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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті досліджуються питання використання коштів місцевих бюджетів. Обґрунтовано, що ефективність викори-

стання коштів місцевих бюджетів залежить від деяких положень. По-перше, раціональної системи формування доходів
місцевих бюджетів. По-друге, від сформованої системи фінансової стійкості місцевих бюджетів. По-третє, від прозо-
рості та демократичних процедур прийняття рішення про використання доходів місцевих бюджетів. По-четверте, від
ефективного суспільного контролю за спрямуванням коштів з місцевих бюджетів у відповідності з рішенням про видат-
ки місцевого бюджету. По-п’яте, від чіткого управління процесом безпосереднього використання коштів місцевих бюд-
жетів. На основі дослідження обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної системи використання коштів
місцевих бюджетів необхідні суттєві зміни, які дадуть змогу забезпечити більш ефективне їх використання.
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ВСТУП
Становлення та розвиток України як самостійної держави обумовили необхідність розвитку

системи місцевих бюджетів. Історично склалось так, що місцеві бюджети почали формуватись із
виникненням інституту місцевого самоврядування. Унітарний устрій України зумовлює особливе
значення місцевих бюджетів у складі бюджетної системи. В країні функціонує понад 12 тис. місце-
вих бюджетів, де зосереджено понад 40% бюджетних ресурсів. В науковій літературі з питань
фінансів відмічається, що в Україні існують суперечливі тенденції функціонування місцевих бюд-
жетів. Головною проблемою місцевих бюджетів України на протязі всіх років незалежності, є, з
одного боку, об’єктивна необхідність створення ефективної фінансової бази щодо формування їх
доходів, з іншого боку, чинна суб’єктивна система неефективного використання коштів місцевих
бюджетів. Це протиріччя потребує свого рішення як на рівні науки, так і на рівні бюджетної прак-
тики, зокрема впровадження в процес використання коштів місцевих бюджетів більш демокра-
тичних і прозорих процедур, що дасть змогу територіальним громадам чітко контролювати гро-
шові потоки місцевих бюджетів, напрями і ефективність їх використання на користь населення
тієї чи іншої громади.

В Україні, згідно з Бюджетним кодексом [1], місцевими визначаються: бюджет АР Крим, об-
ласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування (бюд-
жети міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань).

Наявність місцевих бюджетів закріплює фінансову самостійність органів місцевого самовря-
дування, що визначається як «незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті
певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення для їх вирішення відповідними коштами [2]»,
що передбачено як Конституцією України [3, ст. 140], так і Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 27.05.1997 р. [4].

Питанням функціонування місцевих бюджетів, їх різним аспектам розвитку займались багато ук-
раїнських учених, зокрема Бондарук Т.Г. [5], Буковинський С.А. [6], Буряченко А.Є., Палій М.П. [7],
Васильєва Н. [8], Воробйов Ю.М., Когут І.А. [9], Гушта О.В. [10], Демченко Т.М., Калусенко В.В. [11],
Зайчикова В.В. [12], Кириленко О.П. [13], Когут І.А. [14], Луніна І.О. [15], Павлюк К.В. [16] та
інші. Однак фінансова нестабільність в Україні, світова фінансово-економічна криза, проблеми з
формування доходів місцевих бюджетів обумовлюють необхідність подальших досліджень пи-
тань місцевих бюджетів, зокрема проблеми підвищення ефективності використання коштів місце-
вих бюджетів в умовах складного фінансового становлення держави в цілому.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження питань щодо забезпечення ефективності використання коштів

місцевих бюджетів.
РЕЗУЛЬТАТИ
Функціонування місцевих бюджетів перш за все залежить від принципів, механізму та резуль-

тативності формування доходів місцевих бюджетів.
У відповідності з Бюджетним кодексом України [1] основними принципами формування до-

ходів місцевих бюджетів є: принцип єдності, принцип збалансованості, принцип самостійності,
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принцип повноти, принцип обґрунтованості, принцип ефективності та результативності, прин-
цип субсидіарності, принцип цільового використання бюджетних коштів, принцип справедли-
вості і неупередженості, принцип публічності та прозорості.

