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ПЕРЕДМОВА
Проблеми забезпечення фінансовими ресурсами потреб територіальних громад повсякчас при-

вертають увагу політиків, учених, фахівців-практиків і громадськості. Адже існує чимало прогалин та 
суперечностей у нормативно-правовому полі, характерна недостатня взаємодія органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського суспільства, залишається високий рівень дотаційності 
місцевих бюджетів тощо. Незважаючи на те, що кожен без винятку уряд української держави відно-
сив проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування до найпріоритетніших 
напрямів своїх функціональних повноважень, насправді їм рідко коли приділяли належну увагу. Зва-
жаючи на історичний досвід становлення і національні традиції функціонування, територіальні гро-
мади перебувають на зародковому етапі пошуку оптимальної симетрії їх співіснування.

Реальний стан фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання 
функцій і завдань у межах власної компетенції та реалізації доручених центральною владою по-
вноважень є надзвичайно складним. Аналіз статистичних даних підтверджує, що найбільша пи-
тома вага належить надходженням від загальнодержавних податкових платежів, які фактично не 
пов’язані з власною діяльністю територіальних громад. Натомість обсяг ресурсів, що передають-
ся місцевій владі для виконання делегованих повноважень у вигляді трансфертів, не відповідає їх 
компетенціям. Це неабиякою мірою суперечить демократичним механізмам ринкової економіки, 
принципам планування та управління фінансових ресурсів територіальних громад, задекларова-
них у вітчизняному бюджетно-податковому законодавстві та європейських нормах права.

Незважаючи на досягнутий за роки незалежності України прогрес у сфері забезпечення фінан-
совими ресурсами потреб територіальних громад, в багатьох адміністративно-територіальних оди-
ницях вони все ще залишаються вкрай обмеженими. По-перше, малий обсяг доходів не дає реальних 
можливостей місцевій владі бути фінансово незалежною та впливати на соціально-економічні про-
цеси у регіонах. По-друге, доступ на ринки запозичень стримується через високі ставки, сплата яких 
перевищує навантаження на місцеві бюджети. По-третє, надходження від комунальних підприємств 
не завжди покривають витрати на їх утримання. По-четверте, механізм використання бюджетних 
коштів не забезпечує задоволення суспільних потреб. Відтак сьогодні принципової ваги набуває по-
шук альтернативних джерел для забезпечення фінансової дієздатності територіальних громад.

Для вдосконалення системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні 
потрібно: забезпечити ефективне та цільове витрачання коштів місцевих бюджетів шляхом за-
лучення демократичних механізмів їх оцінки і пливу; усунути диспаритет між загальнодержав-
ними та місцевими податками і зборами; вдосконалити систему регулювання міжбюджетних 
відносин за рахунок поліпшення механізму надання субвенцій; активно використовувати гранти 
закордонних донорів, міжнародні програми фінансування проектів на засадах співфінансуван-
ня, інструменти державно-приватного партнерства та місцеві позики; посилити громадський 
контроль за дотриманням місцевою владою норм бюджетно-податкового законодавства; забез-
печити адекватний вплив громадянського суспільства на прийняття рішень у сфері планування 
та управління фінансових ресурсів територіальних громад.

Загалом же, система фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні 
потребує вдосконалення відповідно до загальноприйнятих принципів, закладених у Європейсь-
кій хартії місцевого самоврядування. Найефективніше вирішення вказаних проблем може бути 
здійснене тільки шляхом структурного реформування усієї системи місцевих фінансів, врахову-
ючи вектори фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади. У цьому контексті 
показовий приклад розвинутих країн світу, де муніципальні утворення, що опираються на влас-
ні фінансові ресурси, є стабілізатором суспільно-політичного ладу. Тому достатнє забезпечення 
ними територіальні громади – найбільш прагматичний крок на шляху до матеріалізації консти-
туційних гарантій суверенітету та побудови гнучкої демократичної системи влади на місцевому 
рівні.
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РОзДІЛ 1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1.1. Що таке бюджет і чому він необхідний?
1.2. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи.
1.3. Призначення місцевих бюджетів.
1.4. Правове забезпечення управління фінансовими ресурсами територіальних громад.
1.5. Особливості фінансів об’єднаних територіальних громад.

1.1. ЩО ТАКЕ БюДжЕТ І чОМУ ВІН НЕОБхІДНИй?
Існування держави безпосередньо пов’язане з наявністю в її розпорядженні фінансових ресур-

сів. Суспільні фінанси охоплюють частину грошових відносин, які пов’язані з розподілом і пере-
розподілом створеного в суспільстві валового внутрішнього продукту. Потреба акумулювання 
фінансових ресурсів органами влади зумовлена необхідністю виконання державою визначених 
функцій. Державні структури від її імені уповноважені залучати фінансові ресурси винятково до 
бюджету. З іншого боку, єдиним джерелом фінансування діяльності офіційних органів держави 
може слугувати бюджет. Відтак бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас 
обмежує її 228.

Таким чином, успішне життя людей та їхній справжній добробут в організованій спільноті сьо-
годні неможливо уявити без бюджету. Термін бюджет бере свій початок від норманського слова 
boudgette (шкіряна сумка, потім портфель). В епоху Середньовіччя в Англії канцлер казначейства 
приносив у парламент сумку (портфель), котра разом з її вмістом (фінансовими документами та 
промовою про стан державних фінансів) одержала назву бюджет 229.

Бюджет держави пройшов доволі тривалий і повчальний шлях еволюції. Удосконалення бюд-
жету відбувалося шляхом тривалої і впертої протидії двох чинників – влади, яка претендує на без-
контрольне ведення господарства, і суспільства, яке домагається бюджетних повноважень, тобто 
права визначати сферу діяльності органів влади у сфері фінансових відносин 230. У результаті 
впливу зазначених тенденцій сучасні системи планування і виконання бюджету базуються на чіт-
кій процедурі управлінських дій, що передбачає широкі можливості для врахування суспільних 
інтересів і забезпечення громадського контролю у цьому процесі.

Необхідність бюджету пояснюється тими функціями, які він відіграє в демократичних країнах 
з ринковою економікою. Сучасна фінансова наука виокремлює три функції, які владні органи 
можуть виконувати в економічній системі за допомогою бюджету (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Функції бюджету в країні з ринковою економікою
228 Бюджетний менеджмент: підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; за ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 17 
229 Бюджетний менеджмент: підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; за ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 15–16
230 Боголепов М.М. Финансы, правительство и общественные интересы / М.М. Боголепов. – СПб: Издательство О.Н. Поповой, 1907. – С. 5

Алокаційна
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Відмінні обсяги повноважень органів центральної влади та місцевого самоврядування і різні 
можливості їх виконання зумовлюють неоднакову ефективність застосування державного та міс-
цевих бюджетів у реалізації зазначених функцій. Дослідження дієвості місцевих бюджетів у ви-
конанні кожної з перелічених функцій дасть змогу, зокрема, оцінити вплив бюджетних доходів і 
видатків на економічну систему відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Так, можливість використання місцевих бюджетів для реалізації стабілізаційної функції 
фінансів в умовах відкритості місцевих економік є досить обмеженою. Адже, коли відбувається 
вільний рух товарів, капіталу та робочої сили в межах усієї країни, стимулювання економічного 
зростання на певній території пошириться на економіку інших регіонів, що значно послаблює ре-
зультативність місцевої бюджетної політики 231. Варто також зазначити, що стабілізація економіч-
ної системи держави за допомогою інструментарію суспільних фінансів ефективна за умови узго-
дження фіскальної та грошово-кредитної політики. Зважаючи на те, що в країні функціонує єдина 
грошово-кредитна система, а місцеві економіки відкриті одна для одної, реалізація стабілізацій-
ної функції за допомогою місцевих бюджетів буде неефективною. З огляду на зазначене, важко 
також встановити вплив місцевих бюджетів на динаміку основних показників економічного ро-
звитку регіону.

Важлива роль в регулюванні соціальних процесів у країні належить вжиттю перерозподільчих 
заходів з використанням бюджету. Метою такого впливу є недопущення істотних відмінностей 
між особами з низькими та високими статками, зниження рівня бідності, що є одним із засобів 
досягнення гармонії та справедливості в суспільстві. Наявність соціальної допомоги в умовах де-
мократії свідчить, зокрема, про те, що становище нужденних небайдуже основній частині вибор-
ців-податкоплатників 232. Однак здійснення перерозподільчих заходів на місцевому рівні може 
бути пов’язане з виникненням додаткових стимулів для міграції громадян з однієї місцевості в 
іншу. Деякі особи, переважно найбідніші, намагатимуться обрати для проживання ті регіони, 
де призначаються більші обсяги трансфертів населенню. Уникнути цього явища можна завдяки 
встановленню загальнонаціональних параметрів бюджетних видатків на здійснення перероз-
подільчих заходів. Разом із тим, місцева влада оперує повнішою та достовірнішою інформацією 
про фінансове і майнове становище мешканців території, що свідчить на користь здійснення 
таких видатків з місцевих бюджетів.

Таким чином, забезпечення бажаного перерозподілу фінансових ресурсів у країні передбачає 
поєднання заходів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Здебільшого завданням 
центральної влади є встановлення критеріїв вилучення ресурсів з економіки та їх надання суб’єк-
там економічної діяльності. Проте безпосереднє надання соціальних трансфертів найчастіше 
здійснюється із місцевих бюджетів, рішення про що ухвалюють органи місцевого самоврядуван-
ня. Зазначене дає підстави стверджувати, що місцеві бюджети відіграють важливу роль у забез-
печенні перерозподілу фінансових ресурсів, що сприяє вирішенню важливих соціальних проблем 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація алокаційної функції суспільних фінансів обумовлена тим, що ринкова економіка 
самостійно без державного втручання неспроможна запропонувати весь необхідний спожива-
чам спектр благ в потрібному обсязі. Лише за умови належного задоволення різноманітних по-
треб суспільства та суб’єктів підприємницької діяльності в товарах і послугах, значну частину 
яких раціональніше надавати за рахунок бюджетних ресурсів, можна створити комфортне сере-
довище для функціонування економічної системи та проживання населення. За рахунок місце-
вих бюджетів відбувається задоволення наявного у суспільстві і підприємницьких структурах по-
питу, що позитивно впливає на соціально-економічний розвиток регіонів. Важливість цієї функції 
місцевих бюджетів зумовлена насамперед тим, що за рахунок бюджетних коштів відбувається 
виробництво тих товарів і послуг, які здебільшого не пропонуються суб’єктами підприємницької 
231 Кириленко О.П. Теорія і практика бюджетних інвестицій: монограф. / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 9.
232 Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: учеб. для вузов / Л.И. Якобсон. – М.: ГУВШЭ, 2000. – С. 
275.
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діяльності, або пропонуються в недостатніх обсягах. Відтак основна частина ресурсів місцевих 
бюджетів спрямовується на забезпечення суб’єктів економічної діяльності товарами і послугами.

Так, є окрема категорія суспільних благ, що у звичайних умовах не надаються суб’єктами рин-
кового господарства. Характерні ознаки суспільних благ: по-перше, неможливість виключення 
окремого споживача від їх отримання або наявність значних витрат, пов’язаних із таким виклю-
ченням; по-друге, надання послуги додатковому споживачу не збільшує витрати. Добровільне 
об’єднання суб’єктів економічної діяльності із метою фінансового забезпечення таких благ прак-
тично неможливе: завжди будуть особи, які не бажатимуть брати участь у їх фінансуванні, однак 
відлучити їх від користування послугами буде неможливо. Відтак єдиним джерелом забезпечен-
ня цих послуг є бюджет. За рахунок бюджетних коштів фінансується надання не лише суспільних, 
а й окремих приватних благ. У разі самостійного прийняття приватними особами рішень щодо 
придбання останніх, можуть недооцінюватися вигоди від їх отримання. Це призведе до того, що 
обсяги виробництва та споживання благ, які мають неабияку суспільну значущість, будуть недо-
статніми. Тому вважається, що в окремих випадках інтереси громадян державі відомі краще, ніж 
самим особам, і широкий спектр видатків має здійснювати безпосередньо держава, а не приват-
ні споживачі 233.

Розуміння функцій бюджету може бути застосоване для аналізу тих чи інших доходів й ви-
датків бюджету. Адже обґрунтування тих чи інших доходів чи видатків може зводитися лише 
до необхідності виконання певної функції бюджету. В разі неможливості навести аргументацію 
щодо реалізації певної функції такий перерозподіл фінансових ресурсів через бюджет швидше за 
все є необґрунтованим.

Визначення оптимального співвідношення між обсягом благ, що забезпечуються за рахунок 
бюджету та за кошти споживачів, є одним із найскладніших завдань сучасної фінансової науки. 
Вирішення цієї дилеми лежить в основі встановлення бажаних обсягів і структури бюджетних 
видатків, що є джерелом задоволення колективних потреб громадськості та ресурсів, які є засо-
бами їх фінансування.

Успіх сучасних розвинених держав здебільшого став можливим завдяки розширення по-
вноважень органів місцевого самоврядування. Авторитетні дослідники організації державного 
управління наводять важливі аргументи на користь децентралізації (рис. 1.2).

233 Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський / Дж.Е. Стігліц. – К.: Основи, 1998. – С. 114.

Краща керо-
ваність децен-
тралізованої 
держави

Реалізація відповідальності централізованої держави за економічний та 
соціальний розвиток передбачає якомога більш всеохоплюючий контроль 
економічного розвитку. Така держава не може забезпечити ефективне 
керівництво місцевим та регіональним рівнями, що негативно позначаєть-
ся на економічній ефективності.

Демократи-
зація шляхом 
розвитку міс-
цевого само-
врядування

Самостійне вирішення територіальними громадами завдань забезпечує 
участь усіх зацікавлених осіб досягнення консенсусу та згоди при прийнятті 
політичних рішень. Громадяни мають змогу брати участь у найважливіших 
сферах політичного процесу. Демократична децентралізація є важливим 
елементом громадянського суспільства.

Кваліфіковане 
розв’язання 
питань місце-
вого самовря-
дування

Місцеве самоврядування завдяки своїм звичним та простим сферам жит-
тєдіяльності робить можливим вирішення суспільних проблем із макси-
мальним наближенням до інтересів громади. На місцевому рівні необхідна 
для управлінських рішень може бути зібрана безпосередньо та в достатньо-
му обсязі
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Рис. 1.2. Основні переваги децентралізації та розвитку місцевого самоврядування234

1.2. МІСцЕВІ БюДжЕТИ У СКЛАДІ БюДжЕТНОЇ СИСТЕМИ
Одним із позитивних надбань державотворчих процесів в Україні стало створення на почат-

ковому етапі власної бюджетної системи, а потім – її подальше реформування і вдосконалення. 
Бюджетна система України є сукупністю державного бюджету та місцевих бюджетів, побудова-
на з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв 
і врегульована нормами права. Склад вітчизняної бюджетної системи визначено Бюджетним 
кодексом України (рис. 1.3). В цьому винятково важливому документі також систематизовано 
і чітко окреслено усі аспекти функціонування бюджетів у відповідності до Конституції України.

Рис. 1.3. Склад бюджетної системи України235

Попри те, що до складу бюджетної системи входить велика кількість бюджетів, в країні засто-
совують певні уніфіковані правила щодо їх планування та виконання. Відповідно до принципу 
єдності бюджетної системи, який закріплений в Бюджетному кодексі України, єдність бюджетної 
234 Складено на основі: Вюртенбергер Т. Історія та легітимація децентралізованої держави / Т. Вюртенбергер // Організація регіональної та міс-
цевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу. – К., 2005. – С. 11–13.
235 Складено на основі Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).

Свобода через 
місцеве само-
врядування

Розвинене місцеве самоврядування виступає свого роду протидією всемо-
гутній центральній державній владі. Свободи громадян при цьому досяга-
ють найвищого рівня свого розвитку та захисту. Це справедливо не лише з 
точки зору розширення прав на участь у політичній діяльності зі створення 
життєвих умов на місцевому рівні.

Забезпечення 
культурної 
етнічної різно-
манітності

Розвинене місцеве самоврядування сприяє культурній, мовній та етнічній 
різноманітності. Вільні культурні та мовні форми вираження сприяють 
самоутвердженню особистості. Територіальні громади стають у такий 
спосіб опорними пунктами соціальної ідентифікації, а відтак легітимації 
держави загалом.

Економічна 
конкуренція 
місцевим 
регіональним 
рівнями

Місцева та регіональна автономія в економічній сфері призводить до еко-
номічного змагання між місцевим та регіональним рівнями і є важливим 
стимулом економічного розвитку країни загалом.

Бюджетна система України

Державний бюджет України

Бюджет АРК

Бюджети 
територіальних гро-
мад сіл, їх об’єднань

Районні бюджети

Міст (у тому числі 
районів у містах)

Обласні бюджети

Бюджети селищ

Бюджети місцевого 
самоврядування

Бюджети 
об’єднаних тери-

торіальних громад

Місцеві бюджети
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системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним 
регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку вико-
нання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

Надзвичайно важливим принципом для розвитку місцевого самоврядування в Україні є за-
кріплений в Бюджетному кодексі принцип самостійності. Згідно з цим принципом, Державний 
бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не 
несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи міс-
цевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за 
бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави.

Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів 
бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів 
відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 
відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати 
відповідні місцеві бюджети

В останні роки найбільше ресурсів місцевих бюджетів концентрувалося в міських бюджетах 
міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення – 30,8% та в районних 
бюджетах – 30,8% (рис. 1.4). Варто відзначити, що на найбільшу за чисельністю групу місцевих 
бюджетів (більше 10 тис.) припадає лише 4,6% доходів місцевих бюджетів. Ще менші частки в 
структурі доходів становлять надходження селищних бюджетів та міських бюджетів міст рай-
онного значення.

Рис. 1.4. Структура доходів місцевих бюджетів (в розрізі видів місцевих бюджетів)236

Такий розподіл частково зумовлений відмінними завданнями, що виконують відповідні ор-
гани місцевого самоврядування, а також є наслідком проблем у сфері формування фінансових 
ресурсів територіальних громад.

1.3. ПРИзНАчЕННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Основою розвиненого місцевого самоврядування є ефективні місцеві бюджети. Переваги де-

централізованого управління бюджетом здебільшого пояснюються тими ж аргументами, якими 
236 Складено на основі звітності про виконання місцевих бюджетів України.
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розкривається доцільність децентралізації державного управління. Вирішуючи питання забезпе-
чення суспільних послуг за рахунок бюджетних коштів, слід мати на увазі, що при децентралізо-
ваному підході існує можливість повніше враховувати інтереси споживачів, а при переході до 
централізованого забезпечення – знизити вартість послуг. Можна навести також інші переваги 
децентралізації управління бюджетом (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Переваги застосування місцевих бюджетів237

При забезпеченні колективних потреб населення за рахунок місцевих бюджетів існує мож-
ливість також повніше враховувати запити громадян, адже місцева влада перебуває у безпосе-
редній близькості до споживачів благ. Тому наявність повнішої та правдивішої інформації про 
вподобання жителів регіону створює необхідні умови для надання громадянам тих суспільних та 
приватних благ, яких вони найбільше потребують.

