю
джетів розвитку. Сума надходжень, порівняно з попереднім роком, 
зросла в 2004 р. в 1,5 раза. Використання коштів, що надійшли від 
відчуження майна для цілей інвестування у нові основні фонди при
зводить до зміни структури власності органів самоврядування і не 
впливає на збільшення вартості основних фондів. Це є цілком вип
равданим у сучасних умовах. Однак можливості даного джерела 
є обмеженими і з часом будуть вичерпані. Тому існує доцільність 
розширення переліку надходжень бюджетів розвитку за рахунок 
більш стабільних джерел, одним з яких, на наш погляд, може бути 
плата за оренду майна комунальної власності.

Важливим джерелом наповнення бюджету розвитку стають 
надходження від продажу землі несільськогосподарського призна
чення. Частка цих надходжень становила в 2004 р. 14,3% усіх над
ходжень бюджетів розвитку. Необхідно також відзначити, що зро
стання обсягів даного виду надходжень протягом останніх років 
відбувається прискореними темпами. Зокрема, протягом минуло
го року таких доходів надійшло до бюджетів розвитку в сумі 615,9 млн 
грн, що у 2 рази більше, ніж у 2003 р., а порівняно з 2002 р. - у 4,7 
раза. Зазначимо, що й дане джерело надходжень не є невичерп
ним. Однак потенціал його є досить високим, внаслідок чого перс
пективним вважається більш широке використання його можливо
стей з метою зміцнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів.

Незначними залишаються надходження до бюджетів роз
витку дивідендів, нарахованих на акції, частки та паї господарсь
ких товариств, що є у власності територіальних громад. В 2004 р. 
такі надходження становили лише 0,4% загального обсягу бюдже
ту розвитку. Навіть незважаючи на щорічний приріст даних над
ходжень (у 2003 р. - на 17,3%; 2004 р. - 18,4%), їх питома вага в 
сукупних надходженнях бюджету розвитку залишається неістот
ною. Необхідно зазначити, що протягом минулого року у восьми 
регіонах України (Луганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області) такі 
доходи зовсім не надходили до бюджетів розвитку місцевих бюд
жетів. Це свідчить про низьку ефективність фінансово-господарсь
кої діяльності підприємств комунальної власності, а також недо
статню роботу органів місцевого самоврядування щодо зміцнення
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місцевих бюджетів. У зв’язку з цим, на наш погляд, існує життєво 
обгрунтована необхідність прискорити розвиток корпоративних відно- 
син у комунальному секторі вітчизня зої економіки. Вкрай важливо 
і акож стимулювати зростання активі ості дій, спрямованих органа
ми самоврядування з метою покращення фінансової спроможності 
як місцевих бюджетів у цілому, так і бюджетів розвитку зокрема.

Інституційні перетворення в еісономіці України призвели до 
с іруктурних зрушень, домінування державної форми власності на 
початку 90-х років через процеси роздержавлення та приватизації 
змінилось її структурним перерозподілом та розповсюдженням 
суб’єктів господарювання різних форм власності. Дані відповідно 
до структурних зрушень в економіці наведено на рис. 1.

Аналізуючи дані рис. 2, можна виділити окремі тенденції щодо 
іміни структури розподілу основних коштів між суб’єктами госпо
дарювання різних форм власності. Так, спостерігається загальна 
і енденція зменшення загальнодержавної форми власності та різке 
іроетання приватної і комунальної. Таке різке зростання (більш ніж 
удвічі) протягом 4 років навіть з урахуванням переоцінки їх вар- 
гості не було можливе без продовження в Україні процесів прива- 
11 нації державного майна та передач і й о г о  в комунальну власність. 
< ьогодні комунальна форма власності становить другий за розмі
ром сектор економіки України (у 2002 р. вона складала більше 23% 
\ структурі основних коштів) [70] й продовжується тенденція його 
іросгання. Але в структурі продукування ВВП вага комунальної 
ішасності займає значно меншу частку [70], що показує невисоку 
ефективність управління в даному секторі економіки. Якщо про
зі іллізувати збитковість суб’єктів господарювання (див. додаток 5), 
ю саме комунальний сектор економіки сьогодні продукує великі 
ібитки [70, с. 11].

В сучасних умовах господарювання, в умовах зростання 
* м іііоміки України та необхідності підвищення наповнення дохід
ні її частини бюджетів усіх рівнів гостро постає проблема забезпе
чення ефективності управління підприємствами державного та ко
мунального секторів економіки з мегою залучення в економічний 
нПіг додаткових виробничих потужностей та збільшення їх при- 
оу гковості. Крім того, якщо проаналізувати динаміку збитковості 
суб’єктів господарювання (наведегих у таблиці), то найбільша 
чиє і ина їх припадає саме на комунальний сектор економіки. З іншо- 
іч боку, аналіз капітальних вкладень за формами власності (див.
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рис. 3. [70]) дозволяє зробити висновок про недоінвестованість 
суб’єктів господарювання комунального сектора економіки.

1998 2000 роки 2001 2002

Рис. 2. Основні засоби за формами власності в Україні

Рис. 3. Структура інвестицій в основний капітал 
за формами власності (% до загального обсягу)

Таким чином, можна зробити наступні висновки відповідно 
до тенденцій функціонування підприємств комунальної власності:
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• зростання частки суб’єктів господарювання комунальної 
власності в економіці;

• зменшення питомої ваги капіталовкладень (інвестицій в 
основний капітал) сектора комунальної власності, що засвідчує 
відсутність модернізації та оновлення основних виробничих фондів, 
тобто практичну відсутність самовідтворення капіталу в цій сфері 
економіки, що відповідно звужує дохідну частину місцевих бюджетів 
та збільшує видаткову за рахунок необхідності субсидування пла
ново-збиткових підприємств;

• зростання частки комунальної власності відбувається за 
рахунок переведення об’єктів загальнодержавної власності у ко
мунальну та створення нових підприємств комунальної власності;

• існує нагальна потреба в підвищенні ефективності діяль
ності суб’єктів господарювання комунальної власності та засто
суванні нових інструментів використання їх майна.