Реалізація зазначених принципів найбільш повно проявляється при виконанні місцевих бюд-
жетів. Результати виконання місцевих бюджетів за доходами наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Доходи місцевих бюджетів України за 2010-2012 рр. (млн. грн.) *
Групи статей

доходів
2010 2011 2012

план факт план факт план факт
Податкові надходження 69391,7 67575,6 73553,4 73086,9 86350,3 85852,0
Неподаткові надхо-
дження 8322,7 8769,2 7106,7 10915,9 7839,1 12635,7

Доходи від операцій з
капіталом 4011,9 2556,2 3817,9 1829,8 2585,7 1754,3

Цільові фонди 1799,1 1614,7 971,1 822,7 630,5 571,5
Усього без міжбю-
джетних трансфертів 83525,4 80515,7 85449,1 86655,3 97405,6 100813,5

Міжбюджетні транс-
ферти 81324,9 77766,2 96516,3 94875,6 125425,3 124459,6

Разом 164850,3 158281,9 181965,4 181530,9 222830,9 225273,1
* Складено за даними Державної казначейської служби України [17]

Наведені дані свідчать про нестабільність формування доходів місцевих бюджетів. Практично
місцеві бюджети функціонують не за рахунок власної фінансової бази, а за рахунок міжбюджет-
них трансфертів з Державного бюджету України. Так, у 2010 році частка міжбюджетних транс-
фертів у доходах місцевих бюджетів планувалась на рівні 49,3%, а фактично склала 49,1%. У 2011
році ця частка становила відповідно до плану 53,0%, а фактично — 52,2%. У 2012 році частка
міжбюджетних трансфертів складала у відповідності з планом 56,3%, а фактично — 55,2%.

Таким чином, абсолютні та відносні показники формування доходів місцевих бюджетів за три
останні роки свідчать про не виконання повністю жодного з принципів формування місцевих
бюджетів, особливо принципів самостійності місцевих бюджетів, ефективності та результатив-
ності формування їх доходної частини. Сучасне формування доходів місцевих бюджетів не є раці-
ональним. Це обумовлено тим, що в будь-якому бюджеті частка власних надходжень повинна
бути більшою, аніж кошти, що надходять в порядку між бюджетного перерозподілу. Крім того,
основним джерелом формування будь-якого бюджету, зокрема і місцевого, повинні бути подат-
кові надходження. Однак в доходах місцевих бюджетів частка податкових надходжень за планом
становила: у 2010 р. — 42,1%, у 2011 р. — 40,4%, у 2012 р. — 38,8%. У той ж період за фактом
частка податкових надходжень була: 2010 р. — 42,7%, 2011 р. — 40,3%, 2012 р. — 38,1%. Тобто
поступово податкова база місцевих бюджетів скорочувалась, а, отже, раціональність формування
місцевих бюджетів є не тільки сумнівною, але чітко простежується нераціональність їх форму-
вання, що не відповідає встановленим принципам і Бюджетному кодексу України.

Не виконання принципів формування місцевих бюджетів впливає на їх фінансову стійкість та
фінансову безпеку місцевих бюджетів.

Держава вже давно наголосила про необхідність підвищення самостійності регіонів, а це по-
в’язано з реалізацією принципів самофінансування, самоуправління та самозабезпечення. Вихо-
дячи з цих принципів все більше науковців ставлять питання про фінансову стійкість місцевих
бюджетів [9].

