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У статті досліджено сутність, склад фінансових ресурсів та оцінено стан їх формування органами місцевого само-
врядування. Запропоновано напрями діяльності місцевим органам влади щодо пошуку та залучення додаткових фінан-
сових ресурсів.
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ВСТУП
Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових суспільних відносин можли-

вий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму розпорядженні достатню кількість фінансових
ресурсів. Головною ознакою фінансової самостійності є володіння і розпорядження фінансовими
ресурсами, обсяги яких відповідають функціям і завданням органів місцевого самоврядування.

В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та неста-
більності їх дохідних джерел особливого значення набуває ґрунтовне вивчення можливих джерел
та способів залучення ресурсів, що дозволить створити ефективну систему фінансового забезпе-
чення територіальної громади.

Проблеми формування фінансових ресурсів на місцевому рівні досліджували такі вітчизняні
вчені, як О. Василик, В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, К. Павлюк,
С. Слухай, І. Петровська, Д. Клиновий, П. Бечко, О. Ролінський, О. Чуйко, О. Рогальський. Багато
уваги в їх наукових здобутках приділяється проблемам формування доходів місцевих бюджетів,
зміцненню податкового потенціалу регіонів. Однак не існує єдиного підходу до визначення скла-
ду фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Тому подальшого вивчення потребу-
ють питання пошуку додаткових джерел формування фінансових ресурсів, обґрунтування вели-
чини фінансових ресурсів місцевого самоврядування, проведення ретельного аналізу стану наяв-
них коштів, здійснення планування і прогнозування їх обсягів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей формування фінансових ресурсів органів місцевого

самоврядування, уточнення їх складу, оцінка стану та визначення напрямів діяльності місцевих
органів влади щодо пошуку та залучення додаткових фінансових ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічний розвиток країни, окремої адміністративно-територіальної одиниці, суб’єкта

підприємництва чи домогосподарства знаходиться у прямій залежності від забезпечення необхід-
ними ресурсами. Це можуть бути природні, майнові, фінансові, демографічні, інтелектуальні та
інші види ресурсів. Значення кожного виду ресурсів у забезпеченні ефективної діяльності суб’єктів
економіки вагоме, однак найбільш важливими та складними, на думку багатьох економістів, є
фінансові ресурси [1, с. 72].

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування є об’єктом і реальним вираженням місце-
вих фінансів, а суб’єктами економічних відносин, в процесі яких вони формуються, розподіля-
ються і використовуються, є територіальна громада та органи місцевого самоврядування, які діють
від її імені та в її інтересах, державні органи влади, юридичні та фізичні особи.

Фінансові ресурси місцевих органів влади можна визначити як сукупність фондів грошових
засобів, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на еконо-
мічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць [2].

На обсяги фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування впливає багато чинників,
головні серед яких:

 розподіл повноважень між органами державної влади і місцевим самоврядуванням;
 розподіл дохідних джерел державного та місцевого бюджетів;
 чинна система оподаткування, перелік податків і внесків, їх ставки, пільги;
 організація міжбюджетних відносин і порядок надання трансфертів місцевим бюджетам з

державного бюджету;
 стан фінансового ринку країни й реальні можливості органів місцевого самоврядування у

сфері використання запозичених (кредитів) і залучених коштів (місцевих позик);
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 склад і фінансовий стан підприємств та інших суб’єктів господарювання, які належать до
місцевого господарства;

 конкретні зусилля органів місцевого самоврядування, спрямовані на забезпечення соціально-
економічного стану територій, населених пунктів, пошук альтернативних джерел доходів [3, с. 148].

Враховуючи особливості функціонування головних суб’єктів місцевих фінансів, дослідження
сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, на нашу думку, неможливе без
чіткого розуміння і визначення їх складових елементів.

Так, І.О. Петровська і Д.В. Клиновий складовими фінансових ресурсів органів місцевого само-
врядування вважають: місцеві бюджети, фінансово-кредитні ресурси та фінансові ресурси
підприємств комунальної форми власності [1].

Інша група дослідників, зокрема О.П. Кириленко, П.К. Бечко і О.В. Ролінський, до фінансових
ресурсів органів місцевого самоврядування зараховують: доходи місцевих бюджетів, кошти цільо-
вих фондів, благодійні, спонсорські внески, пожертвування, фінансові ресурси підприємств ко-
мунальної власності та інші ресурси [3].

На думку, K.M. Владимирова, Н.Г. Чуйко та О.Ф. Рогальського, складовими елементами місце-
вих фінансових ресурсів є: місцеві бюджети та фінансові ресурси підприємств, організацій і уста-
нов комунальної форми власності [4].