Розглянемо більш докладно саме визначення поняття “кому
нальна власність” та його інституалізацію в Україні. Так, законами 
України визначено, що територіальні громади можуть створювати 
юридичні особи публічного права, тобто комунальні підприємства [15]. 
Державне комунальне підприємство - підприємство, засноване на 
власності адміністративно-територіальних одиниць [15]. Управління 
майном, що є в комунальній власності, здійснюють безпосередньо 
територіальна громада та утворені нею органи місцевого само
врядування [ 15]. З іншої точки зору, згідно із Законом України “Про 
власність” до державної форми власності належить загальнодер
жавна та комунальна власність [50]. Таким чином, можна зробити 
висновок, що комунальна власність належить до державної влас
ності, а особливості управління підприємствами загальнодержав
ної форми власності практично повною мірою поширюються і на 
комунальні підприємства. Розглянемо, що є об’єктами права ко
мунальної власності [15; 50]:

• майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради Респуб- 
11 і ки Крим та утворюваних нею республ іканських органів;

• майно, що забезпечує діяльність відповідних рад і утворю
ваних ними органів;

• кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об’єк
ти житлово-комунального господарства;

• майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров’я, 
і оргівлі, побутового обслуговування;
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• майно підприємств комунальної власності; місцеві енерге
тичні системи, транспорт, системи зв’язку та інформації, а також 
інше майно, необхідне для забезпечення економічного й соціального 
розвитку відповідної території.

Суб’єктами господарювання комунального сектора еконо
міки [15; 50; 45] є суб’єкти, що діють на основі лише комунальної 
власності, а також суб’єкти, у статутному фонді яких частка ко
мунальної власності перевищує 50% чи становить величину, яка 
забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального 
впливу на господарську діяльність цих суб’єктів. Необхідно зазна
чити, що відповідно до виду об’єктів комунальної форми власності, 
підприємства комунального сектора економіки можуть бути як 
комерційні, так і не прибуткові [15; 50; 45]. Відповідно до цього 
розподілу, визначимо кінцеві цілі (результати) управління комуналь
ними підприємствами. Вони можуть мати як чітко виражений 
кількісний результат (у комерційному секторі це може бути дохід, при
буток підприємства) або якісний характер, наприклад, покращення 
культури обслуговування населення. Позитивні зміни цих показників 
свідчать про ефективність управління цими підприємствами.

З цієї точки зору, виникає необхідність у реструктуризації 
підприємств комунальної сфери. Можна зазначити, що на підприє
мства, які господарюють у даному сегменті ринку, впливають такі 
самі чинники, як і на інші - приватного або колективного секторів 
економіки. Тому, коли ми визначаємо ефективність діяльності 
суб’єкта господарювання комунальної форми власності, немає необ
хідності застосовувати інші показники оцінки, окрім тих, що вико
ристовуються в корпоративному та приватному секторах ринку.

Удосконалення ефективності системи управління комуналь
ного сектора економіки, на нашу думку, повинно здійснюватися у 
двох напрямках, згідно із зарахуванням діяльності підприємств ко
мунальної власності до комерційної і некомерційної сфери.

У комерційній сфері підвищення ефективності управління 
комунальними підприємствами пов’язано із застосуванням стан
дартів корпоративного управління приватного і колективного сек
торів економіки, тобто із втіленням на цих підприємствах системи 
принципів корпоративних стандартів (принципів корпоративного 
управління), обов’язкових для виконання і стимулювання керівниц
тва підприємства, з метою підвищення капіталізації суб’єкта гос
подарювання та ефективності його оперативного управління [32; 74].
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крім того, необхідне більш широке використання орендних відно
син, створення спільних підприємств та застосування концесій для 
підвищення ефективності управління об’єктами комунальної влас
ності з метою підвищення надходжень до бюджетів територіаль
них громад, на принципах конкурентності при передачі у викорис- 
і ання у приватний та колективний сектори господарювання. Зараз 
ці інструменти не передбачені законодавством як механізми на
повнення дохідної частини бюджету розвитку. У некомерційному 
секторі економіки потрібна розробка цілої низки якісних показників, 
які б підлягали громадському контролю і за якими б оцінювалась 
діяльність керівництва цих комунальних підприємств та були спря
мовані на “жорстку” економію бюджетних коштів. З цією ж метою 
і іеобхідно поширювати законодавство у сфері проведення держав
них закупівель і на діяльність суб’єкті в господарювання комунальної 
власності.

У комерційному секторі економіки, до якого належить ряд 
комунальних підприємств або об’єктів комунальної форми власності, 
що передані в оренду, утворені на засадах спільних підприємств 
або об’єднань підприємств державного і приватного (колективно
го) секторів економіки, доволі просто визначити зміни основних по
казників господарської діяльності, але в некомерційному секторі ці 
зміни мають скоріше суб’єктивний характер і їх доволі складно 
оцінити.

У корпоративному секторі економіки, як у вітчизняній прак
тиці бізнесу, так і в закордонній, найважливіший показник - це капі
талізація суб’єкта господарювання [32; 74]. Але використання цього 
показника для підприємств комунального сектора економіки має 
сенс тільки коли вони утворені у форм і спільних підприємств із залу
ченням сторонніх інвесторів. Деяка частка корпоративних прав та
кого підприємства може котируватис ь на фондовому ринку, і зміна 
ціни корпоративних прав може свідчити про ефективність управлін
ських впливів на його діяльність. Коли об’єкт комунальної влас
ності переданий в оренду суб’єкту ринку, тоді оціночна вартість 
такого об’єкта (без урахування амортизаційних відрахувань та з 
позицій оцінки надходжень у вигляді орендних платежів) може 
свідчити про ефективність його використання з точки зору місце
вих органів управління як інвесторів. А ле  такий підхід має обмежений 
характер, коли мова йде про унітарні комунальні підприємства, або 
об’єкти комунальної власності, які використовуються на умовах кон
цесії. У практиці господарювання в Україні концесійна практика пере
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дачі об’єктів комунальної власності не набула великого поширення [70], 
але це залишається одним із пріоритетних напрямків покращання 
ефективності їх функціонування та розпорядження комунальним 
майном, тому більшу увагу приділимо саме унітарним комуналь
ним підприємствам комерційного сектора.