Поняття фінансової стійкості місцевих бюджетів для оцінки їх стану було вперше запропоно-
ване російським ученим Поляком Г.Б. [18]. Однак, на нашу думку, більш детально проблематику
стійкості місцевих бюджетів досліджено в праці Воробйова Ю.М., Когут І.А. [9]. Автори сформу-
лювали визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів, як «комплексне поняття, що відоб-
ражає такий стан грошових фондів, при якому території здатні стабільно розвиватися, зберігаючи
свою фінансову безпеку. У найзагальнішому значенні фінансова стійкість місцевого бюджету
виражається у стабільності всієї сукупності грошових фондів і кожного фонду окремо під впли-
вом внутрішніх і зовнішніх чинників» [9, с. 56]. Крім визначення, автори сформулювали власну
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концепцію стійкості місцевих бюджетів [9, с. 57]. Виходячи з цієї концепції та фактичних резуль-
татів формування доходів місцевих бюджетів, можливо стверджувати, що місцеві бюджети Украї-
ни не є фінансово стійкими, а рівень їх фінансової безпеки зменшився з 2010 по 2012 рік. Вороб-
йов Ю.М., Когут І.А. чітко сформулювали основні загрози фінансові безпеці місцевих бюджетів
(рис. 1).

Загрози фінансовій безпеці місцевих бюджетів

зовнішні внутрішні

інфляційні процеси низька якість планування доходів місцевих
бюджетів

стан грошово-кредитного обігу
низька ефективність системи контролю за фор-

муванням доходів місцевих бюджетів
коливання цін на енергоносії

частка тіньової економіки

нестабільність правової бази здійснення
діяльності суб’єктів господарювання

низький рівень використання податкового
потенціалу територій

інвестиційна привабливість регіону та
розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності

рівень життя населення регіону
низький рівень ефективності функціонування

державних фінансових органів

рівень економічного розвитку країни
високий рівень дотаційності місцевих

бюджетів

розмір території

використання місцевих природних ресурсів

низька якість фінансового, бюджетного та
податкового законодавства

адміністративні бар’єри та ступінь довіри до
влади

низький рівень децентралізації податкових
повноважень

відсутність зацікавленості місцевих органів
влади у нарощуванні власної доходної бази

стан розвитку галузей економіки регіону

Рис. 1. Загрози фінансовій безпеці місцевих бюджетів [9, с. 60]

Із зазначених загроз фінансовій безпеці місцевим бюджетом у 2013 році фактично проявля-
лись практично всі, особливо такі, як: висока частка тіньової економіки, низькій рівень ефектив-
ності функціонування державних фінансових органів, низький рівень економічного розвитку краї-
ни, низька довіра до влади, низький рівень децентралізації податкових повноважень, низька якість
планування доходів, низька ефективність системи фінансового контролю, низький рівень викори-
стання податкового потенціалу території, низький рівень життя населення за регіонами країни,
стан розвитку економіки території.

Для підвищення фінансової стійкості місцевих бюджетів необхідна всебічна боротьба з тіньо-
вою економікою. На сьогодні статистичні дані про податковий потенціал регіонів не можуть бути
достовірними, оскільки база оподаткування не містить у собі величезну частину вітчизняної еко-
номіки — її тіньовий сектор, що не підлягає оподаткуванню. В Україні тіньовий сектор слід роз-
глядати тільки як перспективний для здійснення фінансової діяльності із розвитком законодав-
ства і посилення контролю за його дотриманням, розвитком ринку. Неефективні заходи боротьби
з тіньовою економікою, в основі яких лежить неефективність системи контролю за формуванням
доходів місцевих бюджетів, є однією з найважливіших причин, що гальмують зростання фінансо-
вого потенціалу та забезпечення територіальних громад достатніми фінансовими ресурсами, щоб
відповідали потрібному рівню послуг, які надаються на місцях.
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У книзі «Місцеві фінанси» за редакцією Кириленко О.П. стверджується: «У демократичній
державі право приймати рішення щодо збирання суспільних доходів і витрачання зібраних коштів
належить народу. Однак ухвалення рішень у фінансовій сфері безпосередньо усією громадою
можливе тільки під час проведення референдумів і трапляється дуже рідко. Свої права визначати
напрями витрачання суспільних коштів громадяни делегують своїм представникам в органах дер-
жавної влади та місцевого самоврядування. Тому рішення про використання бюджетних ресурсів
у демократичній країні ухвалюють політики, обрані громадськістю. На їхню поведінку вплива-
ють різноманітні фактори, найважливіші з яких — бажання бути переобраним на наступних ви-
борах, відстоювання програмних цілей політичної партії, лобіювання інтересів приватного бізне-
су, прагнення особистого збагачення і т.д.» [2, с. 197].

