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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
 У статті розглянуто бюджетне забезпечення розвитку міста в умовах реформування. 

Визначено, що бюджетні доходи є важливою складовою місцевих бюджетів, саме вони 
створюють фінансову основу виконання видаткових потреб територіальних громад, 
забезпечуючи при цьому економічний і соціальний розвиток територій.Формування 
фінансово спроможних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації є 
першочерговим завданням як державних, так і місцевих органів влади. 
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Постановка проблеми. Впровадження нової моделі фінансового забезпечення розвитку 

територіальних громад розширює права місцевих органів влади, надає їм можливість 
повної фінансової самостійності. Це можливо лише за умови законодавчого закріплення за 
місцевими бюджетами вагомих джерел їх наповнення, що дозволить місцевим органам 
влади створити реальне підґрунття для виконання як власних, так і делегованих 
повноважень і підвищить мотивацію до нарощування доходів бюджетів усіх рівнів. 

В умовах проведення бюджетної децентралізації місцеві органи влади стали більш 
зацікавленими у розширені бази оподаткування та в залученні додаткових бюджетних 
надходжень. Однак, мінливість бюджетно-податкового законодавства в цій сфері, вплив 
соціальних, економічних і політичних факторів негативно впливає на зростання обсягів 
бюджетних доходів територіальних громад, що не дозволяє виконати заплановані завдання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблематики бюджетного 
забезпечення розвитку територіальних громад присвячені наукові праці українських вчених: 
В. Андрущенка, В. Базилевича, Т. Боголіб, О. Василика, В. Дем'янишина, М. Долішного, 
В. Зайчикової, В. Заяць, О. Західної, Г. Карп, О. Кириленко, В. Кравченка, А. Крисоватого, 
М. Крупки, І. Луніної, А. Лучки, Ц. Огоня, В. Опаріна, Д. Полозенко, І. Ткачук, С. Юрія та 
інших, які вивчали методи і джерела мобілізації доходів до місцевих бюджетів, акцентували 
увагу на функціональному їх призначенні та ролі у фінансовому забезпечені видаткових 
потреб. Проте сучасні умови потребують особливого підходу до наповненості дохідної частини 
місцевих бюджетів, що покладено в основу подальших наукових досліджень.  

Формування цілей статті й аргументування актуальності поставленого завдання. 
Основна мета статі – узагальнити наукові дослідження в сфері формування бюджетних 
доходів територіальних громад, показати їх функціональне призначення та проаналізувати 
стан бюджетного забезпечення міста, визначити додаткові джерела наповнення місцевих 
бюджетів. Актуальність поставленого завдання особливо виявляється у період бюджетної 
децентралізації, оскільки в такій ситуації територіальні громади повинні бути фінансово 
самодостатніми і самостійно вирішувати поставлені перед ними завдання та забезпечувати 
соціально-економічний розвиток своїх громад. 

Виклад основного матеріалу. Самодостатність територіальних громад виражається в 
обсязі їхніх бюджетів, відповідно, на першому етапі бюджетної децентралізації виникла 
необхідність збільшення дохідної частини бюджетів територіальних громад, за рахунок 
нових джерел надходжень і державних субвенцій. Саме впровадження нового механізму 
бюджетного регулювання, заміна системи тотального збалансування місцевих бюджетів 
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системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності території залежно від рівня 
надходжень на одного жителя дає позитивні результати. 

На формування доходів місцевих бюджетів та їхні обсяги впливають різні фактори, серед них: 
природно-географічні, культурно-історичні, економічні, політичні та фактори на рівні 
макроекономічних процесів, які відбуваються у суспільстві, а саме: обсяги ВВП, НД, 
економічний підйом (спад) виробництва, інфляція, безробіття, податкова, бюджетна політика, 
інвестиційні витрати, співвідношення коштів, що спрямовуються на споживання та накопичення.  

