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Анотація 

В статті розкрито процес формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових 

ресурсів. Визначено проблеми та шляхи зміцнення  фінансової бази органів місцевого 

самоврядування.  Систематизовано методи розподілу коштів місцевих органів самоврядування та наведено 

практичні рекомендації по удосконаленню процесу їх формування. 
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Abstract 

In the article have been opened the local budgeting process in a decentralized funds. Problems and ways of 

strengthen of financial base of local governments were determined. Methods of allocation of local authorities were 

systematized; practical recommendations to improve the process of its formation was given. 
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Вступ 

 

Однією із основних проблем формування місцевих бюджетів є забезпечення збалансованого 

соціально-економічного розвитку регіонів та формування міжбюджетних відносин, з метою 

підвищення саме рівня фінансової самодостатності  шляхом посилення бюджетної децентралізації. 

Саме тому головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпечення 

соціальної сфери та місцевого господарства. 

Метою роботи є систематизація підходів та методів розподілу коштів місцевих органів 

самоврядування і розробка практичних рекомендацій по удосконаленню процесу їх формування. 

 

Результати дослідження 

До складу місцевих фінансових ресурсів входять: місцеві бюджети, фінансові ресурси підприємств, 

організацій та установ комунальної форми власності. Формування місцевих фінансових ресурсів 

відбувається з участю централізованих та децентралізованих фондів грошових засобів [1]. 

Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі повноважень (функцій, 

компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Іншими словами, це є 

перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної 

влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого боку [2]. 

Децентралізація бюджетних фінансових ресурсів передбачає: 

- зміну системи оподаткування, при якій змінюються питомі надходження на користь місцевих 

бюджетів; 

- зміну трансфертної політики, яка не зможе будуватись на радянському принципі „від кожного 

по можливостям – кожному по необхідності”; 

- надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в напрямку  розробки  та 

реалізації різноманітних програм соціально – економічного розвитку [3] . 

Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають у розмежуванні кола повноважень 

між центральними та місцевими органами влади. Згідно з чинним законодавством сфери діяльності та 

завдання органів місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані повноваження. З 

метою виконання власних завдань органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції 

самостійно визначають мінімальний обсяг фінансових ресурсів. 
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Як економічна категорія, доходи місцевих бюджетів відображають відносини щодо формування та 

використання фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації функцій 

місцевих органів влади. 

Отож, місцеві бюджети за словами різних авторів трактуються як балансові розрахунки доходів і 

витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території. 

Щодо покращення бюджетів органів місцевого самоврядування, то можна здійснити декілька 

речей: 

 підвищити рівень видатків місцевих бюджетів; 

 збільшити ресурсну базу місцевих бюджетів; 

 посилити інвестиційну складову місцевих бюджетів. 

 

 

Висновки  

 

Таким чином, для повноцінного дослідження розподілу фінансових ресурсів органів 

місцевого самоврядування потребує більшої децентралізації, покращення внутрішньо-економічних 

показників. Також вирішення законодавчих та організаційних проблем призведе до ефективнішого 

розподілу коштів. 
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