В умовах демократичного суспільства видатки бюджету обов’язково мають бути засобом задо-
волення колективних потреб населення. При цьому джерелом забезпечення таких потреб можуть
бути видатки як державного, так і місцевих бюджетів. Проте видатки місцевих бюджетів суттєво
відрізняються від видатків державного бюджету, що обумовлено дією функцій видатків бюджетів
різного рівня. Серед таких функцій видатків учені виділяють: а) стабілізаційну функцію, дія якої
полягає в тому, щоб змінюючи обсяги видатків бюджетів, зменшувати негативні наслідки коли-
вання амплітуди економічних циклів. Дія цієї функції видатків на місцевому рівні практично об-
межена, а тому її, перш за все, використовують при здійсненні видатків державного бюджету;
б) перерозподільчу функцію, дія якої полягає в тому, щоб за допомогою оподаткування та надання
трансфертів зменшити нерівність доходів членів суспільства. Саме ця функція видатків має дос-
татні можливості для своєї реалізації на місцевому рівні через те, що місцева влада володіє більш
повною і достовірною інформацією про фінансове і майнове становище населення окремої тери-
торії; в) алокаційна функція видатків бюджету полягає в забезпеченні населення товарами та по-
слугами, які не може надавати ринкова економіка в потрібному обсязі. Реалізація цієї функції
повинно здійснюватися як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок місцевого. Це обу-
мовлено специфікою товарів та послуг, які надають як державою безпосередньо, так і місцевою
владою [2, с. 198-201].

Бюджетна політика органів місцевого самоврядування втілюється у життя тільки під час вико-
нання місцевих бюджетів. Реалізація на практиці видаткової частини місцевих бюджетів дає змо-
гу забезпечувати необхідні суспільні блага, створювати бажані об’єкти інфраструктури, реалізу-
вати певні перерозподільні функції. Витрачання коштів місцевих бюджетів повинно супроводжу-
ватися прозорістю та демократичними процедурами прийняття рішення про використання до-
ходів місцевих бюджетів. Ця прозорість і демократичні процедури залежать не лише від чинного
законодавства, а й від того, як обрані громадою їх представники беруть участь у обговоренні та
прийнятті рішень про затвердження видаткової частини місцевих бюджетів.

Виходячи з чинної системи прийняття рішення про місцеві бюджети, роль представників гро-
мади в умовах української дійсності значно обмежена, хоча на законодавчому рівні чітко прописа-
но як і що потрібно здійснювати при підготовці та прийнятті рішення про місцевий бюджет. У
більшості випадків обрані депутати місцевих органів самоврядування не володіють як теоретич-
ними, так і практичними навиками бюджетного планування. Вони не мають достатньої теоретич-
ної та практичної підготовки в галузі фінансів та бюджету, щоб обґрунтовано відстоювати інтере-
си тієї чи іншої громади, яка обрала відповідного депутата. Звідси, у більшості випадків, депута-
ти місцевих бюджетів при прийнятті рішення про місцевий бюджет покладаються на матеріали,
які надають їм місцеві фінансові органи, а також рішення комітетів з питань бюджету чи власних
помічників (якщо вони є). Тому місцеві бюджети приймаються без всебічного аналізу їх дохідної
та видаткової частини. Демократична процедура прийняття рішення про місцевий бюджет як би
виконується, а глибокої прозорості того чи іншого показника доходів чи видатків місцевого бюд-
жету в реальності фактично не існує.