 Реформування в бюджетній та податковій сферах, а також впровадження 
адміністративних змін, пов’язаних з формуванням об’єднаних територіальних громад, 
дозволили впровадити в реальність принципи бюджетної децентралізації, які безпосередньо 
вплинули на наповненість місцевих бюджетів. 

Яскравим прикладом цього виступає бюджет м. Чернівці, який є фінансовим забезпеченням 
економічного та соціального розвитку даної територіальної громади. Саме доходи міського 
бюджету є фінансовою основою покриття бюджетних видатків та фінансовим забезпеченням 
виконання функцій, покладених на Чернівецьку міську раду. Якісне планування дохідної 
частини міського бюджету, безпосередньо, впливає на обґрунтованість показників соціально-
економіч ного розвитку міста. Відповідно, важливе значення мають питання впровадження 
ефективних механізмів наповнення дохідної частини бюджету та забезпечення контролю за їх 
надходженнями. Бюджетна самостійність міського бюджету виражається його здатністю за 
рахунок власних коштів самостійно вирішувати економічні та соціальні питання та 
забезпечувати фінансування видаткових потреб міста. 

В умовах бюджетного реформування за міським бюджетом законодавчо закріпленні більш 
стабільні та бюджетвіоні джерела доходів, які дозволяють самостійно визначати напрями 
використання коштів і забезпечити їх фінансове покриття. Визначення тенденції наповненості 
бюджету міста, до впровадження принципів децентралізації та після, дає можливість визначити 
переваги та недоліки нововведень, обґрунтувати резерви бюджетних надходжень. 

Характерною тенденцією бюджету міста Чернівці є забезпечення щорічно зростання 
його дохідної частини. Відповідно, із зростанням її обсягу зростала частка доходів бюджету 
міста у валовому регіональному продукті із 7,3% у 2012 році до 8,9% у 2017 році; у доходах 
місцевих бюджетів України із 0,3% у 2012 році до 0,65% у 2017 році; у доходах місцевих 
бюджетів Чернівецької області із 22,6% у 2012 році до 27,5% у 2017 році [7]. Ці показники 
виражають пріоритетність бюджетних надходжень міста перед іншими територіальними 
громадами регіону. 

Місто Чернівці є найбільшою територіальною одиницею на території області, саме в 
обласному центрі зосереджений основний його потенціал за усіма напрямами та сферами 
діяльності, саме через місто проходять найбільші грошові потоки області,які приносять в 
міський бюджет значні надходження. Зростання частки доходів бюджету міста за останні 
роки також є результатом проведення реформ і впровадження принципів бюджетної 
децентралізації. В результаті цього запроваджено нові підходи до формування ресурсної 
бази міста, закріпленням за даним бюджетом бюджетвірних податків, зокрема, податку на 
майно, екологічного, акцизного податку та інших; із розширенням бази оподаткування та 
оподаткованих оборотів тих податків, які поступають у міський бюджет міст; із зростанням 
кількості платників податків; розвитком підприємницької діяльності тощо.  

Слід зазначити, що щорічне зростання обсягів бюджетних доходів міста безпосередньо, 
на пряму залежить від його економічного та податкового потенціалу. За останніми 
статистичними даними промисловий комплекс міста Чернівці представлений 161 
підприємством, які за основними видами промислової діяльності поділяються на 10 
галузей. За 2017 рік промисловими підприємствами м. Чернівці реалізовано товарної 
продукції в діючих цінах на суму 6459,17 млн. грн., у порівнянні з аналогічним показником 
2016 року реалізація збільшилась на 1743,18 млн. грн. Така ситуація дозволила мати 
приріст доходів бюджету міста в розмірі 50,9%. Крім того, за останні роки в місті 
спостерігалася стабільна позитивна динаміка нарощування обсягів роздрібного товаробігу 
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підприємств, зростання обсягу експорту та імпорту товарів. У 2017 році в зовнішній 
торгівлі товарами міста склалося позитивне сальдо в розмірі 2,8 млн. дол. США [7].  