Єдиної точки зору стосовно даного питання у науковців немає, тому ми схиляємося до думки,
що основними складовими фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є: доходи місце-
вих бюджетів, фінансові ресурси підприємств комунальної власності, місцеві позики та благодійні,
спонсорські внески, пожертвування.

Включення до складу фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування коштів цільових
фондів, як самостійної складової, на нашу думку, є недоречним. Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачено право на утворення органами місцевого самоврядування
цільових фондів, однак при цьому зазначено, що вони є складовою спеціального фонду відповід-
ного місцевого бюджету [5]. Отже, цільові фонди можна вважати частиною доходів місцевого
бюджету, а не самостійними складовими фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на значущість доходів місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні розвитку ад-
міністративно-територіальних одиниць, необхідно проаналізувати їхню структуру.

За даними Державної казначейської служби України, до загального та спеціального фондів
місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за січень-вересень 2013 року на-
дійшло 158,9 млрд. грн., що на 5,7 млрд. грн., більше за відповідний показник минулого року [6]
(табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз доходів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за
січень-вересень 2011-2013 років *

Доходи

Факт за
січень-

вересень
2011 року

%

Факт за
січень-

вересень
2012 року

%

Факт за
січень-

вересень
2013 року

%

Доходи (без ураху-
вання міжбюджет-
них трансфертів

62109,6 47,7 72634,9 47,4 76385,5 48,1

Міжбюджетні тра-
нсферти 68198,6 52,3 80577,6 52,6 82504,9 51,9

Усього, млн. грн. 130308,2 100,0 153212,5 100,0 158890,4 100,0
* Розраховано автором

Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 76,4 млрд. грн., що на 5,2% більше, ніж
за відповідний період 2012 року. Частка трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів ста-
новить 51,9%, що на 0,7% менше, ніж відповідний показник попереднього року.

Порівняно з попереднім роком, у ІІІ кварталі 2013 році продовжилася тенденція до зниження
темпів зростання щомісячних надходжень, що відображає погіршення макроекономічної ситуації
в економіці.
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У структурі доходів місцевих бюджетів п’ятий рік поспіль спостерігається збільшення частки
податкових надходжень. Таке зростання відбулося за рахунок місцевих податків і зборів, частка
яких збільшилася на 1,7% до 7,0%. Основним чинником збільшення цієї частки є зростання над-
ходжень єдиного податку.

Податкові надходження складають 87,1% доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюд-
жетних трансфертів). Їх обсяг становить 66,5 млрд. грн., що на 4,4% більше від минулорічного
показника.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом дже-
рела дохідної частини місцевих бюджетів — 61,4% від загальних надходжень місцевих бюджетів
[7, с. 52].

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів традиційно є плата за
землю. З цього джерела надійшло майже 9,7 млрд. грн., що на 1,4% більше за відповідний показ-
ник минулого року.

У вказаний період 2013 року продовжилася тенденція збільшення частки орендної плати за
земельні ділянки з одночасним зменшенням частки орендної плати за земельні ділянки з одночас-
ним зменшенням земельного податку. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не перегля-
даються у бік зменшення, в той час як ставки земельного податку є фіксованими. Відтак, за даної
схеми оподаткування землі, можна прогнозувати подальше збільшення обсягів надходжень оренд-
ної плати на фоні значно більш повільного збільшення власне земельного податку.

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів за січень-вересень 2013 року надійшло
5,3 млрд. грн., що майже у 1,5 рази перевищує аналогічний показник 2012 року. Їх частка у струк-
турі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 6,9% (рис. 1).
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З прийняттям Податкового кодексу України склад і структура місцевих податків і зборів зазна-
ла суттєвих змін. Так, відбулося скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти.
Проте включення до їх складу єдиного податку, якого надійшло 4,8 млрд. грн., що на 1,4 рази
більше за обсяги надходжень попереднього періоду, не спричинило очікуване підвищення пито-
мої ваги місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів.

Одним з нововведень Податкового кодексу України стало запровадження загальнодержавного
екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього природного
середовища. Від цього джерела до місцевих бюджетів надійшло 1,0 млрд. грн., а його частка у
структурі доходів місцевих бюджетів склала 1,4% [7].