Отже, ми вважаємо, що для підвищення ефективності використання коштів місцевих бюд-
жетів необхідно ще на стадії прийняття рішення про місцевий бюджет досить досконально об-
ґрунтовувати кожний показник як доходної, так і видаткової частин бюджету. А тому прийняття
рішення про місцевий бюджет не може здійснюватись за один-два дні сесії місцевої ради, необ-
хідно більш тривала процедура обговорення рішення про місцевий бюджет в сесійному залі, а не
за його межами, як це триває зараз.

Прийнявши рішення про місцевий бюджет депутати місцевих рад повинні більш активно і
наполегливо здійснювати суспільний контроль за спрямуванням коштів з місцевих бюджетів у
відповідності з рішенням про видатки місцевого бюджету.
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В останні три роки склалась наступна ситуація з видатками місцевих бюджетів України (табл. 2).

Таблиця 2. Видатки місцевих бюджетів України у відповідності з функціональної класифіка-
цією видатків і кредитування місцевого бюджету за 2010-2012 рр. (млн. грн.) *

Групи статей видатків 2010 2011 2012
план факт план факт план факт

1. Загальнодержавні
функції 11158,8 10208,2 10835,2 9878,1 11663,4 10579,5

2. Оборона 0 0 1,0 1,0 2,0 1,2
3. Цивільний порядок, без-
пека і судова влада 257,0 254,9 227,4 222,4 235,3 211,4

4. Економічна діяльність 10739,7 7802,4 16132,5 12352,5 18216,7 12981,0
5. Охорона навколишнього
природного середовища 1174,5 579,7 1723,9 882,3 2522,6 1162,5

6. Житлово-комунальне го-
сподарство 7760,1 4586,9 10082,8 8355,1 22193,7 19680,0

7. Охорона здоров'я 35590,1 35986,4 38217,1 38737,7 47492,0 47095,4
8. Духовний і фізичний роз-
виток 6548,5 6359,9 7205,8 6924,5 8696,8 8151,1

9. Освіта 51722,6 51018,5 59509,4 59020,9 72248,9 71317,7
10. Соціальний захист і со-
ціальне забезпечення 35929,5 35223,6 42640,2 41894,5 51237,4 50052,5

Всього 160880,8 152020,5 186575,3 178269,0 234508,8 221232,3
* Складено за даними Державної казначейської служби [17]

Із наведених даних можливо побачити, що видаткова частина місцевих бюджетів не виконува-
лась жодного із трьох років, що досліджуються. Це свідчить про неефективність формування як
доходної, так і видаткової частини місцевих бюджетів. Звідси, можливо зробити висновок, що в
Україні в дійсності відсутній ефективний суспільний контроль за прийняттям і виконанням місце-
вих бюджетів.

Отже, пропонуємо, для підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів
підвищити суспільний контроль за прийняттям місцевих бюджетів та використанням бюджетних
коштів. Для цього передбачити більш активну участь в цьому процесі не лише депутатів всіх
рівнів, а й найбільш активних представників громадськості, різних політичних партій та об’єднань
громадян, засобів масової інформації, які фактично відсутні при безпосередньому прийнятті рішень
про місцевий бюджет. Крім того, для підвищення особової відповідальності депутатів місцевого
рівня зменшити терміни їх депутатських повноважень до 3-х років.

Після прийняття рішення про місцевий бюджет починається етап, який пов’язаний як з форму-
ванням доходів місцевих бюджетів, так і з їх використанням у відповідності з розписом видатків
та кредитуванням місцевих бюджетів.

Ефективність використання коштів місцевих бюджетів пов’язана з чітким забезпеченням контро-
лю щодо видатків на суспільні товари та послуги, які передбачені відповідним місцевим бюджетом.