Згідно з Бюджетним кодексом України, доходи бюджету м. Чернівці акумулюються як у 
загальному, так і в спеціальному фондах [1]. Доходи загального фонду у співвідношенні до 
спеціального фонду демонструють свою перевагу, це свідчить про обмежені можливості 
фінансування інвестиційного розвитку даної територіальної громади. Так, співвідношення 
між загальним та спеціальним фондом відповідно складали: 

- у 2012 році 81% і 19%;  
- у 2013 році 76,6% і 23,4%; 
- у 2014 році 82,4% і 17,6%; 
- у 2015 році 92,25 % і 7,8%; 
- у 2016 році 93,9 % і 6,1%; 
- у 2017 році 93,8% і 6,2% [7]. 
Різке скорочення обсягу спеціального фонду має негативний характер, оскільки обсяги 

інвестиційних бюджетних ресурсів з кожним роком скорочуються, відповідно, втрачається 
спроможність бюджету інвестувати розвиток міста за рахунок власних коштів. 

Крім того, дохідний потенціал бюджету міста Чернівці напряму залежить і від його 
податкового потенціалу, оскільки податкові надходження складають основу бюджетних 
доходів міста. Це суми податків і зборів, які поступають до бюджету відповідно до діючого 
законодавства. В останні роки податкова база міста значно розширилась за рахунок 
зростання кількості платників податків і розширення обсягів оподаткованих оборотів, це 
значно вплинуло на зростання обсягів бюджетних доходів міста [7]. Проте, серед кількості 
зареєстрованих платників є значна кількість тих, які не сплачують податки. До такої 
категорії неплатників належать ті платники, які зареєстровані, але не приступили до 
діяльності, які ухиляються від сплати податків, подають від’ємні декларації, ведуть 
подвійні бухгалтерії, виплачують заробітну плату найманим працівникам у конвертах тощо. 
Все це призводить до значних бюджетних втрат, тому дані питання повинні ретельно 
вивчати керівництвом влади м. Чернівці та контролюючими органами міста. Особливу 
увагу слід приділяти питанням легалізації заробітної плати, виявленню фірм прокладок, 
фіктивних фірм, недопущення реалізації контрабандних товарів тощо. 

Сьогодні в бюджеті міста склалась позитивна тенденція, яка характеризується щорічним 
зростанням обсягів податкових надходжень, перевиконанням планових показників, 
отриманням додаткових надходжень, хоча мають місце бюджетні втрати. 

Значну частку в бюджетних доходах міста займають міжбюджетні трансферти - це кошти, які 
надходять з бюджету вищого рівня для забезпечення виконання делегованих повноважень та для 
горизонтального вирівнювання дохідної та видаткової частини бюджету, або ж передаються до 
державного бюджету як надлишок доходів над видатками. Вони складають майже половина всіх 
доходів місцевих бюджетів і поступають в місцеві бюджети у вигляді базової дотації, реверсної 
дотації, субвенцій та додаткових дотацій. З одного боку це має позитивний ефект, оскільки 
дозволяє збільшити обсяги бюджетних доходів, а з іншого зростає залежність бюджету міста від 
перерозподілу бюджетних ресурсів через трансфертний механізм. 