Комунальні підприємства, створені як унітарні підприємства 
комерційного сектора економіки, функціонують як звичайні контр
агенти ринку. Тому, виходячи із системи цілей, що формувалась 
при його створенні, до нього застосовуються звичайний підхід щодо 
оцінки ефективності функціонування, який можна розглядати в ко
ординатах дохід-прибуток з урахуванням можливого монопольно
го становища на ринку. Крім того, необхідно зауважити, що існує 
загальнодержавний підхід до оцінки ефективності функціонування 
підприємств державного сектора [42; 43; 49], головні підходи якого 
можна застосовувати і до унітарних комунальних підприємств. Але 
в цих методиках головним чином використовуються показники 
результативності господарювання та ефекту від цієї діяльності, тоді 
як показники ефективності застосовуються обмежено. Так, прак
тично не застосовуються показники, що можуть засвідчувати ефек
тивність діяльності або управління підприємствами комунальної 
власності відносно до інших підприємств відповідної галузі госпо
дарювання. Застосування цих показників дозволило б оцінити страте
гічну позицію суб’єкта господарювання у довгостроковому періоді 
стосовно розширення або звуження ринку товарів галузі та визначи
ти напрямки підвищення ефективності його діяльності.

Визначаючи координати дохід-прибуток як головний пара
метр, що цікавить інвестора в підприємницькому секторі економі
ки, та враховуючи особливості підприємств комунальної власності 
(цілі яких в деяких випадках визначаються напрямками соціально- 
економічного розвитку регіону), ми зосередимося на тому поло
женні, що, визначаючи головні показники діяльності, потрібно ви
ходити з довгострокових цілей розвитку підприємства. Тому го
ловним принципом побудови системи оцінювання ефективності 
управління підприємствами комунальної власності повинна стати 
збалансованість показників, що визначають ефективність госпо
дарювання в координатах дохід-прибуток і досягнення цільових па
раметрів якісних показників, які встановлюються власниками в 
особі представників органів місцевого самоврядування на довго
строкову перспективу, та операційних, що можуть змінюватися на 
різних відтинках часу залежно від зміни ситуації на окремих ринках.
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Крім того, для підвищення ефективності повинна бути побу
дована й система мотивації керівників та менеджменту підприєм- 
< гва, що стимулює управлінців, перш за все, на досягнення визначе
ного кінцевого результату діяльності, відповідно до якого вони отри
мають винагороду, порівнянну з матеріальним стимулюванням, що 
застосовується в комерційному секторі економіки [61]. Необхідно 
зазначити, що ці додаткові кошти, які можуть становити винагоро
ду менеджменту підприємств комунальної власності, не будуть 
обтяжувати видаткову частину ні місцевого, ні загальнодержавно
го бюджету, бо залучаються з додаткових доходів саме окремих 
суб’єктів господарювання. Таким чином запроваджується підприє
мницький підхід у сферу господарювання підприємств комуналь- 
і юї форми власності, що повинен підвищити ефективність управління 
і а функціонування суб’єктів господарювання цієї галузі.

Розширення надходжень до бюджету розвитку пов’язане, на
самперед, з підвищенням ефективності функціонування підприємств 
комунальної власності, що є наслідком поширення найкращої прак
тики корпоративного управління на цей сектор економіки. Саме 
запровадження ефективних систем корпоративного управління та 
сучасних управлінських технологій, заснованих на розробці стра
тегій розвитку підприємств комунальної власності, стає запорукою 
соціально-економічного розвитку територій. Так, насамперед, у ко
мунальній сфері необхідно створити модернізовану систему по
казників, засновану на цілях, що ставляться перед керівництвом 
відповідного підприємства власниками (відповідно до інвесторів у 
корпоративному секторі економіки), з одного боку, та на її основі 
розробити програму дій стосовно досягнення визначених цілей, з 
другого боку. Головною відмінністю даної системи від існуючих 
повинен стати принцип, що досягнення (результати діяльності) оці
нюються збалансовано стосовно цілей, що ставляться перед ме
неджментом, тобто необхідне застосування показників ефектив
ності досягнення цілей та ефективності діяльності підприємства, 
виходячи зі стратегії його розвитку.

Ґрунтуючись на тому істотному факті, що бюджет розвитку 
визначає головним завданням покращання соціально-економічно- 
і о розвитку місцевих територій, можна виокремити головні напрями 
вдосконалення нормативно-правової бази формування та розподі
лу доходів місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності 
управління об’єктами комунальної власності:

135



1. На загальнодержавному рівні необхідно розширити базу 
наповнення дохідної частини місцевого бюджету та скорочення 
видатків за рахунок надання можливості залучати до місцевих 
бюджетів розвитку платежі від передачі майна комунальної влас
ності в оренду та оперативне управління економічним агентам при
ватного й корпоративного секторів економіки, застосування ме
ханізмів передачі у концесію об’єктів комунальної сфери, створен
ня спільних підприємств, корпоратизації унітарних комунальних 
підприємств. Прийняття законів України “Про акціонерні товари
ства”, “Про товариства з обмеженою відповідальністю”, застосу
вання “Принципів корпоративного управління” у практику господа
рювання економічних агентів комунальної власності, застосування 
загальнодержавних методик щодо визначення ефективності управ
ління реструктуризацією суб’єктів господарювання державної форми 
власності Міністерства економіки України, Фонду державного май
на України й на комунальні підприємства.

2. На місцевому рівні необхідно застосувати проектно-цільо
вий підхід до формування дохідної та видаткової частин - як осно
ви формування бюджету розвитку. З цієїточки зору, фактично бюд
жет розвитку є сукупністю інвестиційних проектів щодо реалізації 
пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку територій. 
При визначенні напрямків інвестування повинен бути врахований 
соціально-економічний ефект їх спрямування. З іншого боку, необ
хідне проведення реструктуризації об’єктів комунальної власності 
з метою підвищення їх прибутковості та розподілу господарської 
діяльності та виконання соціальних, екологічних, культурних і конт
ролюючих функцій, що визначені в їх статуті.

