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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ  
БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 

 
У сучасних демократичних суспільствах багаторівневі бюджетні 

системи завжди виступають результатом пошуку компромісу між 
самостійністю регіонів і необхідністю міжрегіонального вирівнювання 
умов життя, що дістає відображення в розподілі державних функцій між 
центральними та місцевими органами влад. Україні потрібно проводити 
справжню фінансову децентралізацію для задоволення потреб населення в 
кожному регіоні, а ефективність бюджетної системи не може бути 
досягнута без самостійності місцевих бюджетів. 

Проблемою формування місцевих бюджетів став хронічний дефіцит 
місцевих джерел доходів і надмірна залежність місцевих бюджетів від 
трансфертів вирівнювання. Однак проблема з надмірною трансфертною 
залежністю повстала не стільки в зв’язку з недостатнім обсягом ресурсу, 
скільки у зв’язку з тим, що ця залежність витіснила фінансову гнучкість 
місцевих органів влади у прийнятті рішень [2]. 

До найбільш гострих проблем у сфері формування місцевих 
бюджетів, а також їхніх відношень із держбюджетом України, у першу 
чергу, варто віднести: 

– використання вільних бюджетних коштів; 
– нестабільність дохідної бази; 
– неефективну систему вилучення надлишків загальнодержавних 

податків; 
– невідповідність повноважень, покладених на місцеві органи 

влади, і виділених коштів на цілі; 
– відсутність зацікавленості органів місцевого самоврядування у 

виконанні бюджетних планів; 
– недостатнє фінансування з держбюджету [3]. 
Податкові доходи на території України формуються досить 

нерівномірно. У таких умовах проблеми бюджетного вирівнювання 
продовжують загострюватися. При збільшенні диспропорцій у 
територіальному розміщенні податкової бази центральній владі дедалі 
важче здійснювати бюджетне вирівнювання для забезпечення єдиного 
стандарту послуг, які надаються за рахунок бюджету на території держави. 

Основними напрямками вирішення проблем щодо вдосконалення 
формування доходів місцевих бюджетів є: 

– виявлення резервних джерел збільшення обсягів прибутків 
місцевих бюджетів та залучення благодійних коштів (коштів меценатів); 

– трансфертні платежі доцільно надавати територіям з чітко 
визначеними напрями їх витрачання, що буде забезпечувати цільове 



використання коштів; 
– вдосконалити принципи адміністрування тих місцевих податків і 

зборів, що залишились; 
– формулювання положень, згідно з якими визначаються території, 

яким надається статус депресивних, опрацювання порядку надання такого 
статусу, впровадження інструментів державної та регіональної підтримки 
розвитку цих територій [1]. 

Таким чином, застосувавши запропоновані заходи можливо 
досягнути успішного вирішення існуючих проблем. 
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