Основним бюджетвірним податком є податок на доходи фізичних осіб, який також 
характеризується щорічним зростання. Найбільшу питому вагу у доходах загального фонду 
бюджету міста, впродовж досліджуваного періоду, займали податки, які надходили в 
останні роки від: управління освіти Чернівецької міської ради (25,7 млн. грн.; 2,8% доходів 
загального фонду), Чернівецького національного університет ім. Ю. Федьковича (14,4 млн. 
грн.; 1,6%), ТОВ «Машзавод» (14,7 млн. грн.; 1,6%), ТДВ «Завод Кварц» (15,0 млн. грн.; 
1,6%), КП МТК «Калинівський ринок» (13,8 млн. грн.; 1,5%), Буковинського Державного 
медичного університету (10,8 млн. грн.; 1,2%), КП «Чернівціводоканал» (8,3 млн. грн.; 
0,9%). Вище названі платники в залежності від наявності в них бази оподаткування в 
основному сплачували до бюджету міста ПДФО, екологічний податок, плату за землю, 
місцеві податки та збори та інші податки і збори передбачені чинним законодавством [7]. 
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Фінансова самостійність місцевих бюджетів, в умовах бюджетної децентралізації, 
виражається обсягом власних доходів місцевих бюджетів, які забезпечують виконання 
власних повноважень. До проведення реформ бюджетної децентралізації частка місцевих 
податків та зборів була незначною, вона коливалась у межах від 6 - 9 %. Відповідно, в той 
період місцеві податки і збори майже не відігравали значної ролі в забезпеченні власних 
повноважень, значно була обмежена фінансова ініціатива та податкова автономія місцевої 
ради щодо зростання обсягів даних доходів, так як, до їх складу входили дріб’язкові та 
мало бюджетно-ефективні податки і збори. Крім того, місцеві ради не мали права вводити 
додаткові місцеві податки та збори не передбачені законодавством.  

Зростання обсягів власних доходів місцевих бюджетів територіальних громад відбувається за 
рахунок внесених змін в систему місцевого оподаткування. Склад місцевих податків і зборів в 
останні роки значно змінився і доповнився вагомими бюджетотвірнними податками. З 2015 року 
їх склад було значно розширено більш вагомими податками та зборами, а саме: 100% до їх 
складу почали зараховувати єдиний податок, плату за землю, податок на майно. Значно 
вплинули на зростання частки місцевих податків і зборів в структурі власних доходів 
надходження транспортного податку, збору за паркування транспортних засобів, туристичного 
збору. Сьогодні структура місцевих податків та зборів, що надходять до бюджету м. Чернівці є 
такою: податок на майно складає 56,6%, єдиний податок (43%), решту збір за місця для 
паркування транспортних засобів та туристичний збір [7]. Це досить позитивно, оскільки бюджет 
м. Чернівці став більш спроможним виконувати власні повноваження. 

 З метою визначення ефекту впровадження бюджетної децентралізації доцільно акцентувати 
увагу на змінах обсягів бюджетних доходів в розрахунку на одного жителя міста (табл. 1.1) та 
бюджетне покриття доходами бюджету видаткових потреб міста (таблиця 1.2.). 

 
Таблиця 1.1. 

Розрахунок обсягу надходжень бюджетних доходів на одного жителя  
м. Чернівці у 2012-2017 роках  

Показники  Роки Відхилення 
 (+/-) в сумі 

звітного 
періоду до 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 р. 2016 р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходи бюджету 
м. Чернівці без 

врахування 
трансфертів (млн. 

грн.) 

420,8 437,6 464,7 568,2 826,4 1333,5 912,7 501,1 

Доходи бюджету 
м. Чернівці з 
врахуванням 

трансфертів (млн. 
грн.) 

972,5 1044,5 1070,2 1448,2 1907,6 2519,7 935,1 612,1 

Чисельність 
населення 

м. Чернівці (тис. 
осіб) 

255,9 258,8 262,1 266,0 266,2 266,3 10,4 0,1 

Доходи бюджету 
м. Чернівці без 

врахування 
трансфертів на 1 

жителя (грн.) 

1644,3 1690,2 1772,9 2136,1 3104,4 5026,4 3382,1 1922,0 

27 



Релігія та Соціум. – 2018. – № 3-4 (31-32) 

Доходи бюджету 
м. Чернівці з 
врахуванням 

трансфертів на 1 
жителя (грн.) 

3800,3 4035,9 4083,2 5444,4 7166,1 9497,5 5697,2 2331,1 

 
 Наведені дані таблиці 1.1 засвідчують той факт, що доходи на одного жителя м. 