Важливе значення для нормального розвитку держави має 
рівномірний розвиток її територій та усунення міжрегіональних дис
пропорцій. Проте можливості наповнення бюджету розвитку різних 
адміністративно-територіальних одиниць суттєво відрізняються. Як 
зазначалося вище, основним джерелом надходжень до бюджету 
розвитку є кошти, передані із загального фонду бюджету відповід
но до рішення місцевої ради. Відзначимо, що найбільші обсяги 
коштів із загального фонду місцевих бюджетів до бюджету роз
витку передаються в економічно розвинених областях (табл. 13).
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Таблиця ІЗ

Надходження коштів, що передавалися із загального 
фонду до бюджетів розвитку місцевих бюджетів 

України в 2004 році*
Регіони Сума, тис. грн Питома вага в 

загальному обсязі, %
Автономна Республіка Крим 108 621,8 7,18

Області:

Вінницька 39 935,4 2,64

Волинська 25 929,4 1,71

Дніпропетровська 160 586,9 10,62

Донецька 156 400,5 10,34

Житомирська 44 627,1 2,95

Закарпатська 90 478,6 5,98

Запорізька 23 700,9 1,57

Івано-Франківська ЗО 248,8 2,00

Київська 78 223,1 5,17

Кіровоградська 35 840,1 2,37

Луганська 60 962,6 4,03

Львівська 55 459,6 3,67

Миколаївська 36 019,5 2,38

Одеська 86 221,6 5,70

Полтавська 33 787,3 2,23

Рівненська 38 111,2 2,52

Сумська 31729,0 2,10

Тернопільська 19 832,1 1,31

Харківська 79 328,5 5,25

Херсонська 24 022,3 1,59

Хмельницька 28 330,3 1,87

Черкаська 48 386,2 3,20

Чернівецька 14 450,1 0,96

Чернігівська 22 561,1 1,49

м. Київ 133 232,1 8,81

м. Севастополь 5 002,3 0,33

Всього 1512 028,3 100,00

’Р озрахован о  н а  о сн о в і д а н и х  Д ер ж а в н о го  к азн а ч ей ств а  У країн и
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Так, у Дніпропетровській області в 2004 р. передано 160,6 мли 
ірн, в Донецькій-156,4 млн грн, в місті Києві - 133,2 млнгрн. Най
менші обсяги перерахування коштів із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку спостерігалися в м. Севастополь - 5 млн грн. 
Чернівецькій області -14,5 млн грн і Тернопільській області -19,8 млі і 
грн. Саме в цих регіонах (крім м. Севастополя) місцеві бюджети 
значною мірою залежать від трансфертів з державного бюджету, 
спостерігається відставання в соціально-економічному розвитку.

Наповнення бюджетів розвитку надходженнями від відчу
ження майна комунальної власності відбувається ще більш нерівно
мірно (табл. 14). Абсолютними лідерами за обсягом залучення 
коштів за рахунок цього джерела є м. Київ - 390,7 млн грн, Одесь
ка область - 129,1 млн грн та Автономна Республіка Крим - 97,0 
млн грн. На п’ять регіонів з найвищими обсягами надходжень при
падає майже 70% сукупних надходжень від відчуження комуналь
ного майна по Україні. Натомість дуже низькі обсяги надходжень 
спостерігаються у Вінницькій області - 4,2 млн грн, Чернігівській - 
6,6 млн грн та в Тернопільській областях - 6,9 млн грн. Питома 
вага п’яти областей з найнижчим обсягом даних надходжень скла
ла менш ніж 3% загальних надходжень по Україні. Такі відмінності 
зумовлені, насамперед, нерівномірністю проходження приватизацій
них процесів, які в різних регіонах характеризуються різною актив
ністю, а також неоднаковою вартістю об’єктів у різних областях.

Таблиця 14
Надходження від відчуження майна комунальної 

власності до бюджетів розвитку місцевих 
бюджетів України в 2004 році*

Регіони Сума, тис. грн
Питома вага в 

загальному обсязі, %
1 2 3

А в то н ом н а  Р еспубл іка  Крим 97 009,1 9,09

О бласті:

В інницька 4 151,9 0,39

В олинська 6 997,3 0,66

Д н іпро петр овська 26  934,4 2,52

Д онецька 28 308,7 2,65

Ж итом ир ська 12 266,4 1,15
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За рахунок надходжень від продажу землі несільськогоспо- 
дарського призначення в 2004 р. місцевим бюджетам вдалося отри
мати до бюджетів розвитку 615,9 млн грн доходів (табл. 15). З них 
майже половина надходжень надійшла в місцеві бюджети м. Киє
ва (36,3%) та Автономної Республіки Крим (13,3%). Мінімальні 
надходження з цього джерела були в Севастополі (0,3 млн грн), 
Чернігівській (2,4 млн грн) та Сумській областях (10,8 млн грн).
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Таблиця 15
Надходження від продажу землі 

несільськогосподарського призначення до бюджетів 
розвитку місцевих бюджетів України в 2004 році"

Регіони Сума, тис. грн
Питома вага в 

загальном у обсязі, %
Автономна Республіка Крим 82 149,5 13,34

Області:

Вінницька 7 376,1 1,20

Волинська 16 240,3 2,64

Дніпропетровська 7 039,1 1,14

Донецька 16 889,7 2,74

Житомирська 10 217,0 1,66

Закарпатська 16 298,3 2,65

Запорізька 6 330,2 1,03

Івано-Франківська 7 922,9 1,29

Київська 60 672,0 9,85

Кіровоградська 3 601,6 0,58

Луганська 3 884,4 0,63

Львівська 45 735,7 7,43

Миколаївська 8 266,0 1,34

Одеська 31911,9 5,18

Полтавська 12 644,8 2,05

Рівненська 6911,1 1,12

Сумська 2 828,7 0,46

Тернопільська 2 994,9 0,49

Харківська 9 687,7 1,57

Херсонська 4 724,0 0,77

Хмельницька 7 360,7 1,20

Черкаська 7 087,0 1,15

Чернівецька 10 818,2 1,76

Чернігівська 2 387,4 0,39

м. Київ 223 603,5 36,31

м. Севастополь 296,3 0,05

Всього 615 878,9 100,00

'Р о зр ах о в ан о  н а  о сн о в і д ан и х  Д ер ж авн о го  казн ач ей ства  У країни .
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Практично не відбувається наповнення бюджету розвитку 
за рахунок одержання дивідендів, н арахованих на акції (паї, част
ки) господарських товариств, що перебувають у комунальній влас
ності (табл. 16).

