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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 

Реалізація реформи адміністративно-територіального устрою з метою 

перерозподілу повноважень, фінансових ресурсів та відповідальності є 

важливою передумовою для оновлення бюджетної та податкової системи 

України. Так, в результаті значної бюджетної централізації знизилась роль 

органів місцевого самоврядування переважно за рахунок дефіциту фінансових 

ресурсів для реалізації власних повноважень. 

Під спроможною територіальною громадою розуміють територіальні 

громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об‘єднання здатні 

самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити 

належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони 

здоров‘я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з 

урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 

інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Від 

ефективної самоорганізації та самозабезпечення громад залежить не тільки 

відродження місцевої інфраструктури, освіти, медицини, а й громадської 

свідомості. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про добровільне об‘єднання 

територіальних громад» держава здійснює інформаційно-просвітницьку, 

організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об‘єднання 

територіальних громад. 
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Дя виконання значної кількості власних та делегованих повноважень 

органи місцевого самоврядування об‘єднаних громад в результаті податкової 

реформи та реформи міжбюджетних відносин отримають додаткові фінансові 

ресурси. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» змінено структуру місцевих податків і зборів за рахунок відбувається 

зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів. До місцевих податків 

належать єдиний податок (чотири групи, включаючи ФСП) та податок на 

нерухоме майно, який складається з податку на нерухоме майно та плати за 

землю [3]. 

Задля зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування також 

запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів 

(пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти). Відповідно до п. 

215.3.10. п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України для підакцизних товарів 

ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської 

ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 

відсотків. Сплата податку відбувається до місцевих бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних 

товарів, а отже, органи місцевого самоврядування отримуватимуть ці кошти 

напряму через місцеві акцизи та зможуть використовувати їх за рішенням 

місцевої ради [2]. 

База оподаткування для об‘єднаних територіальних громад досить значна 

і передбачає зарахування до бюджетів цих громад великої кількості податків, 

що дозволить суттєво збільшити власне їх загальний розмір. Крім того, важливо 

відзначити, що ці бюджети фактично стають незалежними і право 

розпоряджатись ними отримує виключно рада об‘єднаної територіальної 

громади, а сама така громада переходить на прямі міжбюджетні відносини з 

державою [4]. 

Аналізуючи дані Міністерства фінансів України щодо стану виконання 

місцевих бюджетів можна зробити висновки про перші позитивні результати 

фінансової децентралізації. Так, за січень – червень 2015 р. до загального фонду 

місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 44,6 млрд грн, що 

складає 60,7% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими 

радами. Порівнюючи з аналогічним періодом 2014 року приріст надходжень до 

загального фонду склав 37,7% або 12,2 млрд грн, що є позитивним явищем. 
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Фактичні надходження місцевого податку на нерухоме майно за перше півріччя 

2015 р. склали 274,7 млн грн, що перевищує затверджені місцевими радами в 

обсязі 226,2 млн грн на 21,4%. Також станом на 01.07.2015 р. фактичні 

надходження акцизного податку склали 3 240,9 млн грн, що в розрахунку на 

одного жителя країни складає 75,2 грн [1].  

Окрім податкових надходжень, передбачених змінами до бюджетного 

законодавства, додаткове фінансове наповнення бюджетів об‘єднаних 

територіальних громад можливе за рахунок нової трансфертної політики. 

Відповідно до ст. 97 Бюджетного кодексу України виділяють такі види 

міжбюджетних трансфертів: базову дотацію (трансферт, що надається з 

державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій); субвенції; реверсну дотацію (кошти, що 

передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій); додаткові дотації. 

Нова структура трансфертів, що надаються з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам об‘єднаних громад є запорукою підвищення 

соціально-економічних показників як міських так і сільських територій. Проте 

варто відмітити, якщо бюджети громад, які не об‘єдналися у відповідності до 

Перспективного плану формування територій громад та не виконують 

делеговані повноваження, то як базова дотація, так і певні види субвенцій їм не 

розраховуються та не надаються. 

Об‘єднана громада може самостійно залучати міжнародні запозичення та 

допомогу. Сьогодні  перспективний план дій України щодо впровадження 

реформ фінансово підтримують такі міжнародні фінансові та донорські 

організації як Швейцарське бюро співробітництва, Канадське агентство 

міжнародного розвитку, Фонд «Східна Європа», Фундація українсько-польської 

співпраці «PAUCI», Рада Європи, а також Європейський Союз. Так, за рахунок 

грантових програм, інвестиційних проектів та контрактів на місцевому рівні 

можна вирішити питання економічного розвитку, благоустрою, соціальної 

допомоги, культури, охорони здоров‘я, тощо.  
Отже, різні джерела фінансових ресурсів територіальних громад повинні 

забезпечити високий рівень соціально-економічного розвитку регіонів України 

та досягти збалансованості місцевих бюджетів, адже місцеві органи влади 

отримають дієві важелі впливу на розвиток територій в інтересах громад. 

Відмітимо, що тільки оптимальний розподіл повноважень, фінансових ресурсів 
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та відповідальності територіальних громад повинен забезпечити належний 

рівень соціально-економічного розвитку регіонів України.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ АНАЛИЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В современном обществе любой метод научного исследования базируется 

на моделировании. Математическая модель даѐт возможность изучить влияние 

большого числа факторов на конечные результаты процесса путѐм еѐ 

изменения с помощью технических средств, причѐм независимо от 

прикладного характера исследуемого процесса. В данной статье показана 
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