Прерогатива забезпечення послуг за рахунок місцевих бюджетів полягає в тому, що пропо-
нуючи мешканцям різні набори суспільних благ, регіони конкурують між собою. Прагнення за-
безпечити кращі умови для проживання в кожному з регіонів призводить до загального покра-
щення економічного та соціального становища в країні. Переваги населення проявляються при 
виборі ними місця проживання. Американський фінансист Чарльз Тібу доводив, що громадяни 
переїжджають у ті місцевості, в яких набір пропонованих локальних благ найповніше відповідає 
їхнім пріоритетам238. Тлумачення даного явища, яке називають «голосування ногами» ввійшло в 
фінансову науку під назвою теореми Тібу. Слід відзначити, що дане твердження має своїх опо-
нентів, які наводять вагомі аргументи, що обмежують припущення вченого. Такими аргументами 
є наявність значних витрат на переїзд, існування неекономічних факторів, які перешкоджають 
зміні місця проживання.

В епоху глобалізації значення регіональних відмінностей у пропонованому наборі суспільних 
послуг різко зростає. В сучасних умовах корпорації доволі легко приймають рішення щодо зміни 
місця розташування і для того, щоб їх вибір схилити на користь своєї місцевості, влада повинна не 
тільки забезпечити їм доступ до кваліфікованої робочої сили, транспортної та телекомунікаційної 
237 Складено на основі: Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / 
В.Б. Христенко. – М.: Дело, 2002. – С. 21
238 Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка; Передмова та 
наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – С. 609.

Відмінності в 
смаках

Чим менша територіальна одиниця, тим більш однорідні переваги людей 
проживають на цій території. Саме місцева влада може запропонувати 
населенню суспільні блага, які більше відповідають їх перевагам.

Доступ до 
інформації

Інформація про локальні потреби в суспільних благах більш доступна міс-
цевим органам влади, витрати на її отримання є нижчими, потребу тери-
торії в місцевих дорогах простіше визначити на місцевому рівні

Стимулювання 
міжрегіональ-
ної конкуренції

У випадку незадоволеності політикою місцевої влади деякі мешканці даної 
території можуть емігрувати в інші місця. Міграція створює стимули для 
здійснення більш ефективної місцевої економічної та фінансової політики.

Можливість 
експеременту-
вання в місце-
вих масштабах

Певні труднощі, повязані з визначенням способу надання суспільного блага 
та з’ясуванням того, чи існує він взагалі. Наявність у регіональної та місце-
вої влади права самостійно формувати політику дає змогу перевірити різні 
підходи і порівняти результати.
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інфраструктури, але також забезпечити надання тих послуг, які дозволяли б залучати й утриму-
вати висококваліфікований персонал. Результати досліджень мотивів міграції працівників розу-
мової праці засвідчили, що їх приваблюють такі атрибути якості життя, як різноманітність, тер-
пимість, багате культурне середовище, наявність місць для відпочинку і розваг, якісні суспільні 
освітні установи, хороші сусіди і низький рівень злочинності 239. Тому великого значення набува-
ють видатки місцевих бюджетів, які є джерелом забезпечення важливих суспільних потреб, що 
визначають якість життя в місцевостях.

Становище, за якого певний вид суспільних послуг надається великою кількістю органів місце-
вого самоврядування, сприяє пошуку кращих шляхів задоволення потреб населення, ніж моно-
полізована система держави. Конкуренція між органами самоврядування в даному випадку сти-
мулює появу нових видів суспільних благ і досконаліших способів їх виробництва240 . При цьому 
простіше здійснювати експерименти з удосконалення надання послуг населенню, обмінюватись 
позитивним досвідом у цій сфері, що сприяє підвищенню загальної ефективності суспільних ви-
датків.

При цьому треба мати на увазі ризики, які виникають при бюджетній децентралізації та нега-
тивні наслідки, які при цьому можуть виникнути (рис. 1.6).

Надання певних видів послуг більшій кількості споживачів призводить до зменшення вартості 
цієї послуги в розрахунку на одного споживача. Однак таке зниження вартості спостерігається 
до певного часу – з досягненням критичного рівня вартість одиниці послуги зростає. З метою 
ефективного використання бюджетних коштів такого роду видатки необхідно здійснювати цен-
тралізовано, що буде сприяти економії ресурсів.

Рис. 1.6. Чинники, які обмежують ефективне застосування місцевих бюджетів241

При наданні послуг населенню за рахунок місцевого бюджету є можливість виникнення ситу-
ації, коли користь від благ будуть отримувати жителі прилеглих територій. Тому необхідно мати 
на увазі, що надання цих послуг потрібно буде здійснювати в більших обсягах, а, відповідно, 
більшими будуть видатки. Таким чином, буде порушено основну умову функціонування місцевих 
фінансів, адже бюджет буде наповнюватися за рахунок сплачених податків в певній місцевості, а 
користь від видатків поширюватиметься на більшу територію. Схожим чином можуть виникати 
239 Проблемы реформы местного самоуправления: структурные и финансовые аспекты. – М.: ИЭПП, 2005. – С. 363
240 Циммерманн Х. Муниципальные финансы: учеб. / Х. Циммерманн / Пер. с нем. – М.: Издательство «Дело и сервис». – 2003. – С. 21.
241 Складено на основі: Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / 
В.Б. Христенко. – М.: Дело, 2002. – С. 21.

Економія на 
масштабі

Для окремих суспільних благ збільшення кількості їх споживачів призво-
дить до зниження витрат виробництва з розрахунку на одного споживача.

Регулюван-
ня зовнішніх 
екстерналій

Інформація про локальні потреби в суспільних благах більш доступна міс-
цевим органам влади, витрати на її отримання є нижчими, потребу тери-
торії в місцевих дорогах простіше визначити на місцевому рівні

Запобігання екс-
порту проблем 
імпорту вигід

Місцева влада, забезпечуючи блага, може навмисне створювати умови, які 
покращують становище даної територіальної спільноти за рахунок погір-
шення становища інших спільнот.

Стандарти-
зація якості 
благ

При наданні суспільних благ на місцевому рівні важко дотримуватися вста-
новлених стандартів їх якості. В даному разі виникають передумови для 
порушення суспільної соціальної справедливості.
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негативні наслідки для прилеглих територій, які зумовлені видатками певного регіону. Для уник-
нення дисбалансів у місцевих фінансах доцільно зменшувати ступінь децентралізації видатків.

Надання повноважень місцевій владі щодо здійснення видатків загрожує виникненню ситу-
ацій, коли одна місцевість спеціально створює умови, які покращують становище даної спільноти 
за рахунок погіршення становища сусідніх територій. В цілому така ситуація не сприяє загально-
му розвитку всіх територій. Одним із шляхів недопущення таких дій є перенесення такого виду 
видатків на вищий рівень бюджету.

Населення, яке проживає в регіонах з достатніми податковими надходженнями, отримувати-
ме більші обсяги суспільних послуг в разі здійснення певного виду видатків із місцевих бюджетів. 
Однак існують певні види послуг, які забезпечуються бюджетом і доступ до них рівною мірою 
повинне мати населення будь-якої місцевості. До них можна віднести забезпечення освіти, охо-
рони здоров’я, культури і т. д. В разі покладання обов’язку щодо фінансового забезпечення таких 
видатків на місцеві бюджети важко забезпечити дотримання єдиних стандартів якості суспільних 
благ. При централізованому забезпеченні суспільно важливих видатків існують ефективні ме-
ханізми, які дозволяють надавати такі послуги відповідно до єдиних стандартів.

При визначенні рівня бюджету, з якого потрібно фінансувати видатки для забезпечення 
суспільних потреб, користуються принципом, що найбільшої ефективності у виконанні тієї чи ін-
шої видаткової функції можна досягти, якщо вона буде закріплена за нижчим із тих рівнів влади, 
котрі можуть реалізувати її належним чином. Даний принцип має назву субсидіарності.

1.4. Правове забезпечення управління фінансовими ресурсами територіальних громад
Функціонування фінансів територіальних громад регулюється перважно чинною нормативно-

правовою базою. На відміну від загальнодержавного рівня, на якому центральна влада наділена 
функціями щодо управління державними фінансами та має власні повноваження щодо ухвален-
ня нормативно-правових актів, на місцевому рівні органи місцевого самоврядування реалізують 
власні управлінські повноваження у фінансовій сфері в межах нормативно-правового поля, яке 
формується не лише ними, але й сформоване центральними органами державної влади. Таким 
чином, управління фінансами територіальних громад відбувається згідно з нормативно-правов-
ми актами, затвердженими органами державного управління, а також відповідно до правового 
поля сформованого органами місцевого самоврядування.

До базових нормативних актів варто зарахувати Конституцію України, Бюджетний і Подат-
ковий кодекси України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 
«Про місцеві державні адміністрації», щорічні Закони України про Державний бюджет України. 
Крім цього, значний вплив на формування правового середовища мають підзаконні акти, ухва-
лені Кабінетом міністрів України та центральними органами виконавчої влади.

Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України закріпила існування місцевого самовря-
дування, яке у нас визнається і гарантується. В основному законі країни знайшли відображення 
найважливіші фінансові аспекти забезпечення функціонування інституту місцевого самовряду-
вання. Так, у статті 142 вказано, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самовряду-
вання є рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ре-
сурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти 
їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Конституцією надана можливість територіальним громадам об’єднувати на договірних заса-
дах об’єкти комунальної власності, кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для 
спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ. Важливим 
є положення основного закону про те, що держава фінансово підтримує місцеве самоврядуван-
ня, бере участь у формуванні доходів відповідних бюджетів. Крім того, відзначено, що витрати 
органів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок рішень державної влади, компенсу-
ються державою.

У Конституції України також вказано, що органам місцевого самоврядування можуть на-
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даватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (стаття 143). Держава фінансує 
здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або 
шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодер-
жавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.

Варто зазначити, що в 2015 році відбувається конституційна реформа, яка передбачає де-
централізацію влади в Україні. Не оминула ця реформа й сферу місцевих фінансів. Ключовим 
положенням змін до Конституції України, що стосуються управління фінансами територіальних 
громад, є відхід від практики застосування місцевих державних адміністрацій в управлінні міс-
цевими фінансами. Згідно зі змінами до Конституції, такими повноваженнями на рівні районів 
та регіонів (Автономної Республіки Крим та областей) наділяються виконавчі органи місцево-
го самоврядування громади. Крім цього принципове значення для функціонування місцевих 
фінансів має включення до системи адміністративно-територіального устрою України громад та 
визнання її первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. 
Передбачені також зміни до статті 142 Конституції України, які спрямовані на розширення фінан-
сових прав органів місцевого самоврядування. Зокрема передбачається, що матеріальною і 
фінансовою основою місцевого самоврядування є: 1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні 
ресурси, інші об’єкти, що є у комунальній власності територіальної громади; 2) місцеві податки і 
збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів. Об’єкти спільної 
власності територіальних громад перебувають в управлінні районної чи обласної ради та утри-
муються за рахунок коштів відповідно районного чи обласного бюджету. Проектом змін також 
передбачено, що держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Зміна компе-
тенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у 
розподілі фінансових ресурсів. Важливим є також пункт, згідно з яким держава компенсує витра-
ти органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади.

Центральне місце в системі нормативно-правових актів, що регламентують управління фінан-
сами територіальних громад, безумовно, посідає Бюджетний кодекс України. У цьому важли-
вому документі регламентовано функціонування бюджетної системи України, порядок фінансу-
вання бюджету (дефіцит, профіцит) та відносини щодо місцевого боргу, організацію бюджетного 
процесу та повноваження його учасників.

Третій розділ Бюджетного кодексу України (табл. 1.1) присвячено місцевим бюджетам. В цьому 
розділі чітко визначено склад надходжень та витрат місцевих бюджетів, а також регламентовано 
складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Не менш важливі 
положення регламентує четвертий розділ Бюджетного кодексу – міжбюджетні відносини. Розділ 
містить статті, які визначають загальні положення; розмежування видатків між бюджетами; 
фінансові нормативи бюджетної забезпеченості; міжбюджетні трансферти.

Таблиця 1.1
Перелік основних нормативно-правових актів, які регламентують управління фінансами 

територіальних громад
Видавник Нормативно-правовий документ Дата і номер реєстрації
Верховна Рада 
України

Бюджетний кодекс України 8 липня 2010 року № 2456-VI
Податковий кодекс України 2 грудня 2010 року № 2755-VI
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Закон України «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад»

5 лютого 2015 року № 157- VIІІ

Закон України «Про засади державної регіональної 
політики»

5 лютого 2015 року № 156-VIII

Закон України «Про співробітництво територіальних 
громад»

17 червня 2014 року № 1508-VII

Закон України «Про здійснення державних закупівель» 10 квітня 2014 року № 1197-VII
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Кабінет 
Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-тверджен-
ня Порядку складання, розгляду, затвердження та основні 
вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»

28 лютого 2002 року № 228

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих 
бюджетів»

29 грудня 2010 року № 1204

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»

12 січня 2011 року № 6

Кабінет 
Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»

15 грудня 2010 року № 1132 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-тверджен-
ня Порядку проведення інспектування Державною фінан-
совою інспекцією, її територіаль-ними органами»

20 квітня 2006 року № 550 

Кабінет 
Міністрів 
України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвален-
ня Концепції застосування програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі»

14 вересня 2002 року № 538-р 

Міністерство 
фінансів 
України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

6 червня 2012 року № 687 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюд-
жетів»

23 серпня 2012 року № 938 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефек-
тивності бюджетних програм»

17 травня 2011 року № 608 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Примірного переліку результативних показників бюджет-
них програм для місцевих бюджетів за видатками, що 
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів»

27 липня 2011 року № 945 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затверджен-
ня Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюд-
жетних коштів в органах Державної казначейської служби 
України»

2 березня 2012 року № 309 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Стандартів внутрішнього аудиту»

4 жовтня 2011 року № 1247 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Порядку призупинення бюджетних асигнувань»

15 травня 2002 року № 319 

У Податковому кодексі України регламентовано важливі правовідносини стосовно справлян-
ня обов’язкових платежів до місцевих бюджетів та взаємовідносини учасників цього процесу. 
Особливе значення для правового регламентування управління фінансами територіальних гро-
мад має стаття 10 «Місцеві податки», в якій визначено перелік місцевих податків і зборів, а також 
повноваження місцевих рад щодо їх встановлення.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який конкретизував основні поло-
ження Конституції щодо місцевого самоврядування. Закон визначив організаційні питання функ-
ціонування інституту місцевого самоврядування, детально окреслив повноваження рад, їх голів, 
виконавчих органів, а також організаційно-правову, матеріальну і фінансову основу місцевого 
самоврядування. Окремим розділом закону визначено матеріальну та фінансову основу місце-
вого самоврядування, центральне місце в якій займають об’єкти комунальної власності та місцеві 
бюджети. Вказано, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить пра-
во комунальної власності на рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товарист-
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ва, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, 
заклади культури, освіти, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і 
майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, а також кошти, отримані від їх відчуження (стаття 60).

В законі «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 61) відзначено, що органи місцевого 
самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети 
згідно з чинними законами. Особливо підкреслено, що втручання державних органів в дані про-
цеси не допускається. Одночасно вказано, що держава фінансово підтримує місцеве самовря-
дування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 
доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Держава га-
рантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення 
послугами на рівні мінімальних соціальних потреб (стаття 62).

У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних подат-
ків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із даного 
бюджету до державного бюджету частину надлишку у встановленому порядку. Законом перед-
бачено визначення мінімальних розмірів місцевих бюджетів на основі нормативів бюджетної за-
безпеченості на одного жителя, які повинні враховувати економічний, соціальний, природний та 
екологічний стан територій, а також виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб (стаття 62).

Законом закріплено один з визначальних принципів функціонування місцевих бюджетів – це 
самостійність як невключення місцевих бюджетів до бюджетів інших рівнів та видів. Крім того 
відзначено, що самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними 
на стабільній основі доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання 
коштів місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства (статті 1 і 61).

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» встановив концептуальні підходи до форму-
вання доходів і збалансування місцевих бюджетів, а також витрачання бюджетних коштів (стат-
ті 63, 64 і 65). Передбачено поділ місцевих бюджетів на поточний бюджет і бюджет розвитку; 
виділення в доходній і видатковій частинах коштів, пов’язаних з виконанням власних і делегова-
них повноважень органів місцевого самоврядування. Кошти поточного бюджету спрямовуються 
на фінансування бюджетних закладів і установ. З бюджету розвитку проводиться фінансуван-
ня програм соціально-економічного розвитку відповідної території, інвестиційна та інноваційна 
діяльність, субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

У законі (стаття 65) закладено основи механізму стимулювання органів місцевого самовряду-
вання у додатковому одержанні доходів в процесі виконання місцевих бюджетів. Так, відзначено, 
що такі доходи і суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшен-
ня надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають і використовуються 
за рішеннями відповідної ради (крім випадків, передбачених законодавством).

Місцеві бюджети повинні бути достатніми для забезпечення виконання органами місцево-
го самоврядування наданих їм законом повноважень та надання населенню послуг на рівні не 
нижче мінімальних соціальних потреб. При недостатності доходних джерел держава забезпечує 
збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів у вигляді дотацій, субвен-
цій та субсидій.

Важливе значення мають норми закону, які стосуються фінансування витрат, пов’язаних із 
здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та ви-
конанням рішень органів виконавчої влади (стаття 67). Вказано, що держава фінансує у повному 
обсязі здійснення органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади, 
необхідні для цього кошти щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет 
України. А рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів міс-
цевого самоврядування, повинні обов’язково супроводжуватися передачею їм необхідних фінан-
сових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 
державної влади і попередньо не забезпечені відповідними коштами, компенсуються державою.
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Чільне місце серед нормативних актів, які регламентують виконання місцевих бюджетів, 
займають акти, що видаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України та 
Державною казначейською службою України.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 
2002 року № 228 регламентовано порядок складання, розгляду, затвердження та основних ви-
мог до виконання кошторисів бюджетних установ, а також підкреслена роль кошторисів доходів 
і видатків бюджетних установ у процесі виконання місцевих бюджетів.

Значний вплив на управління фінансами територіальних громад справляє Порядок казначей-
ського обслуговування місцевих бюджетів, який затверджений наказом Державного казначей-
ства України.