Таблиця 16
Надходження дивідендів, нарахованих на акції 

(частки, паї) господарських товариств, що перебувають
у власності територіальних громад, до бюджетів 

розвитку місцевих бюджетів України в 2004 році*
Регіони Сума, тис. грн Питома вага в 

загальному обсязі, %
Автономна Республіка Крим 82 149,5 13,34

Області:

Вінницька 7 376,1 1,20

Волинська 16 240,3 2,64

Дніпропетровська 7 039,1 1,14

Донецька 16 889,7 2,74

Житомирська 10 217,0 1,66

Закарпатська 16 298,3 2,65

Запорізька 6 330,2 1,03

Івано-Франківська 7 922,9 1,29

Київська 60 672,0 9,85

Кіровоградська 3 601,6 0,58

Луганська 3 884,4 0,63

Львівська 45 735,7 7,43

Миколаївська 8 266,0 1,34

Одеська 3*911,9 5,18

Полтавська 12 644,8 2,05

Рівненська € 911,1 1,12

Сумська 2 828,7 0,46

Тернопільська 2 994,9 0,49

Харківська 9 687,7 1,57

Херсонська 4 724,0 0,77

Хмельницька 7 360,7 1,20

Черкаська 7 087,0 1,15

Чернівецька 1С 818,2 1.76

Чернігівська 2 387,4 0,39

м. Київ 223 603,5 36,31

м. Севастополь 296,3 0,05

Всього 615 878,9 100,00

'Р о зр ах о ван о  н а  о сн о в і д ан и х  Д ер ж ан н о го  к азн ач ей ств а  У країни
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Майже 96% загальних надходжень, отриманих місцевими 
бюджетами України за рахунок даного джерела, потрапили у 2004 р 
до бюджету м. Києва, в той час як у восьми регіонах країни (Лу
ганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсона, 
ка, Хмельницька та Чернігівська області) такі надходження до 
бюджетів розвитку не потрапили взагалі.

У цілому за обсягом надходжень до бюджету розвитку 
місцевих бюджетів, отриманих на безповоротній основі, існують 
значні міжтериторіальні відмінності - на п’ять регіонів з найвищи
ми показниками припадає 52,5% загальних надходжень по Україні, 
тоді як такі доходи у п’яти регіонах з найнижчими показниками в 
сумі становлять лише 5%.

3.2. Використання міжбюджетних 
інструментів для впливу

на соціально-економічний розвиток регіонів

Міжбюджетні взаємовідносини визначають форму взаємо
зв’язків і взаємозалежностей між місцевими бюджетами та дер
жавним бюджетом України, а також між окремими ланками сис
теми місцевих бюджетів [19]. Розвиток та оновлення інструментів 
міжбюджетних взаємовідносин в Україні розпочалися лише після 
виведення в 1990 р. місцевих бюджетів зі складу державного бюд
жету, а бюджетів місцевого самоврядування - зі складу бюджетів 
регіональних органів влади. Інститут власних доходів місцевих 
бюджетів одночасно є й інструментом організації міжбюджетних 
відносин.

Проблеми соціально-економічного розвитку в Україні зумо
вили необхідність запровадження нової бюджетної політики, спря
мованої на зміцнення фінансів суб’єктів господарювання. Адже без 
зміцнення фінансів намікрорівні побудувати нормальні взаємовід
носини державного бюджету з місцевими важко, оскільки додана 
вартість формується не на макро -, а на мікрорівні. Одержуючи 
кошти з центру, місцеві органи влади повинні також активніше за
лучати в господарський оборот унікальні українські природні ре
сурси і використовувати для зміцнення місцевих фінансів переваги 
територіального поділу праці.

Запровадженням інституту місцевого самоврядування в 
Україні започатковано процес становлення системи місцевих 
фінансів, до складу якої входять самостійні місцеві бюджети. Необ-
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здійсненні реформ можливе тільки за умови гармонійного збалан
сування загальнодержавних і регіональних інтересів, підвищення 
ролі місцевих фінансів, забезпечення фінансово-економічної неза
лежності регіональних органів, що дасть змогу вирішити проблеми 
перехідного періоду і забезпечити сталий, рівномірний і збалансо
ваний розвиток усіх регіонів держав и.

4.3. Ідентифікація пріоритетних напрямів 
реформування міжбюджетних відносин

У 2001 р. в Україні розпочатась реформа міжбюджетних 
відносин, яка набула свого подальшого розвитку в Бюджетному 
кодексі України. Основним позитивним надбанням цього винятково 
важливого і своєчасного документа є впорядкування і регламен
тація усього комплексу теоретичних і практичних питань, пов’яза
них із функціонуванням вітчизняної бюджетної системи, централь
не місце серед яких посідають міжбюджетні відносини. До таких 
питань слід зарахувати: розмежування на довготривалій основі до
ходів і видатків бюджетів усіх рівнів та видів із застосуванням прин
ципу субсидіарності; визначення складу закріплених і власних до
ходів місцевих бюджетів, розширення переліку останніх; встанов
лення стабільних нормативів розподілу найбільш важливого, з 
фіскальних позицій, прибуткового податку з громадян; визначення 
видів міжбюджетних трансфертів; запровадження прозорого і не- 
упередженого механізму бюджетного регулювання. Але, поряд з 
позитивними надбаннями, залишається низка невирішених проблем.

Протягом останніх років в Україні спостерігається негатив
на тенденція збільшення кількості дотаційних місцевих бюджетів, 
зростання питомої ваги дотацій і субвенцій у сукупних доходах 
бюджетів територіальних громад і, особливо, сільських бюджетах. 
Абсолютні й відносні розміри офіційних трансфертів у зіставленні з 
доходами місцевих бюджетів засвідчують значні масштаби перероз- 
подільчих процесів усередині бюджетної системи. Великі за обсягами 
зустрічні потоки бюджетних ресурсів, спричинені незначною часткою 
власних і закріплених на постійній ос тові доходів місцевих бюджетів, 
спричинюють протиріччя по вертикал і бюджетної системи.