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів за січень-вересень 2011-2013 років (Розраховано автором)
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Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав 8,6 млрд. грн., що на 2,3% менше,
ніж відповідний показник 2012 року. Найбільшою за обсягом статтею неподаткових надходжень
до місцевих бюджетів, як традиційно склалося, є власні надходження бюджетних установ.

З наведених вище даних бачимо, що існуюча на сьогодні в Україні структура доходів місцевих
бюджетів не відповідає вимогам Європейської хартії про місцеве самоврядування.

Адже частка місцевих податків і зборів настільки не значна, що майже не впливає на форму-
вання доходів місцевих бюджетів. Значний обсяг трансфертів з державного бюджету свідчить про
те, що обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування не відповідає передбаченим
в Конституції України [8] та Законі України «Про місцеве самоврядування» [5] функціям.

Слід відмітити, що статтею 9 Європейської хартії про місцеве самоврядування визначено такі
положення щодо формування та розвитку місцевих фінансів:

 органи місцевого та регіонального самоврядування мають право на свої власні адекватні
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатись в межах своїх повноважень;

 обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передба-
ченим Конституцією або законом;

 частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих
податків і зборів, на встановлення розміру яких вони мають затверджені законом повноваження;

 передача повноважень місцевим та регіональним органам влади повинна супроводжуватися
передачею їм фінансових ресурсів, необхідних для виконання цих повноважень [9].

Кошти підприємств комунальної власності у складі сукупних фінансових ресурсів органів місце-
вого самоврядування не відіграють вагомої ролі. Більшість об’єктів комунальної власності є не-
прибутковими підприємствами й утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Окрім пе-
редбачених законодавством податків та обов’язкових платежів, жодних інших доходів вони, як
правило, органам місцевого самоврядування не дають.

Проте ми не втрачаємо надії, що діяльність комунальних підприємств може стати важливою
складовою формування фінансового потенціалу місцевих органів влади. Відповідно до чинно-
го законодавства комунальні підприємства працюють у тому самому правовому полі, що й інші
суб’єкти господарювання. Крім того, вони можуть мати певні преференції щодо підприємств інших
форм власності. Це пов’язано з тим, що місцеві органи влади можуть встановлювати пільги для
комунальних підприємств щодо сплати податків, надавати їм для здійснення своєї діяльності при-
вабливі земельні ділянки, фінансову допомогу тощо. Однак є ряд факторів, що суттєво знижують
ефективність функціонування комунальних підприємств. Згідно із даними Держкомстату близь-
ко 60% комунальних підприємств працюють у низькорентабельних або нерентабельних галузях. У
рентабельних галузях, таких як оптова і роздрібна торгівля, готельний і ресторанний бізнес, працю-
ють близько 15% комунальних підприємств. Тому необхідно задіяти важелі, які б стимулювали місцеві
органи влади розвивати рентабельні види діяльності. Одним з таких важелів може бути пільгове
оподаткування прибутку на початкових етапах становлення та розвитку підприємства [2].

На наше глибоке переконання, найслабшою ланкою системи фінансового забезпечення місце-
вого самоврядування є фінансово-кредитна та інвестиційна діяльність місцевих органів влади.

Велике значення в цьому аспекті має планування використання запозичень як джерела інвес-
тиційних ресурсів розвитку територій, які при тому є одним із ефективних джерел отримання
коштів для покращення інфраструктури сіл, селищ та міст регіону. Муніципальна позика — це
найцивілізованіший спосіб залучення фінансових ресурсів, дуже поширений у світовій практиці.
Навіть у такій багатій країні, як США, муніципальними позиками послуговуються практично у
всіх штатах. Зважаючи на сприятливу кон’юнктуру українського фінансового ринку, муніципаль-
на позика є одним із найефективніших інструментів залучення капіталу. Порівняно з іншими фінан-
совими інструментами емісія муніципальних облігацій має очевидні переваги: меншу вартість
обслуговування боргу; позитивний вплив на кредитний рейтинг; подовження терміну запозичен-
ня; широке коло потенційних кредиторів [10].

Проте випуск місцевих позик в Україні має не систематичний, а епізодичний характер. Основ-
ними причинами такого становища є нестабільність умов господарювання, кризові явища в еко-
номіці, інфляція; нестабільність і суперечливість законодавчої бази; нерозвиненість вітчизняного
фондового ринку, відсутність потрібної інфраструктури; допущені помилки і прорахунки у прак-
тиці випуску місцевих позик.