Рис. 1.7. Основні положення Статуту територіальної громади міста Тернополя щодо планування 
видатків міського бюджету242

242 Складено на основі: Статут територіальної громади міста Тернополя. Затверджений рішенням міської ради від 19 травня 2011 року № 6/8/10 
(див.: http://www.rada.te.ua/laws/view/4540).

Стаття 6.6, 
пункт 2

Від початку складання бюджету до затвердження звітів про їх виконання 
бюджетний процес проходить під контролем міської ради, що дисциплінує 
роботу всіх органів управління, які пов’язані з бюджетним процесом.

Стаття 6.6, 
пункт 2

Проект бюджету міста складається фінансовим органом за участю інших 
управлінь та відділів міської ради і подається на розгляд виконавчого 
комітету міської ради. Виконавчий комітет схвалений проект бюджету по-
дає на затвердження міській раді.

Стаття 6.6, 
пункт 4

Проект міського бюджету підлягає обов’язковому оприлюдненню шляхом 
його розміщення на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет міста» 
та публікації в офіційному виданні міської ради не пізніше, ніж за 20 днів до 
його розгляду у міській раді.

Стаття 6.6, 
пункт 5

Міський бюджет затверджується рішенням міської ради в терміни, вста-
новлені чинним законодавством. Рішення про його затвердження з усіма 
додатками підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Бюджет міста» не пізніше ніж через 5 днів після його затвердження та 
оприлюднення шляхом його публікації.

Стаття 6.6, 
пункт 8

З метою інформування громади міста про положення проекту міського 
бюджету й одержання зауважень і пропозицій від членів терторіальної гро-
мади міська рада обов’язково проводить бюджетні слухання до винесення 
проекту бюджету міста на сесію міської ради.

Стаття 6.7, 
пункт 1

Кошти міського бюджету використовуються для задоволення потреб те-
риторіальної громади. Усім жителям Тернополя гарантується безоплатний 
доступ до одержання послуг, які фінансуються за рахунок коштів міського 
бюджету. Якість послуг, що безоплатно надаються жителям міста, повинна 
відповідати встановленим стандартам.
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Варто зазначити, що дотримання формальних вимог чинного законодавства щодо формування 
та використання ресурсів місцевих бюджетів, а також управління комунальним майном не гаран-
тує ефективність цього процесу та дотримання принципів соціальної справедливості. Причиною 
цього, на нашу думку, є як недосконалість самого законодавства, так і об’єктивна неможливість 
врегулювання всіх аспектів раціонального управління суспільними ресурсами в нормативно-пра-
вових актах. Крім цього, дуже складно забезпечити адекватність змін правових актів тим транс-
формаціям, які відбуваються в державі, а також суспільним пріоритетам у різних регіонах. Відтак 
широкий пласт відносин у сфері місцевих фінансів не врегульовано нормативно-правовими ак-
тами. В таких умовах важливе значення має нормотворчість органів місцевого самоврядування, 
яка спроможна імплементувати регіональні відмінності в пріоритетах соціального та економічного 
розвитку та оперативно реагувати на актуальні потреби територіальних громад.

У Тернополі значна частина важливих питань планування видатків міського бюджету врегульова-
но Статутом територіальної громади міста Тернополя. Зокрема, в статті 6.5 визначено, що розробляє 
бюджет міста міська рада відповідно до законів України, Бюджетного кодексу України та цього Стату-
ту. При цьому зазначено, що самостійність бюджету міста гарантується власними та закріпленими за 
ним законом на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визна-
чати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства. Відповідно до положень 
Статуту, планування міського бюджету здійснюється виконавчим органом міської ради. Чітко вка-
зано, що втручання державних органів у процес формування, затвердження та виконання бюджету 
міста не допускається, за винятком випадків, передбачених законом (рис. 1.7).

Як видно з рис. 1.7, Статут територіальної громади міста Тернополя містить низку важливих 
норм, що сприятимуть забезпеченню прозорості процесу планування видатків міського бюдже-
ту. Так, Статут містить положення, відповідно до якого, з метою інформування громади міста 
про положення проекту міського бюджету й одержання зауважень і пропозицій від членів тери-
торіальної громади, міська рада обов’язково проводить бюджетні слухання до винесення проекту 
бюджету міста на сесію міської ради. Оголошення про проведення бюджетних слухань завчасно 
розміщується на головній сторінці офіційного сайту Тернопільської міської ради та доводиться до 
відома громадськості міста. Усі зауваження та пропозиції, які вносяться за результатами бюджет-
них слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування, зокрема 
профільним виконавчим органом та постійними комісіями міської ради. Дотримання цієї норми 
дасть змогу активізувати участь громадськості у бюджетному процесі та сприятиме врахуванню 
потреб територіальної громади при визначенні пріоритетів витрачання бюджетних коштів.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління фінансами територіаль-
них громад реалізуються переважно через ухвалення рішень про затвердження місцевих бюд-
жетів. Рішення про місцевий бюджет містить текстову частину і додатки (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Структура рішення про місцевий бюджет

Текстова частина

Додатки

– Доходи бюджету за бюджетною класифікацією;
– Фінансування (запозичення) місцевого бюджету за бюджетною класифікацією;
– Розподіл видатків за функціональною структурою;
– Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів;
– Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;
– Обсяг повернення і надання кредитів;
– Перелік об’єктів видатки на які проводять за рахунок бюджету розвитку;
– Перелік державних та регіональних программ;
– Інша важлива інформація.
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Отже, система нормативно-правового забезпечення управління фінансами територіальних 
громад представлена правовими актами як центральних органів державної влади, так і докумен-
тами органів місцевого самоврядування. Втім варто зазначити, що система правового регламен-
тування неспроможна забезпечити виконання абсолютно всіх завдань ефективного управління 
фінансами. Причиною цього є дуже широкий спектр учасників цього процесу, а також багато-
гранність процесу управління місцевими фінансами. Ще одним чинником, який ускладнює пра-
вове регламентування управлінської діяльності, є виска динаміка трансформації економічних 
та соціальних відносин в країні. В таких умовах, якість управління фінансами територіальних 
громад значно залежить від того, наскільки в чинних нормативно-правових актах сформовані 
мотиви суб’єктів управління до ухвалення ефективних і справедливих рішень.

1.5. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ ОБ’єДНАНИх ТЕРИТОРІАЛЬНИх ГРОМАД
Важливим елементом реформи місцевого самоврядування в Україні є об’єднання територіаль-

них громад. Основна мета цього процесу полягає у формуванні спроможного базового елементу 
місцевого самоврядування – громади. Враховуючи те, що переважна частина сільських, селищ-
них та міських бюджетів міст районного значення були глибоко дотаційними, що позбавляло 
територіальних громад можливості здійснювати необхідні для соціально-економічного розвит-
ку видатки, постало завдання об’єднати такі адміністративно-територіальні одиниці в об’єдна-
ну територіальну громаду. Важливо при цьому забезпечити спроможність громади, яка полягає 
в можливості самостійно, через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити на-
лежний рівень освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 
господарства. Метою реформи місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад 
є забезпечення дієвої спроможності місцевого самоврядування самостійно, за рахунок власних 
ресурсів, вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів громади.

Специфіка управління фінансами об’єднаних територіальних громад зумовлена низкою важ-
ливих чинників. По-перше, фінанси об’єднаної територіальної громади охоплюють територію 
декількох населених пунктів. Залучення до процесу управління представників усіх населених 
пунктів призводить до посилення контролю за повноцінним наповненням бюджету та активізує 
змагальність окремих адміністративних одиниць у повноцінному наповненні бюджету об’єдна-
ної територіальної громади.

По-друге, в Україні відсутній досвід управління фінансами об’єднаної територіальної громади. 
Дія чинника обмежує підтримання високого темпу реформування місцевих фінансів та спричиняє 
труднощі у вирішення поточних проблем управління фінансами об’єднаних територіальних гро-
мад. З іншого боку, з’являється можливість переривання спадкових недоліків у цій сфері, в тому 
числі створюється сприятливе середовище для викорінення корупції у сфері місцевих фінансів.

По-третє, запроваджуються прямі міжбюджетні відносини між бюджетом об’єднаної тери-
торіальної громади та державного бюджету. Це гарантує об’єднаній територіальній громаді обсяг 
міжбюджетних трансфертів, розрахований для усіх бюджетів місцевого самоврядування за допо-
могою універсальної формули. Втім, обсяг таких міжбюджетних трансфертів має бути достатнім 
для фінансування, насамперед, соціальної сфери об’єднаної територіальної громади, оскільки 
значно ускладнюються можливості отримання фінансової підтримки об’єднаної територіальної 
громади для таких цілей бюджету з інших видів бюджетів.

По-четверте, відбувається концентрація значних фінансових ресурсів у бюджеті об’єднаної 
територіальної громади. Таким чином, з’являється потужний ресурс, спроможний здійснювати 
помітний вплив на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. При 
цьому зростає значення якісного планування розвитку об’єднаної громади та спрямування ре-
сурсів на вірно визначені в ньому пріоритети. Зростання обсягу фінансових ресурсів, якими роз-
поряджаються органи управління об’єднаної територіальної громади, призводить до підвищення 
ризиків несправедливого їх розподілу або неефективного використання.
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По-п’яте, чинне законодавство, яке регламентує функціонування об’єднаних територіальних 
громад передбачає, що якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній те-
риторіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання. Реалізація вказаної норми 
передбачає врахування потреб на належне забезпечення публічних послуг під час планування і 
здійснення видатків бюджету об’єднаної територіальної громади.

Таким чином, об’єднання територіальних громад має низку позитивних наслідків на управлін-
ня місцевими фінансами:

— зростає спроможність місцевого самоврядування в управлінні фінансовими ресурсами че-
рез збільшення можливостей залучати висококваліфікованих фахівців до управлінських структур 
(кількість яких значно зменшиться);

— зменшується чисельність адміністративного персоналу місцевих рад і обсяг видатків на його 
утримання;

— підвищується конкуренція населених пунктів у межах об’єднаної територіальної громади, 
що стимулює детінізацію економіки, зменшення корупції у сфері формування та використання 
бюджетних коштів, розподіл земельних ресурсів, управління комунальним майном тощо;

— управлінські рішення щодо надання більшої кількості суспільних послуг ухвалює об’єднана тери-
торіальна громада, а не районна рада, що сприяє повнішому забезпеченню пріоритетів населення;

Попри наявні позитивні наслідки об’єднання територіальних громад для управління місцеви-
ми фінансами, вказана реформа місцевого самоврядування містить певні ризики для ефектив-
ного та справедливого формування й використання бюджету об’єднаної територіальної громади, 
які зазначені вище.

З метою мінімізації наявних ризиків негативного впливу управління фінансами об’єднаних те-
риторіальних громад та підвищення ефективності цього процесу доцільно:

— забезпечити доступну якісну консультативну підтримку органів місцевого самоврядування;
— запровадити середньострокове бюджетне планування, що базується на стратегічних планах 

об’єднаних територіальних громад;
— розробити та запровадити обґрунтовані стандарти надання найважливіших суспільних послуг;
— запровадити активне інформування членів громад про їхні права у бюджетному процесі;
— оперативно реагувати органами державного управління на ризики та загрози.
 
ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 

і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 
Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудо-
вана з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв 
і врегульована нормами права.

Бюджетний розпис – документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування 
бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періо-
дах року відповідно до бюджетної класифікації. 

Видатки бюджету – кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбаче-
них відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернен-
ня надміру сплачених до бюджету сум. 

Витрати бюджету – видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу. 
Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). 
Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюд-

жету до іншого. 
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РОзДІЛ 2. ВИДАТКИ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
2.1. Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування.
2.2. Бюджетна класифікація видатків місцевих бюджетів.
2.3. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
2.4. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
2.5. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів.
2.6. Видатки, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування.
2.7. Витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів.
2.8. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів.
2.9. Наслідки бюджетної реформи для удосконалення видатків місцевих бюджетів.
2.10. Підходи до оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів.

2.1. ВИДАТКОВІ ПОВНОВАжЕННЯ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
У вітчизняному законодавстві з метою ефективного функціонування фінансової системи дер-

жави для кожної відокремленої ланки фінансових відносин визначаються порядок формування, 
функції, повноваження, структура, організаційно-правові форми, які разом визначають певну 
сферу діяльності. Серед зазначених особливостей діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня особлива увага приділяється повноваженням, через які держава уповноважує їх реалізувати 
певні функції та вирішувати суспільні проблеми в умовах розбудови соціально зорієнтованої, 
правової, демократичної держави.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено поділ повноважень 
органів місцевого самоврядування на власні та делеговані. Реалізація власних повноважень 
пов’язана з необхідністю вирішення питань місцевого значення, наданням громадських послуг 
населенню. Власні повноваження органів місцевого самоврядування повинні виконуватись 
самостійно і в інтересах місцевого населення. Здійснення делегованих повноважень пов’язане 
з необхідністю ефективнішого виконання функцій державної влади на місцях, тобто реалізації 
принципу субсидіарності.

При розгляді видаткових повноважень органів місцевого самоврядування привертає до себе 
увагу співвідношення прав і обов’язків державних органів влади і органів місцевого самовряду-
вання щодо здійснення видатків з державного та місцевих бюджетів. Чинним законодавством, 
зокрема Бюджетним кодексом України, розмежовано видатки між різними видами місцевих 
бюджетів на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гаранто-
ваних послуг та наближення їх до безпосереднього споживача (рис. 2.1). Цілком логічно основна 
роль у складі місцевих бюджетів відведена бюджетам місцевого самоврядування, які забезпе-
чують необхідне першочергове надання гарантованих послуг та основних гарантованих послуг. 
Виняток становлять бюджети сіл та їх об’єднань, селищ та міст районного значення, які звільнені 
від необхідності забезпечення основних гарантованих послуг, а ці функції виконують районні 
бюджети. Причиною цього зазвичай є низька спроможність відповідних органів місцевого само-
врядування достатньо наповнювати доходи місцевих бюджетів та ефективно використовувати 
кошти. Варто також зазначити, що з бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки 
всіх трьох груп.

Перша група

Видатки на функціонування бюджетних 
установ та реалізацію заходів, які забез-
печують необхідне першочергове надання 
гарантованих послуг і які розташовані 
найближче до споживачів.

Бюджети сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст, об’єднаних 
територіальних громад.
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Рис. 2.1. Критерії розмежування видатків між різними видами місцевих бюджетів243 

З урахуванням визначених Бюджетним кодексом України критеріїв розмежування видатків 
між різними видами місцевих бюджетів відбулося закріплення за ними різних доходів та видат-
ків. Крім цього, логіка розмежування видатків між місцевими видатками визначає засади побу-
дови чинної системи міжбюджетних відносин в Україні.

Згідно зі статтями 88–91 Бюджетного кодексу України, видатки місцевих бюджетів діляться на 
ті, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів, і на ті, що можуть здійснюватись з окре-
мих видів місцевих бюджетів (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Розмежування видатків між місцевими бюджетами244

2.2. БюДжЕТНА КЛАСИФІКАцІЯ ВИДАТКІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Видатки бюджету можна систематизовано класифікувати за багатьма ознаками, які характери-

зуються певними спільними і відмінними рисами. Однак на практиці органами місцевого самовря-
дування в процесі планування і управління видатками місцевих бюджетів використовують конкрет-
ні ознаки класифікації видатків бюджету, що визначаються чинним бюджетним законодавством.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України, бюджетна класифікація видатків місцевих бюд-
жетів використовується для складання і виконання бюджетів, звітування про їх виконання, здійснен-
ня контролю за фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування та інших розпорядників 
бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу організаційних, функціональних та економіч-
них категорій видатків, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності 
бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма учасниками 
бюджетного процесу на місцевому рівні в межах відповідних бюджетних повноважень.

Однією із складових частини бюджетної класифікація є класифікація видатків та кредитування 
бюджету, згідно з якою, видатки класифікують за:

— бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);
— ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кре-

дитування бюджету);
243 Складено на основі статі 86 Бюджетного кодексу України.
244 Складено на основі статей 88–91 Бюджетного кодексу України.

Видатки місцевих бюджетів, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів, що можуть 
здійснюватися з окремих видів місцевих 
бюджетів.

Місцеві бюджети

Розмежування видатків

Друга група

Видатки на функціонування бюджетних 
установ та реалізацію заходів, які забез-
печують надання основних гарантованих 
послуг для всіх громадян України.

Бюджети міст республік-
канського, обласного зна-
чення, районні бюджетів, 
бюджети об’єднаних тери-
торіальних громад.

Третя група

Видатки на функціонування бюджетних 
установ та реалізацію заходів, які забезпе-
чують гарантовані послуги для окремих ка-
тегорій громадян або реалізацію програм, 
потреба в яких існує в усіх регіонах.

Бюджет Автономної Рес-
публіки Крим та обласні 
бюджети.
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— функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна 
класифікація видатків та кредитування бюджету);

— економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна 
класифікація видатків бюджету)245.

Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосуван-
ня програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та креди-
тування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими 
головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий 
бюджет у бюджетних запитах. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюдже-
ту формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації 
конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки 
Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюд-
жетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, 
яка затверджується Міністерством фінансів України.

Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпоряд-
ників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою голов-
ного розпорядника бюджетних коштів. Кількість груп за цією класифікацією залежить від кількості 
головних розпорядників бюджетних коштів. На основі цієї класифікації видатків та кредитування 
бюджету Казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів 
та одержувачів бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуван-
ням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів 
бюджетних коштів та даних такого реєстру. 

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України та відповідно до Бюджетної класифікації, затвер-
дженої наказом Міністерства фінансів України функціональна класифікація видатків та кредиту-
вання бюджету має такі рівні деталізації: розділи, в яких систематизуються видатки та кредитуван-
ня бюджету, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого 
самоврядування; підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету 
на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків 
бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками опе-
рацій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. За еко-
номічною класифікацією видатків бюджету, видатки бюджету поділяються на поточні та капіталь-
ні (рис. 2.3). Такий підхід до поділу видатків за цільовим призначенням дає можливість стежити 
за цільовим використанням коштів.

Рис. 2.3. Економічна класифікація видатків бюджету
245 Класифікацію видатків та кредитування бюджету подано в статті 10 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17/print1433743691353383).

1) Оплата праці та нарахування на заробітну плату.
2) Використання товарів і послуг.
3) Обслуговування боргових зобов’язань.
4) Поточні трансферти.
5) Соціальне забезпечення.
6) Інші поточні видатки.

1) Придбання основного капіталу.
2) Капітальні трансферти.