Сучасний стан міжбюджетних відносин характеризується: 
високим ступенем централізації бюджетних ресурсів, більше 2/3 
яких акумулюється в Державному бюджеті України; неможливіс
тю збалансування місцевих бюджетів яку цілому, так і щодо окре-
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мих їх видів, без залучення міжбюджетних трансфертів; переві і 
щення доходів (власних, закріплених та регуляційних) над вида і 
ками притаманне лише обмеженому числу бюджетів.

Проведений аналіз показав, що протягом останніх років відбу
лося зростання диференціації середньодушових видатків місцевих 
бюджетів у регіональному аспекті, що є свідченням неефективної 
політики фінансового вирівнювання. Таким чином, потреби насс 
лення задовольняються по-різному залежно від того, на якій терп 
торії воно проживає, тоді як Основний Закон країни гарантує всім 
однакові можливості щодо освіти, медичної допомоги, підтримки II 
старості та ін. Кошти, що виділяються з державного бюджету, ви 
користовуються не з метою проведення вирівнювання доходів І 
видатків місцевих бюджетів, а суто на покриття поточних потреб 
місцевого самоврядування.

Визначення рівня податкоспроможності територій здійсню 
ється на основі даних про фактичні надходження встановленого 
переліку закріплених за місцевими бюджетами доходів, більшість 
з яких характеризується надзвичайною нестабільністю, що не дає 
можливості об’єктивно оцінити податкову силу адміністративно- 
територіальних одиниць.

Єдині нормативи видатків у розрахунку на душу населення, 
а в Бюджетному кодексі - фінансові нормативи бюджетної забез
печеності виступають не інструментом нормативного планування 
видатків місцевих бюджетів на основі науково обґрунтованого виз
начення потреби в бюджетних ресурсах, а є важелем для здійснен
ня перерозцодільчих процесів.

З метою усунення зазначених недоліків пропонується:
• провести подальше вдосконалення розмежування доходів і 

видатків між бюджетами;
• всебічно зміцнювати дохідну базу місцевих бюджетів;
• розширити перелік власних доходів місцевих бюджетів;
• законодавчо визначити пріоритетність Закону України “Про 

Державний бюджет” на відповідний рік перед іншими законами 
України та нормативними актами, указами Президента України, 
які вимагають збільшення видаткової частини місцевих бюджетів;

• з метою підвищення зацікавленості місцевих фінансових 
органів встановлювати план надходжень загального фонду держ
бюджету для кожного району та міста обласного значення і відпо
відно перераховувати додаткову дотацію від їх перевиконання (а 
не за умови перевиконання в цілому по області);
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• узгодити механізм надання бюджетних трансфертів адміні- 
г іративно-територіальним одиницям з виконанням найважливіших 
макроекономічних показників соціально-економічного розвитку 
територій. Забезпечити стимулювання збільшення податкового 
і іотенціалу, бюджетних доходів, зменшення рівня дотаційності місце
вих бюджетів;

• забезпечити прозорий механ ізм надання субвенцій, визна
чення абсолютних сум окремих видів бюджетних видатків, а та
кож збільшення дохідної бази місцевих бюджетів;

• відповідно до ст. 98 Бюджетного кодексу України при роз
рахунку обсягу кошика доходів, що враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів, ке враховувати приріст недоїм
ки та переплати за базові бюджетні періоди;

• враховуючи важливе значення існуючого механізму сти
мулювання місцевих бюджетів при фактичному перевиконанні 
річних розрахункових обсягів доход їв державного бюджету, за ра
хунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання місце
вим бюджетам, пропонуємо затвердити постановою Кабінету 
Міністрів України Порядок розрахунку показників доходів держав
ного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування до
тацій вирівнювання, ураховуючи факгичний приріст виконання цих 
доходів по кожній області до попереднього року.

Пріоритетними напрямами вдосконалення формульного поряд
ку розрахунку обсягів дотацій вирівнювання місцевим бюджетам є: 
забезпечення стабільності формульного розрахунку обсягів дотацій 
вирівнювання. При необхідності уточнення формульного порядку 
більш доцільне використання цільових субвенцій, аніж внесення змін 
до встановленої формули.

З метою встановлення заінтересованості органів місцевого 
самоврядування виключити зі складу доходів, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних трансфертів, єдиний податок для 
суб’єктів малого підприємництва із зарахуванням його до складу 
власних доходів.

Запровадити прозорий і зрозумілий механізм встановлення 
коригуючих коефіцієнтів у формульному розрахунку обсягів дотацій 
вирівнювання. Забезпечити незмінність коригуючих коефіцієнтів.

З метою врахування регіональної специфіки проводити коригу
вання видатків місцевих бюджетів залежно від таких факторів, як:

• екологічний стан територій, наявність професійних захво
рювань (при плануванні видатків на охорону здоров’я);
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• кліматичні умови (при плануванні видатків на утримання 
бюджетних установ, зокрема на освітлення та опалення);

• густота населення (при плануванні видатків на утримання 
об’єктів соціальної інфраструктури);

• довжина і стан доріг (при плануванні видатків на утриман
ня житлово-комунального господарства);

• стан матеріально-технічної бази бюджетних установ (при 
плануванні видатків на їх утримання);

• якість надання суспільних послуг населенню (при плану
ванні видатків на управління, охорону здоров’я, освіту, культуру, 
фізичну культуру і спорт);

• стан об’єктів житлово-комунального господарства, енерго
забезпечення, водовідведення, каналізаційних і очисних споруд тощо 
(при плануванні видатків на утримання житлово-комунального гос
подарства).

Зарахувати на обласні та районні бюджети всі видатки, які 
мають спільний характер для всіх або частини громад регіону.

Перевести фінансування дільничних лікарень із бюджетів сіл, 
селищ, міст на районний бюджет у зв’язку з тим, що вони обслуго
вують населення кількох громад і неможливо при формуванні бюд
жету визначити й запланувати суму коштів на обслуговування на
селення цих сільських рад.