Зважаючи на це формування стратегії запозичень органами місцевої влади повинно бути час-
тиною загальної фінансової стратегії, яка передбачає ефективне управління фінансовими ресур-
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сами, включно як загальний, так і спеціальний фонди місцевого бюджету, а також бюджет розвит-
ку як складову спеціального фонду місцевого бюджету. Розроблення та втілення такої фінансової
стратегії є запорукою виконання бюджету та ефективного використання його ресурсів.

Серед позитивних тенденцій останніх років слід зазначити зростання обсягів благодійних,
спонсорських внесків і пожертвувань, які надходять до бюджетів території місцевого самовряду-
вання і, зокрема, установ, що утримаються за рахунок місцевих бюджетів.

Прикладом благодійної допомоги, яка широко використовується у світовій практиці для підтрим-
ки соціальної сфери (медицини, освіти, культури), є застосування ендавменту.

Чинне вітчизняне законодавство під ендавментом розуміє суму коштів або цінних паперів, які
вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач бла-
годійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму
такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну
суму такого ендавменту без згоди благодійника [11, с. 8].

Проте практика використання потенціалу ендавментів в Україні не поширена, хоча необхідність
розвитку цього інституту як можливості, зокрема, навчальних закладів залучати додаткові кошти
передбачена соціальними орієнтирами розвитку держави і визначена як один з інструментів стра-
тегії розбудови громадського суспільства.

Отже, підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що стимулювання економічного зрос-
тання на рівні територіальних громад потребує стабільного ресурсного забезпечення та розвину-
того інституційного середовища.

Світова економічна криза та виклики посткризового періоду серед актуальних питань стиму-
лювання економічного зростання поставили проблему пошуку внутрішніх ресурсів розвитку на
місцевому рівні, відмову від патерналістських очікувань.

Формуються нові підходи, за якими має реалізуватися відповідальність місцевої влади за місце-
вий розвиток і викристалізовуються напрямки дії органів місцевого самоврядування щодо забез-
печення економічного зростання на місцях:

1. Передання окремих функцій управління від органів місцевого самоврядування до місцевих
громад і бізнесу. Це обумовлено тим, що кожне місто, селище, село має унікальний ресурсний
потенціал для забезпечення економічного зростання. На місцях краще усвідомлюють стимули і
перешкоди на шляху до налагодження стабільного місцевого зростання і процвітання. Саме тому
громади спільно з органами місцевого самоврядування та на основі налагодження ефективної
співпраці з місцевим бізнесом здатні створити ефективні умови для припливу інвестицій, задіян-
ня інновацій у процесі стимулювання економічного зростання.

2. Підтримка місцевим самоврядуванням розвитку ефективних і динамічних ринків, сприяння
подоланню бар’єрів входження на місцеві ринки, зокрема різних інфраструктурних обмежень.

3. Створення на місцевому рівні сприятливих умов, зняття адміністративних бар’єрів щодо
залучення інвестицій, підвищення довіри інвесторів для збільшення надходження інвестицій (на-
самперед, довгострокових) [12, с. 7].

Діяльність органів місцевого самоврядування щодо стимулювання економічного зростання на
місцевому рівні передбачає узгодження економічних інтересів держави, регіонів та місцевих гро-
мад, створення дієвих стимулів щодо економічного зростання на місцевому рівні та збільшення
на цій основі добробуту.

ВИСНОВКИ
В умовах ринку джерела ресурсів для економічного зростання на місцях мають бути диверси-

фіковані. Для стимулювання пошуку додаткових джерел формування фінансових ресурсів орга-
нами місцевого самоврядування повинні застосовуватися різноманітні напрямки активізації місце-
вої економічної ініціативи, у тому числі:

 розвиток підприємництва, створення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джере-
ла сировини, забезпечують насамперед потреби внутрішнього ринку;

 сприяння місцевою владою залученню інвестицій та їх ефективному використанню;
 упровадження інновацій у виробничу сферу, створення нової продукції;
 розвиток сфери послуг;
 запровадження й використання різноманітних інструментів та механізмів стимулювання місце-

вого економічного розвитку (у т.ч. програм соціально-економічного розвитку, кластерів, націо-
нальних проектів, механізмів державно-приватного партнерства та ін.);
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 розширення сфери дії фінансових інструментів стимулювання місцевого економічного роз-
витку (у т. ч. інвестиційних субвенцій, бюджету розвитку у складі місцевого бюджету, комуналь-
них банків, муніципальних цінних паперів, філіалів банківських установ) [12, с. 6].

Хочемо зауважити, що ми торкнулися лише окремих аспектів формування фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування. Подальших наукових досліджень потребують перспективні
напрями диверсифікації дохідних джерел місцевих органів влади.
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