Як свідчить вітчизняна практика використання коштів державного та місцевих бюджетів, існу-
ють значні вади щодо ефективного використання коштів на ті чи інші суспільні товари та послу-
ги, які заплановані в бюджетах. Це пов’язано з тим, що приймаючи рішення про фінансування
відповідних суспільних потреб громади існують велика кількість бажаючих отримати кошти з
місцевого бюджету для своїх власних потреб. Так, при вирішенні спрямувати кошти на ремонт
доріг у місці чи районному центрі, з’являються багато бажаючих отримати ці кошти, та практич-
но не чого не робити. На практиці тендери на використання коштів з місцевого бюджету виграють
підприємства, які або не мають реальної можливості здійснити якісний ремонт доріг, або фірми,
які не бажають якісно ремонтувати ці дороги. Тут найголовніше — отримати кошти з бюджету та
їх освоїти, тобто витратити на цілі, які фактично не передбачені планом місцевого бюджету. Внас-
лідок такого руху видатків з місцевого бюджету кошти витрачені, ремонт доріг здійснений не
якісно, громада не задоволена і вимагає нового ремонту, що потребує знову виділення коштів з
місцевого бюджету, але на наступний рік.
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Таким чином, відсутність контролю з боку громадськості, непрозорість видатків та викорис-
тання коштів з місцевого бюджету, зв’язок фірм, що надають суспільні блага населенню громади
з депутатами чи мерами, або іншими чиновниками призводить до значних втрат місцевих бюд-
жетів. За таких умов не можливо досягти будь-якого ефективного результату. Ні яка наука не
зможе забезпечити подолання таких негативних явищ, якщо сама громада, само населення відпо-
відних міст, селищ, сіл, районів не буде контролювати процес використання коштів з місцевих
бюджетів. Значна роль в цьому процесі відводиться засобам масової інформації, а також інститу-
там державного фінансового контролю (Державна фінансова інспекція, Рахункова палата), пра-
вопорядку та безпеки — прокуратурі, міліції, службі національної безпеки.

Розкрадання коштів чи на рівні держави, чи на рівні місцевої влади повинно бути об’єктом
розслідування як з боку прокуратури, так і збоку служби безпеки.

Використання бюджетних коштів повинно бути забезпечено надійною підтримкою всієї пра-
воохоронної системи держави. Це обумовлено тим, що неефективність використання коштів місце-
вих бюджетів, тобто фактичне їх розкрадання негативно впливає на ситуацію в регіонах, стиму-
лює зростання радикалізації мас населення, які бачать, що держава чи місцева влада використо-
вує кошти не на надання суспільних благ всім, кому ці блага потрібні, а й спрямовує кошти на
збагачення окремих людей, фірм тощо.

Звідси, постає найважливіше питання щодо впровадження чіткої системи управління проце-
сом безпосереднього використання коштів місцевих бюджетів. В теорії ця система в Україні ство-
рена. Необхідні законодавчі та нормативні документи існують. Однак на практиці процес управ-
ління використанням коштів місцевих бюджетів залежить від декількох чоловік, від їх порядності
чи навпаки, непорядності. В результаті місцеві бюджети, з одного боку, мають проблеми з форму-
ванням доходної частини, а з іншого боку, — ті незначні кошти, що визначені в місцевому бюд-
жеті, не мають ефективного використання через гальмуючий увесь процес ручне управління ви-
датками, що дуже вигідно непорядним чиновникам та бізнесменам, що «жирують» за рахунок
неефективного витрачання коштів місцевих бюджетів.

Отже, ми вважаємо, що підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів
пов’язане з чітким та обґрунтованим процесом управління цими коштами. при цьому необхідно
відмовитися від ручного управління видатками місцевих бюджетів, що фактично існує в Україні
всі 22 роки її незалежності.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу встановити, що ефективність використання коштів місце-

вих бюджетів залежить від п’яти основних положень. По-перше, створення раціональної системи
формування доходів місцевих бюджетів. По-друге, від сформованої системи фінансової стійкості
місцевих бюджетів. По-третє, від прозорості та демократичності процедур прийняття рішення
про використання коштів місцевих бюджетів. По-четверте, від ефективного та дієвого суспільно-
го контролю за спрямуванням коштів з місцевих бюджетів у відповідності з рішеннями про видат-
ки місцевих бюджетів. По-п’яте, від чіткого управління процесом безпосереднього використання
коштів місцевих бюджетів у відповідності з законодавчими та нормативними положеннями.
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