Доцільно запровадити коригуючий диференційований ко
ефіцієнт збільшення видатків на охорону здоров’я для тих регіонів, 
у яких високий рівень смертності, захворюваності на туберкульоз 
та інші захворювання, для територій із високотехногенним і еколо
гічно небезпечним навантаженням.

У розрахунку загального обсягу видатків за галуззю “Осві
та” до показника кількості дітей у дитячих будинках сімейного типу 
застосовується коефіцієнт приведення учнів у дитячих будинках 
сімейного типу до учнів усіх загальноосвітніх шкіл України, проте 
Законом України “Про дошкільну освіту” дитячі будинки сімейного 
типу визначено як дошкільні заклади. До вихованців дитячого бу
динку сімейного типу належать діти як дошкільного, так і шкільного 
віку. Крім того, норми утримання дітей у дитячих будинках сімейно
го типу значно вищі, ніж норми в загальноосвітніх закладах. Засто
совується показник контингенту учнів шкіл-інтернатів різних типів, 
проте Законом України “Про загальну середню освіту” визначено, 
що загальноосвітні школи можуть мати у своєму складі інтернати з 
частковим або повним утриманням учнів (вихованців).
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У розрахунках не знайшли сього відображення видатки на 
оздоровлення дітей-сиріт та дітей, ідо залишились без батьківсь
кого піклування, які навчаються в загальноосвітніх школах.

У зв’язку з викладеним пропонуємо:
• у формульному розрахунку брати до уваги фактичні показ

ники кількості дітей віком від 0  до 6  років, що відвідують дошкільні 
заклади згідно із статистичними даними щодо міст та районів об
ласті станом на початок року;

• застосувати коефіцієнт приведення вихованців дошкільних 
закладів освіти сільської місцевості аналогічно до порядку визна
чення коефіцієнта приведення кількості учнів денних загально
освітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загально
освітніх шкіл України - залежно від наповненості дитячих садків;

• розробити окремий фінансов ий норматив бюджетної забез
печеності для дитячих будинків сімейного типу;

• доповнити формульний розрахунок показником кількості 
учнів (вихованців) шкіл з інтернатним відділенням із застосуван
ням коефіцієнта приведення кількості учнів (вихованців) загально
освітніх шкіл з інтернатним відділенням до кількості учнів усіх за
гальноосвітніх шкіл України;

• доповнити формульний розрахунок показником кількості 
студентів у вищих закладах освіти І - ПІ рівнів акредитації та відпо
відним коефіцієнтом їх приведення до учнів загальноосвітніх шкіл;

• увести окремо коефіцієнт по загальноосвітніх школах щодо 
забезпечення виконання передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 3 3  “Про затвердження 
Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2008 р.” видатків на оздоровлених пільгових категорій дітей.

При плануванні видатків на культуру, фізичну культуру і спорт 
ураховувати кількість учнів шкіл естетичного виховання, вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл га визначити фінансові норма
тиви бюджетної забезпеченості на одного учня.

Застосовувати коригуючі коефіцієнти, які б ураховували наяв
ну мережу закладів культури та чисельність їх працівників.

Провести інвентаризацію місцевого господарства, що утримуєть
ся за рахунок місцевих бюджетів, і по можливості ті об’єкти, які мають 
ширше функціональне значення, вивести з міського підпорядкування і 
передати або в обласне, або у державне підпорядкування.

При розрахунках видатків на благоустрій додатково врахо
вувати такі параметри, як загальна площа міст, селищ. Збільшити
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норматив витрат на благоустрій, включивши витрати на озеленен
ня, санітарне очищення, благоустрій кладовищ, парків, водоймищ.

Функцію держави та органів місцевого самоврядування, 
пов’язану з обслуговуванням культурно-архітектурної спадщини, 
відокремити від функцій культури і, відповідно, видатки за цими 
функціями розраховувати окремо.

У формулі вирівнювання видатки на культурно-архітектур- 
но-історичну спадщину визначати за показником, який базувався 
б не на кількості населення та витратах на одного жителя, а на 
конкретних фізичних даних, що характеризують кожен об’єкт.

При плануванні видатків для територіальних громад, які роз
міщуються у санаторно-курортній зоні, враховувати не лише постій
не, але й кількість тимчасового населення.

На законодавчому рівні врегулювати питання щодо джерел 
фінансування правоохоронних органів, пожежної охорони, позашкіль
ної освіти із'зарахуванням цих функцій до делегованих повноважень.

Завершити роботу з розробки державних соціальних стан
дартів та державних соціальних гарантій, які повинні бути покладені 
в основу для визначення нормативів бюджетної забезпеченості.

Пріорит ет ні напрями вдосконалення методики ви
значення індексу відносної податкоспроможності.

1. Враховуючи досвід 23 європейських країн, увести у вітчиз
няну фіскальну практику місцевий податок на нерухомість з фізич
них осіб. Цей податковий платіж віднести до кошика доходів, які 
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс
фертів. Тим самим буде посилено зацікавленість місцевих органів 
влади у додатковому одержанні доходів. А починаючи з 2010 р. 
50% надходжень від податку на нерухомість з фізичних осіб вра
ховувати у кошик закріплених доходів.

2. Методологічною базою розрахунку індексу відносної по
даткоспроможності території встановити показник “нарахованих 
податків, зборів, обов’язкових платежів” . Адже оцінка податкових 
можливостей через рівень “фактично зібраних податків” не зовсім 
об’єктивна, бо існує розрив між фактично зібраними та обчислени
ми відповідно до чинного податкового законодавства податками. Цей 
розрив зумовлений багатьма факторами: фінансовим станом плат
ників податків (платоспроможністю), рівнем їх податкової культури і 
податкової дисципліни, результативністю роботи податкових органів 
щодо контролю за дотриманням податкового законодавства тощо.



3. Встановити мораторій на внесення змін, доповнень та ко
ригувань до методики розрахунку індексу відносної податкоспро- 
можності територій, за винятком випадків набрання чинності зако
нодавчими актами, які фундаментально змінюють основи бюджетно- 
податкової системи країни, наприклад Податкового кодексу.