Поточні видатки Капітальні видатки

Економічна класифікація видатків бюджету
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Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею 
до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) передбачає поділ видатків 
місцевих бюджетів на групи (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

2.3. ВИДАТКИ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ, ЩО МОжУТЬ зДІйСНюВАТИСЯ 
з УСІх МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Статтею 91 Бюджетного кодексу України виокремлено видатки місцевих бюджетів, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. До них належать видатки на:
1) місцеву пожежну охорону;
2) муніципальні формування з охорони громадського порядку;
3) органи місцевого самоврядування;
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних на-

вчальних закладів;
г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адап-

тації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
е) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування;
5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
6) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
9) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури;

– державне управління;
– правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
– освіта;
– охорона здоров’я;
– соціальний захист та соціальне забезпечення;
– житлово-комунальне господарство;
– культура і мистецтво;
– засоби масової інформації;
– фізична культура і спорт;
– будівництво;
– сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство;
– транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика;
– інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю;
– охорона довкілля та ядерна безпека;
– запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
– обслуговування боргу;
– цільові фонди.

Групи видатків

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів
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10) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішен-

ням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до нада-
них повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться 
спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і 
доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значен-
ня (як співфінансування на договірних засадах);

11) заходи з організації рятування на водах;
12) обслуговування місцевого боргу;
13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері житло-

во-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних 
очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природ-
ного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, ре-
конструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами 
обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва ме-
реж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у влас-
ність територіальних громад, впровадження енергоощадних технологій;

14) управління комунальним майном;
15) регулювання земельних відносин;
16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Ав-

тономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
21) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європей-

ського Союзу;
22) інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Ра-

дою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.

2.4. ВИДАТКИ, ЩО зДІйСНююТЬСЯ з БюДжЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ТА ОБЛАСНИх БюДжЕТІВ 
Крім видатків, що можуть здійснюватися з усіх видів місцевих бюджетів (див. § 2.3) з облас-

них бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим, винятково можуть здійснюватися певні 
видатки, що визначенні у статті 90 Бюджетного кодексу України. До них відносяться видатки на:

1) державне управління (представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим);
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: 

спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноосвітні шко-
ли-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім загальноосвітніх шкіл-ін-
тернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів визначених законодавством та 
дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей;
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б) загальну середню освіту: спеціалізовані школи (школи-інтернати) державної власності, а також 
загальноосвітні навчальні заклади: спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтерна-
ти, колегіуми-інтернати, якщо не менше 70% кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному 
загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території 
Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад);

в) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на 
умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах держав-
ної та комунальної власності);

г) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кад-
рів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а 
також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за 
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

ґ) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 
на умовах регіонального замовлення);

д) позашкільну освіту (заходи і заклади національного, державного, республіканського Авто-
номної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);

е) інші державні освітні програми;
3) охорону здоров’я:
а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республікансь-

кого Автономної Республіки Крим та обласного значення), центри екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги;

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, 
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будин-
ки дитини, станції переливання крові);

в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та 
підлітків, санаторії медичної реабілітації);

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні 
комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, 
автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи 
санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: виплати компенсації 

реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування інвалідів; будинки-ін-
тернати для громадян похилого віку та інвалідів; будинки-інтернати для дітей-інвалідів; центри з 
нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри соціально-психологічної 
реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування; пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування авто-
транспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп; 
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; центри соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів;

б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і заходи з реалізації держав-
ної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, в тому числі утримання та програми республікансько-
го Автономної Республіки Крим і обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

в) інші державні соціальні програми;
5) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної 

Республіки Крим та обласні заповідники, бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та 
установи комунальної власності, яким надано статус національних);
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б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансам-
блі, театри, концертні і циркові організації, палаци, будинки культури, інші заклади національ-
ного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші 
заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, 
яким надано статус національних);

в) інші державні культурно-мистецькі програми;
6) фізичну культуру і спорт:
а) програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна 

робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення), фінансова підтримка республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультур-
но-спортивної спрямованості;

б) програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів 
(центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури 
і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фіз-
культурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республікансь-
кого Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).

2.5. ВИДАТКИ, ЩО зДІйСНююТЬСЯ з РАйОННИх БюДжЕТІВ
З районних бюджетів можуть здійснюватись усі видатки, які визначені статтею 91 Бюджетного 

кодексу України, тобто ті, що можуть здійснюватися з усіх видів місцевих бюджетів (див. § 2.3), а 
також видатки, які визначені статтею 89 Бюджетного кодексу України, зокрема видатки на:

1) освіту:
а) дошкільну освіту;
б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні 

навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи (школи-інтернати), ліцеї (ліцеї-інтернати), 
гімназії (гімназії-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати), вечірні (змінні) школи); навчально-
виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «за-
гальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»;

в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: за-
гальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не мен-
ше 70% кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів 
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-ре-
абілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста чи району), дитячі будинки сі-
мейного типу та прийомні сім’ї;

г) інші державні освітні програми;
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кад-

рів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної власності від-
повідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

д) позашкільну освіту;
2) охорону здоров’я:
а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікар-

ні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і 
амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, 
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітар-
ної) допомоги);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);
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в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, 
центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи);

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психо-

логічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування (якщо не менше 70% кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає 
на територію відповідного міста чи району); територіальні центри соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної 
реабілітації інвалідів, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потре-
бують сторонньої допомоги;

б) державні програми соціального захисту:
— допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 

тимчасова державна допомога дітям, допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу;

— додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг 
(житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, визначеним законодавством;

— компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право 
на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають 
у будинках, що мають центральне опалення;

— компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
— виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

— компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати податку з влас-
ників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, втрати частини їх доходів у 
зв’язку з відміною такого податку та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з паль-
ного згідно з Податковим кодексом України;

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій 
громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, 
молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді;

4) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські 
палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, 
районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бі-
бліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання 
дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, 
зоопарки комунальної власності);

5) фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і облас-
ного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків 
всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних 
споруд місцевого значення.

2.6. ВИДАТКИ БюДжЕТІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
До видатків бюджетів місцевого самоврядування відносяться видатки, що можуть здійснюва-

тися з: бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення, бюджетів міст 
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обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із за-
коном та перспективним планом формування територій громад, бюджетів міст районного зна-
чення, бюджетів селищ, бюджетів сіл (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Видатки бюджетів місцевого самоврядування

Склад видатків, що можуть здійснюватися з бюджетів міст республіканського Автономної Рес-
публіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створю-
ються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, визначений 
у статтях 89 та 91 Бюджетного кодексу України. Тобто усі видатки, що можуть здійснюватися з 
усіх видів місцевих бюджетів (див. § 2.3), та такі ж специфічні видатки, як і видатки з районних 
бюджетів (див. § 2.5).

З бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, що перед-
бачені у статті 91 Бюджетного кодексу України (видатки, що можуть здійснюватися з усіх видів 
місцевих бюджетів) (див. § 2.3) та видатки, передбачені статтею 88 Бюджетного кодексу України, 
зокрема лише видатки на органи місцевого самоврядування.

2.7. ВИТРАТИ БюДжЕТУ РОзВИТКУ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих 

бюджетів. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
— погашення місцевого боргу;
— капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам;
— внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до 

статутного капіталу суб’єкта господарювання;
— проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу за рахунок 

авансу, внесеного покупцем земельної ділянки;
— підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них дер-

жавної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності 
для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів;

— платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи 
територіальної громади міста;

— розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях.
Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток 

регіонів; виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію 
об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопро-
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водів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям гро-
мадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України 
та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для кому-
нального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів 
та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх 
навчальних закладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

2.8. ПЕРЕДАчА КОшТІВ МІж МІСцЕВИМИ БюДжЕТАМИ НА зДІйСНЕННЯ 
ВИДАТКІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), район-

на рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, се-
лищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповід-
но до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, 
міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків 
місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, об-
ласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту 
відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, облас-
ного та районного значення), селищного, сільського бюджету.

Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може 
передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста рес-
публіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетно-
го трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення окре-
мих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, 
міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.

Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), район-
на рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів Верховній Раді 
Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до 
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Респуб-
ліки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюд-
жетів міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), рай-
онній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету.

Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих 
рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місце-
вими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного зна-
чення), району недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної 
власності, які забезпечують надання гарантованих послуг в обсязі, визначеному фінансовими 
нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг 
враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюд-
жетні установи, що надають гарантовані послуги.

2.9. НАСЛІДКИ БюДжЕТНОЇ РЕФОРМИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ВИДАТКІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Реформа міжбюджетних відносин в Україні дала можливість систематизувати видаткові по-

вноваження та закріпити за кожною ланкою місцевого самоврядування відповідні функції та 
фінансові ресурси, необхідні для їх реалізації. Органи місцевого самоврядування мають визначе-
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ний перелік повноважень, що їм делегуються для виконання, та фінансовий ресурс, необхідний 
для реалізації таких повноважень, що надходить у вигляді міжбюджетних трансфертів.

Насамперед звернімо увагу на те, що тепер медичні заклади та певні заклади освіти дозво-
лено фінансувати протягом бюджетного періоду одночасно з державного та місцевого бюджетів 
та/або одночасно з різних місцевих бюджетів. Тобто бюджетні установи одночасно фінансуються 
з місцевих бюджетів та отримують субвенцію з державного бюджету.

Бюджети громад, які будуть об’єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про до-
бровільне об’єднання територіальних громад, матимуть такі ж видаткові повноваження, як і бюд-
жети міст обласного значення. Територіальні громади, які об’єднаються до 15 жовтня року, що 
передує плановому, матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом почина-
ючи з планового бюджетного періоду, тобто зможуть отримувати у вигляді міжбюджетних транс-
фертів фінансові ресурси для реалізації делегованих державою повноважень. 

Натомість органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що 
не об’єднуються, позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень, тобто в 
них з делегованих повноважень залишаться лише видатки на органи місцевого самоврядування.

В рамках децентралізації видаткових повноважень на фінансування з місцевих бюджетів 
передано з державного бюджету понад 360 закладів (установ, організацій) соціально-культурної 
сфери, повний перелік яких наведено у додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет 
на 2015 рік» 246. Наприклад:

— заклади, установи та організації освіти (державні центри естетичного виховання, державні 
професійно-технічний навчальні заклади, професійні училища, ліцеї, навчально-курсові комбіна-
ти професійно-технічної освіти, державні будинки художньої та технічної творчості тощо);

— заклади, установи та організації охорони здоров’я (медичні заклади Укрзалізниці, спеціалізо-
вані медико-санітарні частини Міністерства охорони здоров’я України);

— заклади, установи та організації культури (державна науково-технічна бібліотека, державні 
академічні оркестри, музеї тощо);

— заклади, установи та організації фізичної культури і спорту (заклади обласних організацій 
фізкультурно-спортивних товариств);

— оплата послуг з підготовки робітничих кадрів;
— заходи з позашкільної роботи з дітьми тощо.
Щодо фінансових можливостей здійснення видатків м. Києва, то обсяг коштів, що перевищує 

середні показники надходжень закріплених податків на 1 жителя по Україні, не вилучається і 
може бути спрямований на фінансування видатків для виконання м. Києвом функцій столиці. 

Органи місцевого самоврядування отримали право на обслуговування коштів місцевих бюд-
жетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків 
державного сектору. Однак у даному випадку органи місцевого самоврядування будуть позбав-
лені права покриття тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюдже-
ту безвідсотковими позичками за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку. Такого права 
вони будуть також позбавлені, якщо матимуть розміщені в установах банків кошти на депозитах. 

Передбачається обов’язковість застосування програмно-цільового методу у бюджетному про-
цесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, починаючи 
із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

2.10. ПІДхОДИ ДО ОцІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ.
В умовах ринкової економіки місцеві бюджети відіграють визначальну роль у регулюванні 

соціально-економічних процесів на регіональному рівні. Видатки місцевих бюджетів є джерелом 
забезпечення суспільних послуг, стимулюють сукупне споживання та покращення добробуту на-
246 Закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік» від 28 грудня 2014 року № 80-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/80-19.
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селення, що сприяє економічному пожвавленню. Однак для їх здійснення необхідні фінансові 
ресурси, які здебільшого вилучаються з реальної економіки у вигляді податків та інших фіскаль-
них платежів, що є стримуючим фактором розвитку економіки. Тому позитивно впливатимуть на 
економічну систему лише ті бюджетні видатки, корисний ефект від яких перевищуватиме втрати 
економіки від фіскальної діяльності держави. Дотриматися цієї умови на практиці дуже складно 
з огляду на особливості підготовки і ухвалення рішень у бюджетній сфері.

Документи щодо розподілу суспільних коштів у демократичній країні ухвалюються у процесі 
затвердження бюджету представницькими органами влади. Тому проблему забезпечення умов 
для позитивного впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний 
розвиток адміністративно-територіальних одиниць необхідно розв’язувати з урахуванням спе-
цифіки ухвалення таких рішень. На відміну від ринкового господарства, функціонування якого 
на засадах вільної конкуренції зумовлює зростання економічної ефективності та раціональний 
розподіл фінансових ресурсів, у бюджетній сфері існує чимало як об’єктивних, так і суб’єктивних 
чинників, які часто призводять до протилежного.

Враховуючи ці особливості, на нашу думку, доцільно виокремити дві групи факторів, які впли-
вають на розподіл бюджетних ресурсів. До першої належать специфічні риси функціонування 
політичних інститутів та мотиви їх поведінки в ухваленні рішень, до другої – інформаційне та 
аналітичне забезпечення осіб, що впливають на прийняття рішень у бюджетному процесі.

Домінуючого значення у цьому випадку набуває діяльність політичних інститутів, які отрима-
ли перемогу на виборах і значною мірою впливають на прийняття нормативно-правових актів у 
представницьких органах влади. Тому стратегічним завданням для забезпечення спрямування 
бюджетних коштів на фінансування тих видатків, що найбільше відповідають критеріям соціаль-
ної справедливості й економічної ефективності, повинно бути створення середовища, в якому 
основним мотивом для прийняття політичних рішень депутатами були б інтереси виборців, крім 
того, мінімізувалися б ризики для громадян, інтереси яких представлені депутатською меншістю. 
Для цього вчені пропонують сформувати ефективні процедури прийняття та виконання бюджет-
них рішень, що дозволило б створити жорсткі регламентуючі норми для бюджетних видатків та 
дотримання бюджетної політики, а також забезпечити прозорість бюджетного процесу247.

Різноманітні розрахунки, які проводяться фахівцями для оцінки ефективності видатків та 
обґрунтування доцільності або недоцільності певних видатків у процедурі ухвалення бюджетних 
рішень, мають допоміжний характер. Незважаючи на це, саме за допомогою аналітичних дослі-
джень можна детально з’ясувати наслідки від залучених коштів і здійснення бюджетних витрат, 
тобто визначити ефективність відповідних видатків. В умовах прозорості бюджетного процесу 
наявність об’єктивних висновків про такі дії відіграє важливу роль у забезпеченні бажаного впли-
ву місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій.

Найуніверсальнішим методом, який застосовують для детальної оцінки наслідків бюджетних 
рішень для соціально-економічного розвитку в багатьох розвинених країнах, є аналіз «виго-
ди-витрати». Він ґрунтується на застосуванні критерію Калдора-Гікса, відповідно до якого стра-
тегію можна прийняти тільки тоді, якщо ті, хто виграє від такої стратегії, можуть компенсувати 
збитки тим, хто їх зазнав, без погіршення свого початкового рівня добробуту248. Суть методу зво-
диться до порівняння грошової оцінки усіх позитивних та негативних наслідків від акумулювання 
в бюджеті фінансових ресурсів і їх витрачання з урахуванням зміни їх вартості в часі.

Враховуючи відсутність прямої фінансової вигоди від здійснення переважної більшості бюджетних 
видатків, найбільшою проблемою в аналізі «вигід-витрат» є проведення вартісної оцінки користі від 
таких видатків. Ця проблема привертає значну увагу провідних вчених-фінансистів. Так, американсь-
ким фінансистом, лауреатом Нобелівської премії Джозефом Е. Стігліцом у підручнику «Економіка 
247 Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – Т. 1: Пріори-
тети бюджетної політики та економічне зростання в Україні / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, В.М. Геєць (кер. авт. кол.) та ін. К.: НДФІ, 2004. – 640 
с. – С. 114.
248 Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика: Пер. з англ. / Ентоні Е. Боардмен, Девід Х. Грінберг, Ейдан Р. Вайнінг, Девід Л. Веймар. – К.: Видав-
ництво «АртЕк», 2003. – 568 с. – С. 32.
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державного сектору» запропоновано оцінювати вигоди від бюджетних витрат шляхом їх порівняння 
з аналогічними благами, які пропонуються на ринку, або за допомогою непрямих способів з’ясування 
економічної вигоди249. На нашу думку, такий підхід до визначення економічної вигоди від бюджетних 
витрат є достатньо обґрунтованим та логічним, незважаючи на певну абстрактність такої оцінки.

Відомий німецький вчений-фінансист Шарль Бланкарт також пропонує низку способів для не-
прямої оцінки вигоди за допомогою дослідження сфер і форм прояву наслідків споживання суспіль-
них благ. Такими методами є економія факторів, замінність і взаємодоповнюваність, метод обліку 
витрат, метод зіставлення ринкових цін, дослідження динаміки міграції, гіпотеза виборця-центри-
ста, всенародний референдум, «польовий» експеримент, функції індивідуального добробуту 250. Ба-
зою для проведення аналізу з використанням цих методик, на думку науковця, повинні бути дані 
про становище на приватних ринках, політичну ситуацію, дані опитувань населення.

На наше переконання, вирішуючи проблему побудови досконалої системи оцінки ефектив-
ності видатків місцевих бюджетів, а також їх впливу на соціально-економічний розвиток регіонів 
в Україні, необхідно враховувати особливості функціонування найважливіших суспільно-еко-
номічних систем та інституцій. Загалом застосування різноманітних відомих методик в нашій 
державі ускладнюється високою динамікою зміни інституційного середовища, а також різкою 
зміною економічних та соціальних показників її розвитку. В таких умовах надзвичайно важко 
виявляти усталені зв’язки між певними параметрами, а також прогнозувати їх збереження на 
тривалий період (час експлуатації основних фондів).

