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ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В СИСТЕМІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 

 

Зважаючи на сучасні тенденції щодо децентралізації управління фінансовими ресурсами держави, актуальності 

набуває цілісність визначення ролі та значення місцевих бюджетів в структурі місцевих фінансів. Внаслідок 

посилення централізації бюджетного планування минулих років був практично втрачений зв’язок між місцевими 

бюджетами та програмами соціально-економічного розвитку територій. Бюджети в силу обмеженості наявних 

ресурсів не могли забезпечити соціально-економічне зростання на місцевому рівні. Тому децентралізація бюджетної 

системи є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади. 

Система місцевого самоврядування ґрунтується на таких принципах: обов’язковість виборних органів; наявність 

власних повноважень, виконання яких здійснюється самостійно; забезпечення достатніми фінансовими ресурсами 

для реалізації своїх повноважень і завдань. 

На сучасному етапі розвитку країни місцевим бюджетам приділяється значна увага, оскільки вони є гарантом 

фінансового забезпечення розвитку регіонів. Місцеві бюджети істотно впливають на соціально-економічний 

розвиток, рівень життя населення, тому в сучасних умовах господарювання першорядне значення мають пов’язані з 

ними дослідження. Реалізація об’єктивних передумов використання місцевих бюджетів у суспільному 

відтворенні залежить від конкретних організаційно-правових форм, у яких проходить функціонування 

бюджетних відносин. Завдяки організаційним формам стає можливе використання місцевих бюджетів як 

активного інструменту управління територіальною економікою. Правильне розуміння функціонування місцевих 

бюджетів дає можливість найбільш ефективно використовувати їх для комплексного соціально-економічного 

розвитку територій. 

В умовах ринкових трансформацій національної економіки ще більш актуальними стали проблеми економічного 

розвитку регіонів, що залежать від їх бюджетного потенціалу.  

Необхідно враховувати, що мобілізація та використання коштів місцевих бюджетів пов’язані з інтересами різних 

соціальних груп населення, підприємницьких структур різних форм власності, що зумовлює становлення місцевих 

бюджетів як важливого фінансового інструменту регулювання господарського й соціального життя регіонів. 

Ефективним напрямом забезпечення збалансованості бюджетної системи в Україні має стати перетворення місцевих 

бюджетів у дієвий інструмент соціально-економічного розвитку регіонів. Однак від ефективності регіональної 

політики залежить обсяг бюджетного фінансування, а отже, життєвий рівень територіального населення. 

Важливе значення для забезпечення фінансування, реального сектора та сфери послуг на відповідній території 

має розроблення бюджету розвитку у складі місцевих бюджетів. За допомогою місцевих бюджетів реалізуються 

загальнодержавні програми, пов’язані з розвитком галузей національного господарства, здійснюється підтримка 

вітчизняних виробників, фінансуються заходи з підвищення життєвого рівня населення, створення нових робочих 

місць, з реабілітації та працевлаштування інвалідів, виплачуються допомоги незаконно депортованим особам, 

біженцям, реабілітованим. 

Сучасна практика формування місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України вимагає 

приведення відповідно до нього чинного нормативно-правового законодавства, визначення нового переліку 

бюджетних послуг, гарантованих державою, та запровадження системи державних мінімальних стандартів і 

нормативів, які необхідно встановити за основу визначення обсягу видатків, здійснюваних коштом місцевих 

бюджетів. 

Бюджет органів місцевого самоврядування повинен бути головним фінансовим документом певної 

територіальної громади, до якого максимально можливо включатимуться всі кошти і видатки, що здійснюються 

на такому рівні самоврядування. Тільки через включення до бюджету, що приймається  безпосередньо 

населенням або вибраним органом представників територіальної громади, можна забезпечити найбільшу 

ефективність, прозорість, достовірність, контрольованість формування і розподілу фінансових ресурсів на 

мікрорівні управління, який є однією з найважливіших складових сучасних демократичних держав – місцеве 

самоврядування. 

Таким чином, місцеві бюджети – це сукупність економічних (грошових) відносин, що виникають у зв’язку з 

утворенням та використанням фондів грошових засобів місцевих органів влади в процесі перерозподілу 

національного доходу з метою забезпечення розширеного відтворення та задоволення соціальних потреб 

суспільства. За своїм складом, місцеві бюджети – це цільові фонди грошових засобів, що знаходяться у 

розпорядженні місцевих органів влади, які в сукупності із коштами муніципальних підприємств, позабюджетних 

валютних фондів, іншими грошовими доходами і накопиченнями, являють собою фінансові ресурси місцевого 

самоврядування. 