4. Врахувавши значні відмінності щодо бази оподаткування і 
ставок податку з доходів фізичних осіб та можливі бюджетні дис- 
баланси в напрямі зменшення надходжень до місцевих бюджети, 
а також з метою поетапного запровадження податкової соціальної 
пільги з 2004 по 2007 рр., із зміною нової ставки оподаткування з 13 
на 15% з 2007 р., індекси відносної податкоспроможності потрібно 
переглядати щорічно. Таку практику пропонуємо здійснювати до 
2 0 1 0 - 2 0 1 2  рр., тобто періоду повної адаптації до нових бюджетно- 
податкових умов.

5. З кошика доходів, які враховуються при розрахунку індек
су відносної податкоспроможності, вилучити єдиний податок для 
суб’єктів малого підприємництва > частині, що належить місце
вим бюджетам, та віднести його до кошика власних доходів.

6 . Вилучити із кошика закріші ених доходів надходження від 
адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими орга
нами відповідних рад або утвореними ними в установленому по
рядку адміністративними комісіями, як таких, що мають дуже низь
ку фіскальну значущість та не відображають реального зв’язку 
цих надходжень із податковим потенціалом регіону.

7. Врахувати у діючій методиці розрахунку індексу податко
спроможності можливі маніпулювання обсягами податкової забор
гованості через її трансформацію у поточні доходи з використан
ням взаємозаліків, вексельних розрахунків, відстрочок за межі 
бюджетного року. В законах України про державний бюджет на 
майбутні періоди зобов’язувати ДПА України забезпечувати ско
рочення податкового боргу з податків і зборів не менше ніж 50% 
від суми боргу станом на початку.

8 . Залишити без змін порядок щорічного розрахунку індексу 
відносної податкоспроможності територій та відмінити норму При
кінцевих положень Бюджетного кодексу України про визначення 
податкоспроможності через кожні три роки.

9. Переглянути діючий перелік податкових пільг і виключити 
(особливо по платі за землю) ті з них, які безпосередньо не пов’я
зані із соціальним захистом малозабезпечених верств населення,
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підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, не ма
ють інноваційної та інвестиційної спрямованості.

10. З  наступного бюджетного року диференційовано підхо
дити до використання коефіцієнту вирівнювання, а саме: для регіо- 
нів-донорів інтервал детермінації встановити в граничних межах 
0,8-1,0, для регіонів-реципієнтів граничні межі коефіцієнта вирів
нювання 0,6-0,8.

11. Вдосконалити методику розрахунку додаткової дотації на 
стимулювання прирослу податкоспроможності місцевих бюджетів у 
напрямі можливого отримання цієї дотації депресивними регіонами.

12. Доповнити алгоритм визначення індексу відносної податко- 
спроможності території додатковими коригуючими коефіцієнтами, 
які б відображали зміни в структурі населення регіонів.

Пріоритетні напрями здійснення державної регіональ
ної політики.

Законодавчо визначити головною метою державної регіо
нальної політики - необхідність зменшення відмінностей у рівнях 
розвитку народногосподарських комплексів регіонів, соціальної 
сфери, а отже, в умовах життя населення.

Законодавчо визначити критерії і перелік депресивних тери
торій. Установити чіткі кількісні межі відхилень соціально-економіч
них індикаторів від середнього рівня по країні, що дає підставу для 
віднесення територій до категорії депресивних.

Пріоритетні напрями удосконалення системи управління 
місцевими фінансами.

Управління місцевими фінансами ускладнюється через 
роз’єднаність дій та відсутність єдиної структури фінансових 
органів. З метою забезпечення впровадження гнучкої та незалеж
ної державної фінансової політики пропонуємо створити єдину за 
відомчою ознакою структуру фінансових органів держави, яка буде 
утримуватись за рахунок коштів Державного бюджету України.

З метою підвищення ефективності управління місцевими 
фінансами розширювати практику використання програмно-цільо
вого методу, який успішно застосований у деяких територіальних 
громадах України.

Доцільно розглянути можливість створення управлінських 
структур для проведення аудиту, моніторингу й експертизи проце
дур планування і виконання місцевих бюджетів.
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Впровадити складання соціального бюджету як аналітично
го та адміністративного інструментарію, який створить систем
ний підхід до фінансового забезпечення всіх соціальних заходів.

Доцільно розглянути можливість створення цілісної системи 
фінансової підтримки місцевих бюджетів за рахунок зменшення 
центральних видатків галузевих міністерств і створення відповід
них державних фондів (Фонд реформування управління регіональ
них фінансів і фінансової підтримки регіонів, Фонд фінансування 
державних соціальних програм, Фонд субсидій і пільг) у складі 
Державного бюджету, головним розпорядником яких затвердити 
Міністерство фінансів України. Затвердити відповідні методики 
розподілу коштів цих фондів.

Необхідно законодавчо врегулювати питання щодо викорис
тання залишків бюджетних коштів за іншими надходженнями 
спеціального фонду, що утворились на початок бюджетного року 
(бюджет розвитку, цільові фонди, утворені місцевим радами, фонд 
охорони навколишнього середовища, надходження податку з влас
ників транспортних засобів та інших самохідних механізмів, які на
правляються на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, ре
конструкцією та ремонтом автомобільних доріг).

За існуючого порядку розподілу субвенцій з державного 
бюджету встановлений у Бюджетному кодексі однаковий термін 
затвердження бюджету АРК, обласних, районних і міських (міст 
Києва та Севастополя, міст республіканського АРК та обласного 
значення) бюджетів ускладнює формування і затвердження район
них та міських (республіканського АРК та обласного значення) 
бюджетів. Пропонуємо внести зміни до ст. 77 Бюджетного кодек
су України і встановити термін затвердження останніх не пізніше 
ніж у двотижневий термін після прийняття обласного (республі
канського АРК) бюджету.

Необхідно прийняти Закон України “Про державний контроль 
за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність 
за бюджетні правопорушення”, в якому визначити перелік право
порушень у бюджетній сфері та порядок застосування стягнень за 
їх учинення, а також повноваження органів, що здійснюють дер
жавний контроль на всіх етапах бюджетного процесу.
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