У розвинутих країнах велику роль у здійсненні оцінки ефективності від бюджетних видатків 
відводять непрямим методам. Зокрема, за допомогою фіксування змін на ринках товарів, суміж-
них із благами, які генерують бюджетні витрати, визначають їхню реальну вартість. Однак існує 
чимало факторів, які ускладнюють застосування цього методу в Україні: по-перше, це значна 
частка тіньового сектору, що зумовлює відсутність вірогідної та детальної інформації про функ-
ціонування економіки; по-друге, недосконалість системи збору, консолідації й оприлюднення 
статистичної інформації про діяльність економічних суб’єктів; по-третє, значний вплив нееко-
номічних факторів на діяльність останніх. Тому сьогодні в нашій країні практично неможливо 
робити чіткі висновки про ефективність бюджетних видатків на основі вивчення динаміки на 
ринках замінних і взаємодоповнюваних товарів.

Формування місцевих бюджетів передбачає зокрема надання безкоштовних для споживачів 
суспільних послуг. Тому корисність таких заходів можна визначати шляхом підрахунку економії 
витрат суб’єктів господарювання. На відміну від вищеописаного методу, йому притаманна більша 
точність прогнозованих результатів. Тому, оцінюючи ефективність видатків місцевих бюджетів 
обійтися без такого методу визначення вигоди практично неможливо. Однак при цьому слід вра-
ховувати складність отримання необхідної достовірної інформації, що, безумовно, позначиться 
як на тривалості часу, необхідного для проведення дослідження, так і на вартості останнього.

З утвердженням ринкових відносин в Україні майже в усіх секторах вітчизняної економіки 
привабливішим для застосування стає метод визначення вартості благ, які населення отримує за 
рахунок бюджетних видатків, на основі їх порівняння з аналогічними благами, що пропонуються 
на ринку. При цьому потрібно зважати на недосконалість конкуренції, а також прогнозувати ди-
наміку попиту на товари в майбутньому. Сферою застосування описаного методу можуть бути 
видатки, призначені для продукування як економічних, так і соціальних благ, на які встановлена 
ринком ціна.

Застосовувати індикатори міграції населення для оцінки ефективності видатків місцевих 
бюджетів у нашій країні досить проблематично. Так, можна навести вагомі аргументи, які став-
лять під сумнів вірогідність припущення про визначальний вплив суспільних послуг на ухвален-
ня рішення про переїзд. Такими аргументами є наявність значних витрат на переїзд, існування 
249 Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський / Дж.Е. Стігліц. – К.: Основи, 1998. – 854 с. – С. 316–341.
250 Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт: Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещен-
ка; Передмова та наук. редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с. - С. 466–472.
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неекономічних факторів, які перешкоджають зміні місця проживання тощо.
В умовах розвиненої демократії та стабільного політичного становища існує також можливість 

з’ясування корисності тих чи інших бюджетних витрат на підставі поведінки виборців. У тако-
му разі вважається, що вирішальне значення для ухвалення колективного рішення має позиція 
медіанного виборця. Відповідно до гіпотези виборця-центриста, на основі значної кількості голо-
сувань або ж попередніх оцінок бюджетних видатків, можна спрогнозувати оцінку вартості благ, 
які отримує населення від їх реалізації. Проте, зважаючи на нестабільність політичної ситуації в 
Україні, інколи важко навіть виявити медіанного виборця, не кажучи вже про його оцінку суспіль-
них послуг. Відповідно до цього, можливість використання такого методу в нашій країні сьогодні 
практично відсутня.

В окремих випадках у розвинутих демократичних країнах застосовується практика викори-
стання результатів референдуму для проведення грошової оцінки вигоди від видатків бюджету. 
Однак використовувати цей метод оцінки економічного ефекту у вітчизняних умовах недоціль-
но. Причиною цього є те, що в Україні відсутній досвід проведення таких референдумів.

Використання «польового експерименту» покликане уникнути негативних проявів, які прита-
манні прямим методам з’ясування ставлення населення до видатків місцевих бюджетів. У нього 
завжди існують підстави для певної стратегічної поведінки, що спричиняє відхилення результатів, 
одержаних прямими способами від реальної оцінки вартості благ. У ході «польового експеримен-
ту» проводять багаторазові опитування громадян з моделюванням різних варіантів розвитку подій, 
на підставі чого з’ясовують їхнє ставлення до бюджетних витрат. Перевагами цього методу є віднос-
на простота проведення дослідження, а також висока точність одержаних результатів. Враховуючи 
вищесказане, можна стверджувати про можливість і доцільність його застосування в Україні.

Кінцевою метою здійснення бюджетних видатків є забезпечення індивідуального добробуту 
громадян, тому важливе значення для оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів має з’я-
сування сприйняття їх корисності безпосередньо населенням, яке можна дослідити за допомо-
гою опитувань. Організовуючи такі опитування в Україні, слід враховувати значне розшарування 
населення за рівнем добробуту, що, безумовно, позначиться на декларованій готовності платити 
за додаткові блага.

Таким чином, дослідження можливостей застосування різноманітних відомих методик оцінки 
ефективності видатків місцевих бюджетів дає змогу встановити певні обмеження щодо їх вико-
ристання в Україні. Це пояснюється нестабільністю перехідного періоду та обмеженістю демо-
кратичних традицій у бюджетному процесі. Використання методик оцінки економічного ефекту 
в сучасних вітчизняних умовах, на відміну від розвинених країн, вимагатиме більших витрат; 
натомість одержані результати в багатьох випадках будуть менш точними. Тому сьогодні за допо-
могою методу аналізу «вигоди-витрати» доцільно вивчати ефективність масштабних бюджетних 
видатків, які в майбутньому генеруватимуть значні матеріальні вигоди.

Враховуючи труднощі використання методу «вигоди-витрати» для оцінки ефективності видат-
ків місцевих бюджетів, на нашу думку, сьогодні варто чітко окреслити рамки його застосування. 
Перше таке обмеження, яке, до речі, широко використовують у розвинутих країнах, повинне сто-
суватися розміру бюджетних видатків. У країнах Європейського Союзу воно встановлено на рівні 
5 млн. євро251. Це пов’язано зі значною вартістю такого дослідження і необхідністю врахування 
принципу ефективності при його проведенні. Окрім цього, зважаючи на значні складнощі в отри-
манні всієї необхідної інформації, високі ризики, а також відсутність практичного досвіду, сьогод-
ні можна говорити про доцільність його використання переважно у сферах, де легше визначати 
параметри бюджетних видатків насамперед при здійсненні інвестування в реальний сектор еко-
номіки, а також інфраструктуру.

Для оцінки ефективності бюджетних видатків, вигоди яких виражені у формі певних результатів 
соціального характеру, можна використовувати методи аналізу «витрати-ефективність» та «вит-
251 Водянов А. Инвестиционные проекты, финансируемые из федерального бюджета: методы оценки эффективности / А. Водянов, О. Гаврилова, 
Л. Гришин и др. // Российский экономический журнал. – 2006. – № 1. – С. 9–28.
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рати-корисність». Суть першого зводиться до порівняння однотипних альтернативних видатків 
на основі зіставлення вигід, виражених у натуральних показниках на одиницю витрат, які потре-
бує реалізація проекту. Аналіз «витрати-корисність», на відміну від першого, передбачає порів-
няння кількох складових (зазвичай, двох) вигоди, які також виражені у натуральній формі на 
одиницю витрат252.

Позитивний вплив від застосування методик оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів 
спостерігатиметься тоді, коли будуть сформовані умови для забезпечення об’єктивності та неу-
передженості при її проведенні. Як зазначалося вище, в основі поведінки політиків, які прий-
мають найважливіші рішення про спрямування бюджетних ресурсів, часто лежать мотиви, які 
не завжди збігаються з результатами об’єктивного аналізу. Через це вони часто зацікавлені в 
тому, щоби при проведенні аналізу доцільності бюджетних рішень були одержані результати, які 
відповідали б їхнім власним цілям253. Для мінімізації такого впливу повинно бути сформоване 
відповідне інституційне середовище, в якому відбувається ухвалення рішень про формуванні і 
використання суспільних ресурсів. Основними принципами його забезпечення мають стати до-
сягнення прозорості бюджетного процесу, наукова обґрунтованість та активне залучення гро-
мадського контролю.

Заходи щодо підвищення ефективності бюджетних видатків неодмінно мають включати 
запровадження об’єктивних методик визначення ефективності альтернативних видатків бюдже-
ту. Методики визначення результативності витрат місцевих бюджету мають забезпечувати ди-
ференційований підхід, що враховує як обсяги видатків, так і сфери, у яких вони здійснюються.

252 Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика: Пер. з англ. / Ентоні Е. Боардмен, Девід Х. Грінберг, Ейдан Р. Вайнінг, Девід Л. Веймар. – К.: Видав-
ництво «АртЕк», 2003. – 568 с. – С. 454.
253 Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт: Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. 
Терещенка; Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с. - С. 466–483.
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УжГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
сесія VI скликання

РІшЕННЯ

Про прийняття коштів на здійснення видатків 
місцевого бюджету на 2016 рік

Керуючись статтею 93 Бюджетного Кодексу України, на підставі Договору «Про передачу 
коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів» від 8 липня 2015 року, статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти кошти на здійснення видатків місцевого бюджету на 2016 рік по наданню послуг з 

охорони здоров’я населенню Ужгородського району у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 
3800000,00 грн (три мільйони вісімсот тисяч грн 00 коп.).

2. Затвердити Договір між Ужгородською міською радою, Ужгородською районною держав-
ною адміністрацією, Ужгородською районною радою про передачу коштів на здійснення видат-
ків місцевих бюджетів від 8 липня 2015 року (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Фленька В.Ю.

Міський голова       В. Погорелов
 

ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ
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Договір
про передачу коштів на здійснення видатків

місцевих бюджетів

«____»___________ 2015 року      м. Ужгород

Керуючись статтею 93 Бюджетного Кодексу України, Ужгородська міська рада, Ужгородська 
районна рада та Ужгородська районна державна адміністрація склали договір про наступне:

1. Ужгородська районна рада замовляє, а Ужгородська міська рада надає у 2016 році послуги з 
охорони здоров’я населенню Ужгородського району за видами медичної практики, які відсутні в 
лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району на суму 3800000 грн (три мільйони 
вісімсот тисяч 00 копійок).

2. Ужгородська районна рада передає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів на 
2016 рік, по наданню послуг з охорони здоров’я населенню Ужгородського районну за видами 
медичної практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району. 
Ужгородській міській раді в сумі 3800000 грн (три мільйони вісімсот тисяч 00 копійок).

3. Ужгородська міська рада приймає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 
рік з надання послуг з охорони здоров’я населенню Ужгородського районну за видами медичної 
практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району стаціонар-
ними відділеннями міської дитячої клінічної лікарні, міського пологового будинку в сумі 3800000 
грн (три мільйони вісімсот тисяч 00 копійок).

4. Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради зобов’язується щомісячно подавати зве-
дений звіт про використання коштів міжбюджетного трансферту до 15 числа місяця, наступного 
за звітним, у відділ охорони здоров’я Ужгородської районної державної адміністрації та сприяти 
проведенню систематичних звірок з медичними закладами м. Ужгорода.

5. Основним підтвердним документом для госпіталізації жителів Ужгородського району є 
направлення лікарів медичних закладів Ужгородського району та екстреної медичної допомоги.

Госпіталізація за самозверненнями (крім ургентних випадків), направленнями відомчих та 
приватних медичних закладів, які не перебувають у цивільно-правових відносинах з відділом 
охорони здоров’я Ужгородської райдержадміністрації, у звіти не вноситься та не береться до ува-
ги при розрахунках використання коштів трансферту.

6. Ужгородська міська рада зобов’язується у 2016 році фінансувати заклади охорони здоров’я 
за видатками по наданню послуг з охорони здоров’я згідно з кошторисами.

7. Договір вступає в силу після затвердження на сесіях Ужгородської міської ради та Ужго-
родської районної ради і діє з 1 січня до 31 грудня 2016 року.

8. У випадку, якщо видатки на лікування жителів Ужгородського району перевищують або є 
меншими за суму міжбюджетного трансферту, різниця враховується при розрахунках трансфер-
ту в наступних бюджетних періодах.

9. Даний договір складено в шести примірниках, по два для кожної сторони, які мають одна-
кову юридичну силу.

В.о. голови Ужгородської районної 
державної адміністрації      О.-В.В. Гарновдій

В.о. голови Ужгородської районної ради    С.Я. Мацко
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Таблиця 2.А
Видатки загального фонду місцевих бюджетів України за 2014 рік (млн грн)

Найменування Усього
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Державне управління 7905,87 792,80 2916,96 489,34 329,75 443,36 2933,66

Правоохоронна діяльність та забез-
печення безпеки держави 120,89 0,35 14,25 23,18 1,08 27,35 54,68

Освіта 64508,10 15308,66 20434,96 23217,52 1383,91 1239,09 2923,96

Охорона здоров’я 42726,26 21199,20 10759,67 10751,58 1,07 8,32 6,41

Соціальний захист та соціальне 
забезпече-ння 54930,47 5448,14 21079,73 28282,26 18,68 21,14 80,53

Житлово-комунальне господарство 3815,08 565,93 2421,90 13,73 281,65 213,30 318,57

Культура i мистецтво 7512,46 2005,98 2177,39 2141,59 62,78 137,23 987,49

Засоби масової інформації 209,82 74,47 72,13 56,95 5,54 0,18 0,56

Фізична культура i спорт 1682,28 636,42 655,17 358,54 9,33 8,81 14,01

Будівництво 22,21 5,16 9,24 2,13 1,24 0,42 4,01

Сільське і лісове гос-подарство, 
рибне господарство та мисливство 65,46 12,60 7,65 14,42 2,78 3,49 24,51

Транспорт, дорожнє господарство, 
зв’язок, телекомунікації та інфор-
матика

2717,87 525,06 1883,34 274,30 1,65 3,16 30,35

Інші послуги, пов’язані з економіч-
ною діяльністю 275,13 157,56 94,36 11,46 3,10 3,53 5,12

Охорона довкілля та ядерна без-
пека 9,88 4,90 1,39 0,97 0,58 0,16 1,87

Запобігання та ліквідація надз-
вичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

106,41 38,46 49,80 12,36 1,71 1,31 2,77

Обслуговування боргу 1457,87 1312,24 145,59 0,00 0,03 0,00 0,00

Видатки, не віднесені до основних 
груп 699,63 183,00 284,49 135,26 22,43 15,47 58,98

Усього видатків без урахування 
міжбю-джетних трансфертів 188765,67 48270,92 63008,01 65785,58 2127,33 2126,35 7447,48

Усього видатків з трансфертами, 
що передаються до державного 
бюджету

190817,51 49475,06 63792,33 65846,59 2127,66 2126,66 7449,20

Усього 201445,38 51816,68 66651,19 70151,14 2265,90 2313,76 8246,71
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 Таблиця 2.Б
Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів України за 2014 рік (млн грн)

Найменування Усього
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Державне управління 276,68 81,21 98,52 13,72 10,28 15,01 57,94

Правоохоронна діяльність та забез-
печення безпеки держави 6,32 0,00 3,40 0,22 0,07 0,14 2,50

Освіта 4380,92 1329,37 1693,11 768,81 187,43 144,46 257,74

Охорона здоров’я 3820,20 2320,15 1003,63 496,00 0,00 0,18 0,24

Соціальний захист та соціальне 
забезпече-ння 858,84 660,24 77,39 118,02 0,22 0,46 2,50

Житлово-комунальне господарство 13898,68 6802,50 6289,21 268,39 193,00 156,93 188,64

Культура i мистецтво 1816,91 1187,00 368,17 109,42 15,36 15,29 121,68

Засоби масової iнформацiї 3,07 2,23 0,72 0,04 0,07 0,00 0,00

Фізична культура i спорт 145,96 36,36 82,85 21,43 0,95 2,79 1,59

Будівництво 3274,95 1084,57 1352,35 156,38 191,56 157,31 332,78

Сільське і лісове господарство, риб-
не господарство та мисливство 43,97 1,66 7,65 6,56 2,69 6,05 19,35

Транспорт, дорожнє господарство, 
зв’язок, телекомунiкацiї та інфор-
матика

3177,38 1094,44 1223,05 23,04 250,20 165,72 420,93

Iншi послуги, пов’я-зані з економіч-
ною діяльністю 1478,72 625,93 714,12 25,65 59,41 31,22 22,39

Охорона довкілля та ядерна без-
пека 60,26 11,99 3,21 1,25 10,11 7,70 26,00

Запобігання та ліквідація над-
звичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

26,43 6,36 12,16 7,03 0,21 0,24 0,42

Цiльовi фонди 1151,09 435,77 434,94 28,40 98,18 42,75 111,05

Видатки, не вiднесенi до основних 
груп 322,80 71,86 121,27 37,22 20,26 12,58 59,62

Усього видатків без урахування 
міжбю-джетних трансфертів 34743,18 15751,64 13485,74 2081,59 1040,00 758,83 1625,37

Усього видатків з трансфертами, 
що передаються до державного 
бюджету

34809,34 15796,29 13499,74 2086,46 1040,56 758,88 1627,41

Усього 35817,30 16222,44 13652,86 2319,00 1062,41 797,86 1762,75
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання 

фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самовря-
дування.

Бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовують-
ся для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової 
бази.

Бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що ство-
рюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань 
та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних 
коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених від-
повідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення 
надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів 
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.

Витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та роз-
міщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

Делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцево-
го самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які пере-
даються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Паспорт бюджетної програми – документ що визначає мету, завдання, напрями використан-
ня бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристи-
ки бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про 
місцевий бюджет (законом про Державний бюджет України).

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними кошта-
ми для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Поточний бюджет – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовують-
ся для покриття поточних видатків.

Розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на 
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань 
за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.
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РОзДІЛ 3. ДОхОДИ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
3.1. Склад доходів місцевих бюджетів України.
3.2. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень.
3.3. Місцеве оподаткування.
3.4. Рентна плата за користування природних ресурсів.
3.5. Неподаткові надходження місцевих бюджетів.
3.6. Доходи від операцій з капіталом.
3.7. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів.
3.8. Надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами.
3.9. Які нові можливості органів місцевого самоврядування у формуванні бюджетних доходів?

3.1. СКЛАД ДОхОДІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ УКРАЇНИ
Бюджет як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення вико-

нання функцій і завдань, які покладаються на органи державної влади та місцевого самовря-
дування, містить у своєму складі доходи і видатки. Причому доходам місцевих бюджетів від-
водиться особлива роль, адже за їх рахунок фінансуються програми і заходи у галузях освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення тощо. Ефективне планування 
й управління бюджетними доходами дасть змогу перетворити територіальні громади з дотацій-
них на суб’єкти, які зможуть самостійно забезпечити суспільний добробут своїх мешканців.