Чернівці без врахування, так і з урахуванням міжбюджетних трансфертів протягом 2012-
2017 років мають сталу тенденцію до зростання. Так, зокрема доходи на одного жителя без 
врахування трансфертів зросли з 1644,3 грн. до 5026,4 грн. у 2017 році. Що стосується 
доходів з врахуванням міжбюджетних трансфертів на одного жителя, то протягом 
досліджуваного періоду, вони зросли майже в двічі з 3800,3 грн. до 9497,5 грн. у 2017 році. 
Така ситуація свідчить про зростання платоспроможності бюджету, щодо покриття 
видатків, спрямованих на покращення матеріального добробуту населення міста [7].  

Якщо проаналізувати коефі цієнти фінансової стійкості бюджету м. Чернівці розраховані 
в табл. 1.2 то можна зробити висновок, що майже всі коефіцієнти перевищують нормативне 
значення, за виключенням коефіцієнта податкової самостійності бюджету міста. Крім того, 
спостерігається залежність фінансових можливостей міської ради від трансфертних 
надходжень із державного бюджету під час фінансування видаткових потреб. 

Таблиця 1.2 
Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості бюджету  

м. Чернівці за 2012-2016 років  
Показники  2012 

рік 
2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
 рік 

2017  
рік 

Вага 
коефіцієнта  

1 2 3 4 5 6 7  
Коефіцієнт самостійності 

(Кс) 0,312 0,309 0,235 0,282 0,276 0,291 0,2 

Коефіцієнт залучення 
коштів до державного 

бюджету (Кв(з)) 
0,590 0,614 0,556 0,390 0,255 0,231 0,1 

Коефіцієнт бюджетного 
покриття (Кбп) 0,317 0,312 0,252 0,295 0,310 0,334 0,2 

Коефіцієнт бюджетної 
залежності від 
трансфертних 

надходжень (Кбз) 

0,48 0,43 0,49 0,52 0,46 0,46 0,1 

Коефіцієнт податкової 
самостійності (Кпс) 

0,694 0,733 0,853 0,818 0,845 0,851 0,2 

Коефіцієнт відносної 
бюджетної 

забезпеченості (Квбз) 
0,824 0,871 0,962 1,096 1,153 1,172 0,2 

 
Негативно впливає на фінансову самостійність бюджету міста значення коефіцієнта 

бюджетної залеж ності, який свідчить про зростання ролі державного бюджету та 
фінансування з боку державного бюджету. Значення коефіцієнта податкової само стійності 
вказує на зростання частки податко вих надходжень, що є позитивною динамікою, оскільки 
податки є стабільним та прогнозо ваним джерелом надходжень до місцевих бюджетів. 
Значення коефіцієнта відносної бюджетної забезпеченості вказує на рівномірність 
забезпечення населення бюджетними послугами. Також для бюджету міста характерне 
низьке значення коефіцієнта бюджетного покриття впродовж аналізованого періоду це 
означає, що бюджету недостатньо доходів для покриття повноважень, покладених на 
місцеві органи влади. 
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Значної уваги, на нашу думку, заслуговує досвід Польщі, де за допомогою чіткого 
законодавчого закріплення джерел наповнення кожного бюджету, не на словах, а насправді 
закріпили ефективний принцип розщеплення податків, і тепер, достеменно,відомо які 
податки зосереджується на локальному рівні, які на обласному, а які йдуть у державну казну.  

Зрозуміло, що за таких умов органи місцевого самоврядування максимально зацікавлені в 
міграції населення до їхніх територіальних громад (адже 40% їх доходів потрапляє в бюджет 
міст). Створення максимально сприятливих умов для людей та бізнесу – найважливіший 
пункт стратегій розвитку всіх місцевих громад Польщі [3, с. 14]. 

