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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

Фінансовий контроль на місцевому рівні – це діяльність суб’єктів контролю, спрямована на 

попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних і неефективних дій у сфері місцевих 

фінансів. Він передбачає оперативне вжиття управлінських заходів щодо виправлення виявлених 

недоліків, компенсацію заподіяної шкоди та застосування санкцій до винних осіб. 

Об’єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети, цільові фонди 

місцевого самоврядування, місцеві запозичення, комунальне майно та земля, а також фінансова 

діяльність учасників бюджетного процесу на місцевому рівні та підприємств комунальної 

власності. 

Суб’єктами фінансового контролю на місцевому рівні є органи державного управління, 

органи місцевого самоврядування, спеціалізовані структурні підрозділи галузевих міністерств, 

відомств і державних комітетів, фінансові та бухгалтерські служби установ, підприємств і 

організацій комунальної власності, а також громадяни та громадські об’єднання, наділені 

контрольними повноваженнями щодо об’єктів фінансового контролю. 

Для кращого розуміння сутності фінансового контролю на місцевому рівні розглянемо 

основні його завдання (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні завдання фінансового контролю на місцевому рівні 

Система фінансового контролю на місцевому рівні має сприяти: 

- досягненню належного рівня економії, ефективності та результативності в діяльності органу 

відповідно до поставлених завдань; 

- складанню достовірної фінансової, статистичної й управлінської звітності; 

- дотриманню встановлених законодавством і керівництвом норм і правил; 

- належному захисту активів від втрат. 

Таким чином, фінансовий контроль на місцевому рівні представляє собою певну діяльність, 

спрямовану на попередження і своєчасне виявлення фактів незаконного витрачання бюджетних 

коштів та неефективних дій у сфері місцевих фінансів. 

 