Крім того, органам місцевого самоврядування в Польщі надано право самостійно 
визначати, чи вводити додаткові податки, чи взагалі відмовлятися від податків, залучаючи 
інвесторів. Отже, органи місцевого самоврядування Польщі наділені достатніми правами і 
бюджетними ресурсами та мають змогу впливати на підвищення рівня якості надання 
суспільних благ і послуг населенню. На жаль, в Україні органи місцевого самоврядування і 
досі мають високий рівень фінансової залежності від центру, а відтак – обмежені можливості 
щодо самостійного вирішення місцевих проблем і покращення рівня життя своїх жителів, 
хоча бюджетна децентралізація в перспективі дасть позитивні результати. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Отже, проведення реформи та впровадження принципів децентралізації 
забезпечує об’єднаним територіальним громадам кращі фінансові умови та можливості для 
подальшого розвитку. Впровадження принципів децентралізації забезпечує громадам 
повноваження та ресурси для власного розвитку, відтак об’єднанні територіальні громади 
можуть реалізовувати стратегічні плани, надавати якісні послуги населенню.  

Зростання інтегрального коефіцієнта фінан сової стійкості бюджету м. Чернівці свідчить 
про динаміку зростання фінансової стійкості бюджету міста, оскільки вважається, що чим 
ближче значення інтегрального коефіцієнта набли жується до одиниці, тим вищою є 
фінансова стійкість бюджету. Відповідно, в бюджетних показниках м. Чернівці відбулися 
позитивні зміни, це ще раз підкреслює те, що проведення бюджетної реформи дає 
позитивний ефект. Однак, у цьому напрямі потрібно більш глибше вивчати зарубіжний 
досвід країн, де ринкові перетворення дали позитивний результат, і впроваджувати його в 
українську практику. 
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Financial provision of social development of the city in decentralization conditions 
 

In the article the budget support of city development in the conditions of reform is considered. 
It is determined that budget revenues are an important part of local budgets, and they create the 
financial basis for meeting the expenditure needs of territorial communities while ensuring the 
economic and social development of the territories. The formation of financially capable 
territorial communities in conditions of budget decentralization is a priority task of both state and 
local authorities. The analysis of budget support in the city of Chernivtsi confirms the facts of the 
growth of budget revenues, which is mainly due to the introduction of new approaches to the city 
budget resource base, with the expansion of the tax base of These taxes coming to the city budget, 
an increase in the number of taxpayers, development of entrepreneurial activity, etc. It has been 
established that the revenues of the general fund of the city budget in relation to the special fund 
show their advantage, which indicates the limited possibilities of financing the investment 
development of this territorial community.  

 Polish experience confirms that the provision of an adequate level of local development of 
unions and local communities can only be achieved if they have at their disposal a sufficient 
amount of financial resources, which, in the first place, are formed at the expense of the growth of 
the volume of state funds. In this case, the financial self-sufficiency of the territorial communities 
will allow developing and improving the infrastructure of settlements, repairing roads, ensuring 
the proper level of development of education, culture, health care, social protection of the 
population, housing and communal services and other activities. 

 The influence of different factors on the formation of local budget revenues is determined. The 
greatest influence is exercised by social, economic and political factors. Social factors are caused 
by the peculiarities of reproduction of the labor force and the population of the state as a whole. 
Directly influenced by the amount of funds allocated to social and cultural activities, social 
protection, the amount and level of wages of different categories of citizens, the size of the 
minimum wage and the basket of goods, the contingent of students, students, patients, people in 
need of social assistance and social protection. The possibilities of finding additional sources of 
budget trips and ensuring financial autonomy of local youth leaders are considered. 

Keywords: local budgets, budget revenues, tax revenues, tax revenues, official transfers, 
balance, expenditure needs, financial autonomy, fiscal decentralization, local authorities. 

 
 

Надійшла до редакції 9.04.2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

http://chernivtsy.eu/portal/

	3-4_Частина26
	3-4_Частина27
	3-4_Частина28
	3-4_Частина29
	3-4_Частина30
	3-4_Частина31
	3-4_Частина32