Доходи місцевих бюджетів можна розглядати з різних позицій. По-перше, як економічні від-
носини вони пов’язані з формуванням централізованих фондів грошових коштів місцевої влади. 
По-друге, відповідно до суспільного призначення ці доходи мобілізуються до бюджетів різних 
рівнів й використовуються для фінансування соціально-економічних потреб територій. По-третє, 
за матеріальним змістом доходи місцевих бюджетів являють собою податкові надходження, не-
податкові надходження, доходи від операцій з капіталом і трансферти. Згадані визначення мають 
комплексний характер та пояснюють їх економічну природу.

Крім бюджетних доходів, на практиці використовується й дещо ширше поняття – «надходжен-
ня» (наприклад, у Бюджетному кодексі України подано склад доходів загального фонду і надхо-
джень спеціального фонду місцевих бюджетів254). Якщо доходи включають податкові, неподат-
кові й інші надходження (в тому числі трансферти, плату за надання адміністративних послуг, 
власні надходження бюджетних установ), то надходження – це ті ж доходи, а також повернення 
кредитів до місцевих бюджетів, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з 
депозитів, надходження внаслідок продажу або пред’явлення цінних паперів (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Склад надходжень і доходів місцевих бюджетів
254 Склад доходів загального фонду та надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів подано в статтях 64, 66, 69 і 69-1 Бюджетного кодексу 
України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).

1) Повернення кредитів до місцевих бюджетів.
2) Кошти від місцевих запозичень.
3) Повернення бюджетних коштів з депозитів.
4) Надходження внаслідок продажу або пред’явлення цінних паперів.

5) Податкові надходження.
6) Неподаткові надходження.
7) Доходи від операцій з капіталом.
8) Трансферти.

Надходження місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів
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Найпоширенішою класифікацією доходів місцевих бюджетів є їх поділ на податкові надхо-
дження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом й трансферти. Податкові 
надходження – це встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки 
і збори (обов’язкові платежі), а також місцеві податки та збори (обов’язкові платежі). Зокрема, 
до загальнодержавних податкових платежів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів, 
належать податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, 
екологічний податок, рентна плата тощо.

Практика фінансового забезпечення місцевого самоврядування свідчить про високу залеж-
ність місцевих бюджетів від податкового механізму формування доходів (табл. 3.1). Незважаючи 
на збільшення обсягу податкових надходжень із 67575,6 млн грн в 2010 році до 87333,7 млн грн 
у 2014 році, місцева влада й досі не володіє достатніми фінансовими ресурсами для виконання 
покладених на неї функцій і завдань. Різноманіття податків з неоднорідною базою оподаткуван-
ня призводить до організації складного механізму їх справляння та зростання адміністративних 
витрат податкового апарату держави. Тобто деякі з них є збиткові й недоцільні.

Таблиця 3.1
Податкові надходження місцевих бюджетів України за 2010–2014 роки (млн грн)

Доходи 2010 2011 2012 2013 2014
Податкові надходження 67575,6 73086,9 85852,0 91191,1 87333,7
Податок на доходи фізичних осіб 51029,3 54422,6 61066,0 64586,0 62557,2
Податок на прибуток підприємств 389,9 357,5 443,3 675,4 259,5
Податок з власників транспортних засобів 1905,4 285,1 25,5 – –
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу – – 659,6 568,8 395,2
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 49,3 176,3 213,6 241,5 417,4
Збір за спеціальне використання води 12,2 594,9 693,5 748,2 634,5
Платежі за користування надрами 179,3 1445,2 1751,1 1205,1 1421,4
Плата за землю 9539,9 10700,9 12581,7 12802,9 12083,9
Акцизний податок із вироблених в Україні товарів 695,4 908,0 1243,1 1358,7 158,7
Місцеві податки і збори 819,4 2504,1 5455,0 7316,2 8055,2
Фіксований сільськогосподарський податок 124,9 121,9 131,0 130,2 122,2
Всього 159397,1 181530,4 225273,5 221019,4 231702,0

У 2014 році частка податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів становила 37,7%. При 
цьому основними джерелами їх наповнення були податок на доходи фізичних осіб (62557,2 млн 
грн, або 27,0% від загального обсягу доходів місцевих бюджетів) і плата за землю (12083,9 млн 
грн, або 5,2%). Водночас, було мобілізовано 8055,2 млн грн місцевих податків і зборів, або 3,5% 
від загального обсягу доходів місцевих бюджетів. Це потверджує критичний стан фінансового за-
безпечення місцевого самоврядування, що негативно позначається на виконанні конституційно 
закріплених повноважень та якості наданих суспільних послуг.

Для місцевих податків і зборів характерні здебільшого ті самі принципи побудови, що й для 
загальнодержавних податкових платежів, проте мають деякі особливості. Зокрема, вони вста-
новлюються органами місцевого самоврядування, обов’язкові для сплати на певній території та 
надходять виключно до тих бюджетів, на території яких встановлюються. Згідно з Податковим 
кодексом України, до них відносяться податок на майно, єдиний податок, збір за місця для пар-
кування транспортних засобів, туристичний збір. При цьому забороняється встановлення яки-
хось інших місцевих податків та зборів, не передбачених у нормативно-правовому полі.

За даними дохідної частини місцевих бюджетів можна побачити зростання обсягу надхо-
джень місцевих податків і зборів із 819,4 млн грн в 2010 році до 8055,2 млн грн у 2014 році (табл. 
3.2). Поштовхом до цих зрушень, незважаючи на скасування податку з реклами, комунального 
податку, ринкового збору, збору за видачу ордера на квартиру, збору за право використання 
місцевої символіки, збору за право проведення кіно- і телезйомок, збору за видачу дозволу на 
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розміщення об’єктів торгівлі, збору із власників собак й інших, стало зменшення заборгованості 
та посилення контрольних дій за справлянням.

Таблиця 3.2
Надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України за 2010–2014 роки 

(млн грн)
Доходи 2010 2011 2012 2013 2014

Місцеві податки і збори 819,4 2504,1 5455,0 7316,2 8055,2
Податок з реклами 55,7 – – – –
Комунальний податок 151,2 – – – –
Збір за припаркування автотранспорту 41,1 – – – –
Ринковий збір 513,5 – – – –
Збір за видачу ордера на квартиру 0,1 – – – –
Курортний збір 2,7 – – – –
Збір за право використання місцевої символіки 27,1 – – – –
Збір за право проведення кіно- і телезйомок 0,07 – – – –
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного роз-
продажу

0,2 – – – –

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі 27,7 – – – –
Збір із власників собак 0,2 – – – –
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – – 0,1 22,5 44,9
Збір за місця для паркування транспортних засобів – 56,5 68,4 64,5 61,2
Туристичний збір – 27,7 38,4 41,7 24,8
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 431,9 532,5 546,9 511,1
Єдиний податок – 1987,9 4815,6 6640,5 7413,3
Всього 159397,1 181530,4 225273,5 221019,4 231702,0

Оцінюючи роль місцевих податків і зборів, не потрібно нехтувати той факт, що вони є міськи-
ми податковими платежами. Адже переважна більшість коштів від їх загальної суми надходить 
до бюджетів великих міст (наприклад, Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, Одеси та Харкова), 
до того ж, значно переважаючи загальнодержавний показник. Аналогічно, за територіально ма-
лими населеними пунктами через нерівномірний географічний розподіл об’єктів оподаткування, 
надходження місцевих податків і зборів є мізерні, а їх питома вага в структурі доходів селищних 
та сільських бюджетів не перевищує й 1%.

Неподаткові надходження поділяються на наступні види:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюд-
жету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є державна або комунальна власність; частина чистого прибутку комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету; дивіденди, на-
раховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна 
власність; плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів);

— адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата 
за надання адміністративних послуг; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності; 
плата за утримання дітей у школах-інтернатах; надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; державне мито; орендна плата 
за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, місцевими радами).

Упродовж довгого періоду неподаткові надходження мали незначну частку в структурі до-
ходів місцевих бюджетів (табл. 3.3). Їх збільшення із 8769,2 млн грн у 2010 році до 12257,5 млн грн 
в 2014 році пов’язане зі зростанням обсягу адміністративних зборів і доходів від некомерційного 
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продажу на 548,0 млн грн, або 58,4%, та власних надходжень бюджетних установ на 2957,7 млн 
грн, або 44,6%. Разом з тим, обсяг доходів від власності та підприємницької діяльності зменши-
вся на 591,5 млн грн, або 63,7%. Такий механізм формування бюджетних доходів не забезпечує 
фінансову незалежність органів місцевого самоврядування.

Таблиця 3.3
Неподаткові надходження місцевих бюджетів України за 2010–2014 роки (млн грн)

Доходи 2010 2011 2012 2013 2014
Неподаткові надходження 8769,2 10915,9 12635,7 12127,8 12257,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 929,0 401,8 608,2 455,9 337,5
Адміністративні збори, доходи від некомерційного продажу 999,3 1905,8 1738,2 1924,9 1583,3
Інші неподаткові надходження 210,6 342,6 795,7 875,9 748,7
Власні надходження бюджетних установ 6630,4 8265,7 9493,6 8871,0 9588,1
Всього 159397,1 181530,4 225273,5 221019,4 231702,0

У 2014 році за рахунок власних надходжень бюджетних установ було мобілізовано 9588,1 млн 
грн, або 78,2% від загального обсягу неподаткових надходжень місцевих бюджетів. Дане джере-
ло доходів являє собою сукупність коштів, отриманих бюджетними установами як плату за на-
дання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації 
продукції або іншої діяльності. Як свідчать статистичні дані, в структурі власних надходжень бюд-
жетних установ найбільшу питому вагу мають надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з законодавством.

До доходів від операцій з капіталом належать, з одного боку, надходження від продажу основ-
ного капіталу (кошти від реалізації скарбів, безхазяйного майна, знахідок тощо; надходження 
коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; кошти від відчу-
ження майна, що перебуває в комунальній власності), з іншого боку, кошти від продажу землі та 
нематеріальних активів (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського при-
значення; кошти від продажу прав на такі землі; кошти від продажу земельних ділянок несільсь-
когосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності).

На відміну від неподаткових надходжень місцевих бюджетів, доходи від операцій з капіталом 
мали тенденцію до зменшення із 2556,3 млн грн у 2010 році до 1127,7 млрд грн в 2014 році (рис. 
3.2). У той же час, органами місцевого самоврядування заплановано мобілізувати 2339,9 млн 
грн даного джерела доходів. Цього не вдалося досягнути через невиконання плану з доходів від 
продажу основного капіталу (майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, яке 
перебуває в комунальній власності) і коштів від продажу землі (несільськогосподарського при-
значення до розмежування земель державної та комунальної власності).

Рис. 3.2. Надходження доходів від операцій з капіталом до місцевих бюджетів України
за 2010–2014 роки
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Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних ор-
ганізацій на безоплатній та безповоротній основі. Місцевим бюджетам можуть передбачатися 
такі трансферти: базова дотація; субвенції на здійснення державних програм соціального захи-
сту; додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, 
встановлених державою; субвенція на виконання інвестиційних проектів; освітня субвенція; 
субвенція на підготовку робітничих кадрів; медична субвенція; інші (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України за 2010–2014 роки

Велика частка міжбюджетних трансфертів в структурі доходів місцевих бюджетів (49,5–56,4%) 
є усталеною практикою. З одного боку, держава повинна бути зацікавлена, щоб фінансування за-
ходів соціально-економічного характеру відбувалося у належному обсязі в усіх регіонах, виступа-
ючи контролером витрачання бюджетних коштів. З іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних 
трансфертів ставить місцеву владу в залежність від центральних органів державного управління. 
Ключовим чинником має стати ефективне планування й управління доходами місцевих бюд-
жетів, здатних забезпечити територіальні громади достатніми та стабільними фінансовими ре-
сурсами.

3.1.1. ДОхОДИ ОБЛАСНИх БюДжЕТІВ
Доходи місцевих бюджетів складаються із загального та спеціального фондів. Загальний фонд 

формується за рахунок усіх надходжень, крім призначених для зарахування до спеціального 
фонду. Він забезпечує фінансування виконання основних функцій та завдань місцевої влади. На-
томість спеціальний фонд передбачає цільове використання грошових коштів за бюджетними 
призначеннями. Його надходженнями є кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва, концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, власні надходження бюд-
жетних установ, добровільні та цільові внески.

До доходів загального фонду обласних бюджетів255 можуть належати:
1) Податкові надходження:
— податки на доходи та прибуток (15% податку на доходи фізичних осіб; 10% податку на 

прибуток підприємств; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності, засновником яких є обласні ради). До 2015 року Бюджетним кодексом України було 
передбачено зарахування до обласних бюджетів 25% податку на доходи фізичних осіб. З огляду 
на нерівномірності розміщення виробничих потужностей підприємств та реєстрації платників у 

255 Склад доходів загального фонду обласних бюджетів подано в статті 66 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17).
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великих містах, ці втрати частково мали б компенсуватися 10% податку на прибуток підприємств 
приватного сектору економіки;

— рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (50% рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок го-
ловного користування; 50% рентної плати за спеціальне використання води; 25% рентної плати 
за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення; 
плата за використання інших природних ресурсів);

— інші податки та збори (55% екологічного податку). До 2015 року Бюджетним кодексом України 
було передбачено його зарахування в обсязі 10% до спеціального фонду обласних бюджетів. 
Збільшення ресурсу обласних бюджетів дасть змогу забезпечити фінансування видатків, пов’яза-
них з функціонуванням державних ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, якими 
забезпечується епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних, 
лабораторно-діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування тощо.

2) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку (доходу) ко-

мунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визна-
ченому обласними радами; плата за розміщення тимчасово вільних коштів обласних бюджетів);

— адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 
(орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 
обласними державними адміністраціями; плата за ліцензії на певні види господарської діяль-
ності та сертифікати, що видаються обласними державними адміністраціями; плата за ліцензії та 
сертифікати; плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту 
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-
сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; плата 
за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та пло-
довим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 
плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим; плата за ліцензії на пра-
во експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів; плата за державну реєстрацію; 
плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності, засновником яких є обласні ради);

— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 
засновником яких є обласні ради; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель 
забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у 
випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині 
здійснення закупівель за рахунок коштів обласних бюджетів).

До надходжень спеціального фонду обласних бюджетів256 можуть належати надходження 
бюджету розвитку обласних бюджетів (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

1) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (25% коштів за відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які 

мають цільове спрямування; 20% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законо-
давства про охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності);

— власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утри-
муються за рахунок обласних бюджетів).
256 Склад надходжень спеціального фонду обласних бюджетів подано в статті 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17).
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2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених обласними радами) (деталь-
ніше їх склад подано в § 3.8).

3.1.2. ДОхОДИ РАйОННИх БюДжЕТІВ
До доходів загального фонду районних бюджетів257 можуть належати:
1) Податкові надходження (60% податку на доходи фізичних осіб; податок на прибуток під-

приємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні ради). До 
2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено зарахування до районних бюджетів 
75% податку на доходи фізичних осіб.

2) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (плата за розміщення тимчасово віль-

них коштів районних бюджетів; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних під-
приємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному районними рада-
ми; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів);

— адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата 
за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними дер-
жавними адміністраціями; надходження від орендної плати за користування майновим комплек-
сом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради; 
орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 
районними радами; плата за надання інших адміністративних послуг);

— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 
засновником яких є районні ради; кошти, отримані від надання учасниками процедури за-
купівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учас-
никам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в 
частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів).

3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи даруван-
ня, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду районних бюджетів258 можуть належати надходження 
бюджету розвитку районних бюджетів (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

1) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (15% коштів за відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які 

мають цільове спрямування);
— власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утри-

муються за рахунок районних бюджетів).
2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених районними радами) (деталь-

ніше їх склад подано в § 3.8).

3.1.3. ДОхОДИ БюДжЕТІВ МІСТ ОБЛАСНОГО зНАчЕННЯ
До доходів загального фонду бюджетів259 міст обласного значення можуть належати:
1) Податкові надходження:

257 Склад доходів загального фонду районних бюджетів подано в статті 64 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17).
258 Склад надходжень спеціального фонду районних бюджетів подано в статті 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17).
259 Склад доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення подано в статті 64 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17).
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— податки на доходи та прибуток (60% податку на доходи фізичних осіб; податок на прибуток 
підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські ради). До 
2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено зарахування до районних бюджетів 
75% податку на доходи фізичних осіб;

— рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (рентна плата за кори-
стування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за ко-
ристування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за 
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів);

— внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів). Запровадження з 2015 року збору з роздріб-
ного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за 
ставкою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару призвело до скасування збору за 
виноградарство, садівництво та хмелярство;

— місцеві податки і збори (податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркуван-
ня транспортних засобів; туристичний збір). Причому міські ради обов’язково встановлюють 
єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). На-
томість необов’язковими для встановлення є податок на майно (в частині податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки), збір за місця для паркування транспортних засобів, 
туристичний збір;

— інші податки та збори (25% екологічного податку). До 2015 року Бюджетним кодексом 
України було передбачено його зарахування в тому ж обсязі, утім до спеціального фонду бюд-
жетів міст обласного значення.

2) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (плата за розміщення тимчасово віль-

них коштів міських бюджетів; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних під-
приємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному міськими рада-
ми; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів);

— адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (пла-
та за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчи-
ми органами міських рад; державне мито; надходження від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником 
яких є міські ради; орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування 
на умовах оренди міськими державними адміністраціями; плата за надання інших адміністра-
тивних послуг);

— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 
засновником яких є міські ради; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель 
забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, 
у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині 
здійснення закупівель за рахунок коштів міських бюджетів).

3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи даруван-
ня, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду бюджетів міст обласного значення260 можуть належати 
надходження бюджету розвитку бюджетів міст обласного значення (детальніше їх склад подано 

260 Склад надходжень спеціального фонду бюджетів міст обласного значення подано в статті 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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в § 3.7), а також:
1) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (75% коштів за відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які 

мають цільове спрямування);
— власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утри-

муються за рахунок міських бюджетів).
2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених міськими радами) (детальніше 

їх склад подано в § 3.8).

3.1.4. ДОхОДИ БюДжЕТІВ МІСТ РАйОННОГО зНАчЕННЯ, 
СІЛЬСЬКИх І СЕЛИЩНИх БюДжЕТІВ
До доходів загального фонду бюджетів261 міст районного значення, сільських і селищних бюд-

жетів можуть належати:
1) Податкові надходження:
— податки на доходи та прибуток (податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності, засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські 
ради). До 2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено зарахування до бюджетів 
міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, крім даних податкових платежів, ще й 
25% податку на доходи фізичних осіб;

— рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (рентна плата за кори-
стування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за ко-
ристування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за 
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів);

— внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів). Запровадження з 2015 року збору з роздріб-
ного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за 
ставкою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару призвело до скасування збору за 
виноградарство, садівництво та хмелярство;

— місцеві податки і збори (податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування 
транспортних засобів; туристичний збір). Причому міські (міст районного значення), селищні та 
сільські ради обов’язково встановлюють єдиний податок і податок на майно (в частині транс-
портного податку та плати за землю). Натомість необов’язковими для встановлення є податок на 
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), збір за місця для 
паркування транспортних засобів, туристичний збір;

— інші податки та збори (25% екологічного податку). До 2015 року Бюджетним кодексом 
України було передбачено його зарахування в тому ж обсязі, утім, до спеціального фонду бюд-
жетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів.

2) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку (доходу) ко-

мунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визна-
ченому відповідними місцевими радами; плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюд-
жетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів; штрафні санкції за порушення 
законодавства про патентування; адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення зако-
нодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів);
261 Склад доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів подано в статті 69 Бюджетного кодексу 
України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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— адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата 
за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими 
органами відповідних місцевих рад; надходження від орендної плати за користування майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські 
(міст районного значення), селищні та сільські ради; орендна плата за водні об’єкти (їх частини), 
що надаються в користування на умовах оренди відповідними місцевими радами; плата за на-
дання інших адміністративних послуг; державне мито);

— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 
засновником яких є міські (міст районного значення), селищні та сільські ради; кошти, отримані 
від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, 
які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про 
здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів 
міст районного значення, сільських, селищних бюджетів).

3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи даруван-
ня, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищних 
бюджетів262 можуть належати надходження бюджету розвитку бюджетів міст районного значен-
ня, сільських і селищних бюджетів (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

1) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (60% коштів за відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які 

мають цільове спрямування; 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законо-
давства про охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності);

— власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утри-
муються за рахунок відповідного місцевого бюджету).

2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених відповідними місцевими рада-
ми) (детальніше їх склад подано в § 3.8).

3.1.5. ДОхОДИ БюДжЕТІВ ОБ’єДНАНИх ТЕРИТОРІАЛЬНИх ГРОМАД
До доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад263 можуть належати:
1) Податкові надходження:
— податки на та прибуток (60% податку на доходи фізичних осіб; податок на прибуток під-

приємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є об’єднані тери-
торіальні громади);

— рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (рентна плата за кори-
стування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за ко-
ристування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за 
спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів);

— внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів);

— місцеві податки і збори (податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування 
транспортних засобів; туристичний збір). Обов’язковими для встановлення є єдиний податок та 
податок на майно (в частині транспортного податку і плати за землю), натомість необов’язкови-
262 Склад надходжень спеціального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів подано в статті 69-1 Бюджетного 
кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
263 Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад подано в статті 64 Бюджетного кодексу України (див.: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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ми – податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), 
збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір;

— інші податки та збори (25% екологічного податку).
2) Неподаткові надходження.
— доходи від власності та підприємницької діяльності (плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад; частина чистого прибутку (доходу) кому-
нальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визна-
ченому відповідними місцевими радами; штрафні санкції за порушення законодавства про па-
тентування; адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів);

— адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (дер-
жавне мито; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є об’єднані територіальні гро-
мади; орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах орен-
ди місцевими радами; плата за надання інших адміністративних послуг);

— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 
засновником яких є об’єднані територіальні громади; кошти, отримані від надання учасниками 
процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають повернен-
ню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних за-
купівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об’єднаних територіальних 
громад).

3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спад-
кового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи даруван-
ня, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад264 можуть 
належати надходження бюджету розвитку бюджетів об’єднаних територіальних громад (деталь-
ніше їх склад подано в § 3.7), а також:

1) Неподаткові надходження:
— доходи від власності та підприємницької діяльності (75% коштів за відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
— інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які 

мають цільове спрямування; 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законо-
давства про охорону довкілля внаслідок господарської та іншої діяльності);

— власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утри-
муються за рахунок бюджетів об’єднаних територіальних громад).

2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами) (деталь-
ніше їх склад подано в § 3.8).

3.2. ФОРМУВАННЯ ДОхОДІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ зА РАхУНОК 
ПОДАТКОВИх НАДхОДжЕНЬ
Кожного року все менш важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів відіграють 

податкові надходження – встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні та 
місцеві податки і збори. З одного боку, вони не забезпечують органи місцевого самоврядуван-
ня достатніми й стабільними фінансовими ресурсами, чим породжують фіскальний дисбаланс у 
регіонах, а з іншого – підривають фінансово-економічну базу платників податків, чим зумовлю-
ють труднощі в комплексному розвитку мікроекономічного середовища. Це потребує усунення в 
контексті зміцнення податкової складової доходів місцевих бюджетів.

264 Склад надходжень спеціального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад подано в статті 69-1 Бюджетного кодексу України (див.: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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Таблиця 3.4
Основні елементи оподаткування податку на доходи фізичних осіб

Елементи оподаткування характеристика
Платники податку Фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи як з джере-

ла їх походження в Україні, так і іноземні доходи (тільки стосовно резидентів); 
податкові агенти.

Об’єкт оподаткування Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх похо-
дження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (випла-
ти, надання); іноземні доходи.

База оподаткування Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподатку-
ванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку про-
тягом звітного податкового періоду.

Ставки податку Базова (основна) ставка податку становить 15% бази оподаткування. Якщо 
база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір 
мінімальної заробітної плати, застосовується ставка 20%.

До загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), які забезпечують дохідну 
частину місцевих бюджетів, належать податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток 
підприємств, акцизний податок, екологічний податок та рентна плата. При цьому найбільшу пи-
тому вагу в податкових надходженнях (понад 70%) займає податок на доходи фізичних осіб. Він 
справляється із загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, доходів з джерела їх 
походження в Україні, іноземних доходів (прибутку), отриманих з джерел за межами України 
(його основні елементи оподаткування265 подано в табл. 3.4).

До 2015 року 75% податку на доходи фізичних осіб зараховувалося до доходів бюджетів міст 
обласного значення, 25% – до доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ та міст районного значен-
ня. Сьогодні він розподіляється між бюджетами за наступними нормативами266: 60% податку, що 
сплачується (перераховується) на території міст обласного значення, районів й об’єднаних тери-
торіальних громад – до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних 
бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад; 15% податку, що сплачується (перера-
ховується) на території областей – до доходів загального фонду обласних бюджетів (табл. 3.5).

Таблиця 3.5
Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів

Території сплати (перерахування) 
податку Відсотки розподілу Бюджети, куди зараховується 

податок

Області 15% Доходи загального фонду обласних 
бюджетів

Міста обласного значення

60%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст обласного значення

Райони Доходи загального фонду районних 
бюджетів

Об’єднані територіальні громади Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад

Зміни, внесені у Бюджетний кодекс України щодо зарахування податку на доходи фізичний 
осіб до бюджетів різних рівнів, можуть певною мірою позначитися на стані фінансового забезпе-
чення органів місцевого самоврядування (пов’язано зі скасуванням його надходження в обсязі 
25% до доходів загального фонду міських (міст районного значення), селищних і сільських бюд-
жетів). Незважаючи на це, він і надалі виконуватиме роль макроекономічного стабілізатора та 
мікроекономічного регулятора, що впливатиме на господарську діяльність і реальні доходи насе-
265 Елементи оподаткування податку на доходи фізичних осіб подано в розділі IV Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2755-17).
266 Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів подано в статтях 64 і 66 Бюджетного кодексу України (див.: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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лення у більшості регіонів України.
Разом з тим, на мобілізацію податку на доходи фізичних осіб впливають супутні проблеми, 

такі, як високий рівень тіньової економіки (за даними Мінекономрозвитку – близько 55%) і по-
хідні з цього виплата заробітної плати «в конвертах», прихована зайнятість працездатного на-
селення, високий рівень безробіття, особливо в депресивних територіальних громадах. Левова 
частка їх вирішення покладається на органи державної влади та місцевого самоврядування в 
частині проведення контрольних заходів у сфері оплати праці, підвищення податкової культури 
населення, сприяння розвитку виробництва та створення нових робочих місць.

Податок на прибуток підприємств – це податок, який справляється з прибутку суб’єктів госпо-
дарювання – юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так 
і за її межами (табл. 3.6). Довгий період часу до місцевих бюджетів зараховувався тільки по-
даток на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності, засновником яких 
були обласні, районні, міські, селищні та сільські ради. Сьогодні ж 10% податку на прибуток під-
приємств, зареєстрованих на території областей (міста Києва), надходить до доходів загального 
фонду обласних бюджетів (бюджету міста Києва).

Таблиця 3.6
Основні елементи оподаткування податку на прибуток підприємств267 

Елементи оподаткування характеристика

Платники податку Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність 
як на території України, так і за її межами.

Об’єкти оподаткування
Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається 
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до опо-
даткування (прибутку або збитку).

База оподаткування Грошове вираження об’єкту оподаткування.

Ставки податку Базова (основна) ставка податку становить 18%.

Зарахування податку на прибуток підприємств до відповідних місцевих бюджетів здійснюєть-
ся за наступними нормативами268: 10% податку на прибуток підприємств, зареєстрованих на те-
риторії областей, – до доходів загального фонду обласних бюджетів; 100% податку на прибуток 
підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, 
міські, міські (міст районного значення), селищні та сільські ради, об’єднані територіальні гро-
мади, – до доходів загального фонду обласних, районних, міських, міських (міст районного зна-
чення), селищних та сільських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (табл. 3.7).

Загалом же, в 2015 році до обласних бюджетів і бюджету міста Києва заплановано мобілізу-
вати близько 1,7 млрд грн податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, що в 
10 разів більше, ніж податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної влас-
ності. Основна причина, що впливає на стан формування місцевих бюджетів за рахунок даного 
податкового платежу, є висока чисельність платників єдиного податку, який дає змогу уникнути 
прямого оподаткування прибутку підприємств. Податкова ставка й надалі становитиме 18% і 
діятиме система його сплати авансовими платежами.
267 Елементи оподаткування податку на прибуток підприємств подано в розділі IІІ Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2755-17).
268 Зарахування податку на прибуток підприємств до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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Таблиця 3.7
зарахування податку на прибуток підприємств до бюджетів різних рівнів

Вид податку
Території реєстрації / 
заснування платників 
податків

Відсотки зарахування Бюджети, куди зарахо-
вується податок

Податок на прибуток під-
приємств Області 10% Доходи загального фонду 

обласних бюджетів

Податок на прибуток 
підприємств та фінансо-
вих установ комунальної 
власності

Обласні ради

100%

Доходи загального фонду 
обласних бюджетів

Районні ради Доходи загального фонду 
районних бюджетів

Міські ради (міст обласно-
го значення)

Доходи загального фонду 
бюджетів міст обласного 
значення

Міські (міст районного зна-
чення), селищні та сільські 
ради

Доходи загального фонду 
міських (міст районного 
значення), селищних та 
сільських бюджетів

Об’єднані територіальні 
громади

Доходи загального фонду 
бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад

Розмір податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств визначається на основі 
фінансових результатів, відкоригованого на податкові різниці (згідно з унесеними змінами до По-
даткового кодексу України їх кількість дещо зменшено). Повне використання фінансового обліку 
без податкових різниць передбачено для платників податку, які мають дохід менше 20 млн грн 
на рік. Разом з тим, контролюючим органам надано право проводити перевірку правильності ве-
дення бухгалтерського обліку та визначення фінансового результату за відповідними стандарта-
ми. Ці моменти мають бути враховані при плануванні та управлінні даного ресурсу територіаль-
ної громади.

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продук-
ції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких 
товарів (продукції). Головним чином, він формує дохідну частину державного бюджету, де 
становить близько 8%. Натомість з усього переліку видів акцизного податку до місцевих 
бюджетів зараховується тільки акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (до бюджету Автономної Республіки Крим – акциз-
ний податок з вироблених підакцизних товарів (продукції)). Його основні елементи оподат-
кування269 подано в табл. 3.8.

Таблиця 3.8
Основні елементи оподаткування акцизного податку

Платники податку Об’єкти оподаткування База оподаткування
Особа – суб’єкт господарювання 
роздрібної торгівлі, яка здійснює ре-
алізацію підакцизних товарів.

Операції з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів.

Вартість (з податком на додану 
вартість) підакцизних товарів.

Зарахування акцизного податку до місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетно-
го кодексу України270, а саме:

— 100% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів на території міст – до доходів загального фонду міських бюджетів;
269 Елементи оподаткування акцизного податку подано в розділі VI Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17).
270 Зарахування акцизного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17).
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— 100% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів на території міст районного значення, сільських і селищних бюджетів – до доходів 
загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських та селищних бюджетів;

— 100% акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів на території об’єднаних територіальних громад – до доходів загального фонду 
бюджетів об’єднаних територіальних громад (табл. 3.9).

Таблиця 3.9
зарахування акцизного податку до бюджетів різних рівнів

Території реалізації товарів/ 
реєстрації платників податків Відсотки зарахування Бюджети, куди зараховується 

податок

Міста обласного значення

100%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст обласного значення

Міста районного значення, села, се-
лища

Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані територіальні громади Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад

Запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних товарів (зокрема, на 
пиво, алкогольні напої та тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в діапазоні від 2% до 
5% вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство, садівництво і хмелярство 
вплине на формування дохідної частини місцевих бюджетів. Особливо, коли мова йде про тери-
торії міст районного значення, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад, де розташовані 
автозаправні станції. Дані бюджети, довгий період часу не маючи ресурсу для розвитку, зможуть 
отримати додаткові й стабільні джерела фінансування.

Екологічний податок – це податок, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосфер-
не повітря, скидів у водні об’єкти забруднювальних речовин, розміщення відходів, фактичного 
обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу 
утворених радіоактивних відходів (його основні елементи оподаткування271 подано в табл. 3.10). 
Зважаючи на різноманіття їх видів, до місцевих бюджетів не зараховується екологічний пода-
ток, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або 
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими 
умовами ліцензії строк.

Таблиця 3.10
Основні елементи оподаткування екологічного податку

Елементи оподаткування характеристика
Платники податку Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську діяль-

ність, бюджетні установи, громадські й інші підприємства, постійні представниц-
тва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників.

Об’єкт та база оподаткування Обсяги та види забруднювальних речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; обсяги та види забруднювальних речовин, які скида-
ються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та види (класи) розміщених відходів.

Розподіл екологічного податку272 (крім того, що справляється за утворення радіоактивних від-
ходів та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений 
строк) між бюджетами наступний: 55% податку, що сплачується (перераховується) на території 
областей – до доходів загального фонду обласних бюджетів; 25% податку, що сплачується (пере-

271 Елементи оподаткування екологічного податку подано в розділі VIII Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).
272 Зарахування екологічного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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раховується) на території міст обласного значення, міст районного значення, сіл і селищ, об’єд-
наних територіальних громад – до доходів загального фонду бюджетів міст значення, міст рай-
онного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад 
(табл. 3.11).

Таблиця 3.11
зарахування екологічного податку до бюджетів різних рівнів

Території сплати (перерахування) 
податку Відсотки зарахування Бюджети, куди зараховується 

податок

Області 55% Доходи загального фонду обласних 
бюджетів

Міста обласного значення

25%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст обласного значення

Міста районного значення, села, се-
лища

Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані територіальні громади Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад.

Серед загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) особливе місце у форму-
ванні доходів місцевих бюджетів займає рентна плата. Її можна розглядати як податок, що справ-
ляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами 
в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за спеціальне використання води; за 
спеціальне використання лісових ресурсів. Дані платежі зараховуються до бюджетів за місцезна-
ходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів – за 
місцем податкової реєстрації платника рентної плати:

— 50% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, за-
готовленої в порядку рубок головного користування, – до доходів загального фонду обласних 
бюджетів;

— 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – до доходів загального 
фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад.

— 50% рентної плати за спеціальне використання води – до доходів загального фонду облас-
них бюджетів;

— 100% рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення – 
до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад;

— 25% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загаль-
нодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату) – до доходів загального фонду обласних бюджетів;

— 100% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцево-
го значення – до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і селищ-
них бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

— 100% рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням ко-
рисних копалин, – до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських і 
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селищних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (табл. 3.12).
Таблиця 3.12

зарахування рентної плати до бюджетів різних рівнів273 

Вид рентної плати
Місце розташуван-
ня / місце податко-

вої реєстрації

Відсотки 
зараху-
вання

Бюджети, куди зараховується 
податок

Рентна плата за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів у частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування

Області 50% Доходи загального фонду обласних 
бюджетів

Рентна плата за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів

Міста районного 
значення, села, се-
лища

100%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані тери-
торіальні громади

Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад

Рентна плата за спеціальне використан-
ня води Області 50% Доходи загального фонду обласних 

бюджетів

Рентна плата за спеціальне використан-
ня води водних об’єктів місцевого зна-
чення

Міста районного 
значення, села, се-
лища

100%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані тери-
торіальні громади

Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин за-
гальнодержавного значення

Області 25% Доходи загального фонду обласних 
бюджетів

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин міс-
цевого значення

Міста районного 
значення, села, се-
лища

100%

Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані тери-
торіальні громади

Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних територіальних громад

Рентна плата за користування надрами 
в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин

Міста районного 
значення, села, се-
лища

100%
Доходи загального фонду бюджетів 
міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів

Об’єднані тери-
торіальні громади

Доходи загального фонду бюджетів 
об’єднаних терито-ріальних громад

До місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) належать податок на майно (пода-
ток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний 
податок), єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний 
збір (див. §3.3). Їх оптимальний склад в доходах місцевих бюджетів аж ніяк не може бути одно-
варіантним, а відкриває можливості для поєднання різноманітних форм місцевого оподаткуван-
ня залежно від найбільш прийнятних принципів фіскальної достатності, адміністративної просто-
ти, економічної ефективності, соціальної справедливості, стабільності та гнучкості.

273 Зарахування рентної плати до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/2456-17).
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3.3. МІСцЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ
В умовах становлення демократично орієнтованого громадянського суспільства реалізація 

конституційних гарантій незалежності місцевого самоврядування залежить від закріплення в 
нормативно-правовому полі України механізму забезпечення стабільними та достатніми дже-
релами фінансування, серед яких провідне місце має належати місцевим податкам і зборам. 
Однак їх роль не обмежується тільки наповненням дохідної частини місцевих бюджетів, позаяк у 
зарубіжних країнах локальні податкові платежі призначені стимулювати підприємницьку актив-
ність, сприяти розвитку місцевого господарства, його об’єктів та інфраструктури.

До місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) належать податки та збори, що вста-
новлені відповідно до переліку та в межах граничних розмірів ставок рішеннями сільських, се-
лищних, міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповід-
них територіальних громад. Місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок 
на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Натомість необов’язковими для 
встановлення є податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки), збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Обов’язкові та необов’язкові для встановлення місцеві податки і збори

Ствердні або заперечні рішення про необхідність їх встановлення повинні опиратися на ре-
зультати оцінки низки критеріїв, що розцінюються як бажані ознаки для будь-якого місцевого 
податку або місцевого збору (рис. 3.5). Іншими словами, користуватися можливістю впроваджу-
вати та визначати порядок сплати місцевих податків і зборів, впливати на визначення їх бази 
оподаткування, встановлювати податкові ставки, звільняти від сплати платників податків місцеві 
ради мають дуже обачно з тим, щоб дані платежі не збільшували податкове навантаження на 
платників податків, а забезпечували ефективне функціонування економіки регіонів.

Розгляд рис. 3.5 дає змогу зробити наступні висновки:
— по-перше, оскільки діяльність органів місцевого самоврядування пов’язана зі значними ви-

датками на забезпечення суспільного добробуту, важливою умовою її ефективності є отримання 
доходів у вигляді надходжень місцевих податків і зборів. При цьому необхідно, щоб витрати по-
даткового апарату держави на їх адміністрування були якомога меншими, а сплата даних подат-
кових платежів не впливала на заощадження та інвестиції платників податків;

— по-друге, справляння місцевих податків і зборів не має впливати на соціальну поведінку 
населення, переміщення бази оподаткування з одних адміністративно-територіальних одиниць 
до інших (тобто, розміри їх податкових ставок у межах граничних розмірів мають не розходитися 
між собою). Якщо розміри ставок даних податкових платежів тісно пов’язані з наданими суспіль-
ними благами, то населення зазвичай готове сплачувати більше, щоб користуватися даними по-
слугами високої якості;

— по-третє, для забезпечення відповідності між обсягом надходжень місцевих податків і зборів, 
а також видатками місцевих бюджетів на забезпечення суспільного добробуту органи місцевого 
самоврядування мають відповідним чином підвищувати граничні розміри їх ставок. Однак плат-
ники податків можуть розглядати таке збільшення як зростання податкового навантаження, що є 
базою для звинувачення в неефективному використанні фінансових ресурсів.

1) Єдиний податок.
2) Транспортний податок.
3) Плата за землю.

1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки.
2) Збір за місця для паркування транспортних засобів.
3) Туристичний збір.

Обов’язкові для встановлення Необов’язкові для встановлення
Місцеві податки і збори
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Рис. 3.5. Критерії, яким має відповідати встановлення місцевих податків і зборів274 

Загалом же, процес встановлення місцевих податків і зборів наступний. Сільські, селищні та 
міські ради в межах своїх повноважень приймають відповідне рішення (див. інформ. матеріа-
ли), в якому обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платники податків, розмір ставки, 
податковий період та інші обов’язкові елементи275. Копія рішення надсилається у десятиденний 
строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники 
відповідних місцевих податків і зборів. Дане рішення офіційно оприлюднюється відповідним ор-
ганом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Сценарії прийняття рішень місцевих рад у сфері оподаткування

274 Характеристика критеріїв, яким має відповідати встановлення місцевих податків і зборів, подана в монографії «Місцеве оподаткування в 
умовах реформування податкової системи України» (див.: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=Bb9uBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq-
=info:P-xj8nhq4REJ:scholar.google.com&ots=XsfZApvttT&sig=djR9nr4hTBYHaYSuN8sc_mVKhbQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
275 Визначення цих та інших елементів оподаткування подані в статтях 22–34 Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).

Критерії, яким має відповідати процес встановлення місцевих податків і зборів

Неприпустимість впровадження індивідуальних платежів і встановлення подат-
кових пільг для конкретних платників податків.

Рівномірний розподіл навантаження залежно від податкоспроможності населен-
ня та якості наданих суспільних благ.

Незначне розходження між граничними розмірами ставок місцевих податків і 
зборів у різних адміністративно-територіальних одиницях.

Достатній рівень гнучкості ставок місцевих податків і зборів для регулювання 
податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Висока ефективність та низькі витрати податкового апарату держави на 
адміністрування місцевих податків і зборів.

Обов’язкові для встановлення місцеві податки і 
збори:
– єдиний податок;
– транспортний податок;
– плата за землю.
Загальнодержавний податок:
– акцизний податок.

Обов’язкові для встановлення місцеві податки і 
збори:
– єдиний податок;
– транспортний податок;
– плата за землю.
Необов’язкові для встановлення місцеві податки і 
збори:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки;
– збір за місця для паркування транспортних засобів;
– туристичний збір.
Загальнодержавний податок:
– акцизний податок.

Не прийнято рішення Прийнято рішення

Сценарії прийняття рішень місцевих рад у сфері оподаткування

Дані платежі справляються із застосуванням їх 
мінімальних ставок, а плата за землю – ставок, які 
діяли до 31 грудня року. У результаті місцеві бюдже-
ти отримують мінімальні обсяги податкових надхо-
джень.

Місцеві ради можуть встановити максимальні 
розміри їх ставок, визначати об’єкти оподаткування, 
порядок справляння тощо. У результаті місцеві бюд-
жети отримують максимальні обсяги податкових 
надходжень.

Наслідок Результат
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До повноважень сільських, селищних і міських рад належать: до початку наступного бюджетно-
го періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ста-
вок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг; визначення переліку 
податкових агентів стосовно туристичного збору; встановлення ставок акцизного податку з ре-
алізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Не дозволяється 
встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати даних платежів.

У разі, якщо сільська, селищна та міська рада не прийняла рішення про встановлення від-
повідних місцевих податків і зборів, а також акцизного податку в частині реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами 
Податкового кодексу України, дані платежі до прийняття рішення справляються виходячи з норм 
Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справ-
ляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в 
якому планується застосування плати за землю (рис. 3.6).

Зарахування місцевих податків і зборів до бюджетів різних рівнів здійснюється згідно з Бюд-
жетним кодексом України 276 (табл. 3.А інформ. матер. і рис. 3.7). Якщо дані платежі мають від-
ношення (стосовно об’єкта оподаткування, податкових агентів, податкової адреси тощо) до тери-
торії міст обласного значення, міст районного значення, сіл і селищ, об’єднаних територіальних 
громад, то відповідно надходять до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення, 
бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад. Детальніше їх зарахування подано в § 3.3.1–3.3.6.

Рис. 3.7. Зарахування місцевих податків і зборів до бюджетів різних рівнів

3.3.1. ПОДАТОК НА НЕРУхОМЕ МАйНО, ВІДМІННЕ ВІД зЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Зважаючи на достатньо прагматичну деталізацію у Податковому кодексі України податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його впровадження необхідне через ряд при-
чин. З одного боку, він має певні ознаки, які є найбільш прийнятними для підсистеми місцево-
го оподаткування (низька мобільність його бази оподаткування та спроможність забезпечувати 
місцеві бюджети достатніми і стабільними податковими надходженнями). З іншого боку, оскіль-
ки діяльність місцевої влади спрямована на підвищення вартості об’єктів житлової нерухомості, 
даний податок можна розглядати як своєрідну плату за надані суспільні блага.

У новій редакції Податкового кодексу України порядок справляння податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, набув ознак, які можуть його ідентифікувати із зарубіжними 
аналогами. По-перше, розширено базу оподаткування за рахунок включення до неї загальної 
площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. По-друге, звужено 
перелік податкових пільг для квартир – до 60 кв. м, для житлових будинків – до 120 кв. м, для 
різних типів об’єктів житлової нерухомості – до 180 кв. м. По-третє, скореговано податкову ставку 
незалежно від виду нерухомості та її площі до 2% мінімальної заробітної плати277 (табл. 3.13).
276 Зарахування місцевих податків і зборів до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
277 Елементи оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подано в статті 266 Податкового кодексу України (див.: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).

Доходи загального фонду бюд-
жетів міст обласного значення.

100%

Зарахування місцевих податків і зборів

Доходи загального фонду бюд-
жетів міст районного значення, 
сільських і селищних бюджетів.

Доходи загального фонду бюд-
жетів об’єднаних територіальних 
громад.
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Таблиця 3.13
Основні елементи оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Елементи оподаткування характеристика
Платники податку Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості.
Об’єкт оподаткування Об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
База оподаткування Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його ча-

сток.
Ставка податку Встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та типів об’єктів 

нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати 
за 1 кв. м бази оподаткування.

Механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, може ви-
кликати суспільне невдоволення, передусім, у малозабезпечених громадян. Важке соціально-е-
кономічне становище в нашій державі сильно вдарило по доходах і витратах домогосподарств, 
фактично багатьох із них «перекинуло» за межу бідності. Знецінення національної грошової оди-
ниці, зростання цін на товари та послуги, в тому числі широкого вжитку, збільшення рівня без-
робіття і неповної зайнятості – ось чи не найважливіші чинники виникнення та росту потенційної 
заборгованості зі сплати даного податкового платежу в майбутньому.

У Податковому кодексі України є положення, якими місцевій владі надається можливість 
впливати на оподаткування нерухомості. Перше – пов’язане з необов’язковим характером впро-
вадження податкового платежу. Щоправда, до такого заходу навряд чи дійде, оскільки відсут-
ність податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в переліку місцевих податків і 
зборів знизить й без того слабкий податковий потенціал органів місцевого самоврядування. Це 
можливо тільки в депресивних територіальних громадах з поганою демографічною ситуацією, 
відсутністю виробництва, незадовільним станом об’єктів нерухомості.

Рис. 3.8. Повноваження сільських, селищних і міських рад стосовно оподаткування нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не обов’язковий для встановлення місцевими 
радами. Прийняття того чи іншого рішення дає змогу провадити власну фіскальну політику на місцевому 
рівні та забезпечувати сталий розвиток ринку нерухомості.

Таке збільшення для квартири/квартир незалежно від їх кількості може становити більше ніж на 60 кв. м; для 
житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – більше ніж на 120 кв. м; для різних типів об’єктів 
житлової нерухомості, в тому числі їх часток, – більше на 180 кв. м.

Пільги надаються на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних 
або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом 
порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами.

Ставки встановлюються за рішенням місцевої ради залежно від місця розташування (зональності) та типів 
об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої зако-
ном на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Встановлення податку

Збільшення межі нерухомості, на яку зменшується база оподаткування

Встановлення пільг з податку

Встановлення ставок податку

Повноваження місцевих рад стосовно оподаткування нерухомості
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Інше положення податкового законодавства дає змогу місцевим радам звужувати базу опо-
даткування податкового платежу і тим самим регулювати категорії платників податків. У цьому 
випадку податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можна розглядати як еле-
мент оподаткування надмірного багатства (випливає з умовиводу, що багаті особи володіють 
нерухомістю великої площі або декількома об’єктами). Відштовхуючись від середнього значення 
площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, місцеві ради можуть встановлювати пільги, 
наприклад, не оподаткувати нерухомість загальною площею більше 80 кв. м.

Третє і найголовніше положення Податкового кодексу України стосується звільнення від опо-
даткування фізичних осіб виходячи з їхнього майнового стану та рівня доходів. Така соціальна 
ініціатива хоча й важлива за своєю сутністю, утім небезпечна в алгоритмі реалізації органами 
місцевого самоврядування. Адже вплив людського фактора на прийняття рішень стосовно того, 
хто буде сплачувати податковий платіж, а хто звільнятиметься від оподаткування, може не сприй-
нятися суспільством і стати причиною порушення законодавства. Саме тому важливо виробити 
критеріальні вимоги щодо встановлення даної преференції:

— платники податку повинні справді відноситися до соціально незахищених верств населення, 
тобто пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, безробітних тощо;

— для таких осіб податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, не мають перевищувати 10% річної суми прожиткового мінімуму для працездатних та 
непрацездатних осіб;

— площа житлової нерухомості, яка припадає на одного мешканця, повинна становити 13,65 
кв. м, але не менше рівня середньої забезпеченості загальної площі.

При цьому органам місцевого самоврядування слід врахувати положення Податкового ко-
дексу України, відповідно до якого пільги з податкового платежу не повинні надаватися, якщо 
площа нерухомості перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої від-
повідним рішенням місцевої ради, або об’єкти оподаткування використовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (наприклад, здаються в оренду, використовуються у підприємницькій 
діяльності). В такому разі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде від-
повідати домінанті соціальної справедливості, що якраз планується досягти.

Не менші виклики чекатимуть соціально незахищені верстви населення при оподаткуванні нежит-
лової нерухомості (насамперед, мова йде про мешканців сільських поселень). Адже, крім житлових 
будинків, в їхній власності можуть перебувати нежитлові (присадибні) будівлі, які використовуються 
в господарських цілях, – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби тощо. Якщо ще 
й з них додатково справлятиметься податковий платіж, це сильно вдарить по спроможності викону-
вати податкові зобов’язання. Тому дані критеріальні вимоги повинні бути доповнені:

— обмеженнями щодо видів, кількості та площі господарських будівель, які не підлягатимуть 
оподаткуванню, або до яких застосовуватимуться інші види податкових пільг;

— забезпеченням контролю за використанням допоміжних приміщень не у комерційних цілях 
(наприклад, в підприємницькій діяльності), а для господарських та побутових потреб громадян;

— підтриманням технічного і санітарного стану об’єктів нежитлової нерухомості з тим, аби 
вони відповідали будівельним, екологічним й естетичним нормам та вимогам.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується за місцем розташу-
вання об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету278 (табл. 3.14). Якщо неру-
хомість розташована в місті обласного значення (місті районного значення, селі та селищі, об’єд-
наній територіальній громаді), то податок надходить до доходів загального фонду бюджету міста 
обласного значення (бюджету міста районного значення, сільського та селищного бюджету, бюд-
жету об’єднаної територіальної громади). Разом з тим, мешканці сіл і селищ можуть його спла-
чувати через каси місцевих рад за квитанцією про прийняття податків (див. інформ. матеріали).
278  Зарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного 
кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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3.3.2. ТРАНСПОРТНИй ПОДАТОК
Із внесенням змін до Податкового кодексу України в податковій системі нашої держави з’яви-

вся відносно новий податковий платіж – транспортний податок. Його прообразом можна вва-
жати податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який 
був одним з інструментів фінансування утримання, будівництва, реконструкції та ремонту авто-
мобільних шляхів, а також проведення природоохоронних заходів на водоймах. Метою ж впро-
вадження «нового» податку стало приведення у відповідність до загальносвітових вимог вітчиз-
няної підсистеми оподаткування транспортних засобів, що мала низку недоліків і потребувала їх 
усунення.

На відміну від оподаткування транспортних засобів за кордоном, транспортний податок в 
Україні виконує тільки фіскальну функцію. Він справляється з фізичних та юридичних осіб, які ма-
ють зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що використовувалися до 5 років і мають 
об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см (табл. 3.14). У зарубіжних країнах його аналоги від-
носяться до екологічних платежів, позаяк дають змогу зменшити негативний вплив на довкілля 
та заохотити до економного споживання палива, сприяють поширенню виробництва і продажів 
низьковуглецевих транспортних засобів.

Таблиця 3.14
Основні елементи оподаткування транспортного податку279 

Елементи оподаткування характеристика
Платники податку Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в 

Україні власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм 
циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Об’єкт оподаткування Легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см.

База оподаткування Легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Ставка податку Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 

тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Транспортний податок обов’язковий для встановлення місцевими радами, що дає змогу за-
безпечити доходи місцевих бюджетів додатковими фінансовими ресурсами (рис. 3.9). Разом з 
тим, його справляння не позбавлене вад, які негативно вплинуть на наповнюваність доходної 
частини місцевих бюджетів. З одного боку, даний платіж чинитиме надмірне податкове наван-
таження на платників податків, особливо в нинішніх умовах фінансово-економічних викликів. З 
іншого боку, транспортний податок має надто широку базу оподаткування, якою охоплено лише 
частину фізичних та юридичних осіб, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.

Загалом же, цей податковий платіж показує деструктивний характер трансформації підсисте-
ми оподаткування транспортних засобів в Україні, оскільки ним буде досягнуто тільки регулю-
вальної цілі. Зміна механізму його справляння вплине на ринки виробництва і продажу транс-
портних засобів, а зменшення податкових надходжень до місцевих бюджетів відобразиться на 
фінансовому забезпеченні суспільних послуг. Натомість транспортний податок повинен бути 
спрямований на поширення низьковуглецевих й екологічних транспортних засобів, що є однією 
з причин необхідності «екологізації» транспортного податку в майбутньому.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховуєть-
ся до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України280. Якщо легко-
вий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. 
см, зареєстрований на території міста обласного значення (міста районного значення, села і се-
лища, об’єднаної територіальної громади), то відповідно надходить до доходів загального фонду 
279 Елементи оподаткування транспортного податку подано в статті 267 Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).
280 Зарахування транспортного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17).
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бюджету міста обласного значення (бюджету міста районного значення, сільського та селищного 
бюджету, бюджету об’єднаної територіальної громади).

Рис. 3.9. Повноваження сільських, селищних і міських рад стосовно оподаткування транспортних засобів

3.3.3. зЕМЕЛЬНИй ПОДАТОК
Земельний податок – це податок, який справляється з власників земельних ділянок, земель-

них часток (паїв) та землекористувачів. Ним можуть оподатковуватися як земельні ділянки, які 
перебувають у власності або користуванні, так і земельні частки (паї), які перебувають у влас-
ності. Довгий період часу це був загальнодержавний податок, хоча місцеві ради володіли правом 
податкової ініціативи, зокрема, щодо встановлення податкових ставок. Переведення земельного 
податку до складу місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів) та зміна механізму справ-
ляння дала змогу по-новому підійти до формування доходів місцевих бюджетів (табл. 3.15).

Базою оподаткування земельного податку281 може бути: по-перше, нормативна грошова оцін-
ка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; по-друге, площа земельних ділянок, 
нормативну грошову оцінку яких не проведено. Рішення місцевих рад щодо нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, має оприлюднитися до 
15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даної оцінки 
або змін (плановий період). В іншому разі норми рішень застосовуються не раніше початку бюд-
жетного періоду, що настає за плановим періодом.

Таблиця 3.15
Основні елементи оподаткування земельного податку

Елементи оподаткування характеристика
Платники податку Власники земельних ділянок та земельних часток (паїв), землекористувачі.
Об’єкти оподаткування Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні 

частки (паї), які перебувають у власності.
База оподаткування Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта ін-

дексації або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не про-
ведено.

Ставка податку За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, – до 3% їх 
оцінки, а для сільськогосподарських угідь – до 1% їх оцінки; до 12% від їх нор-
мативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних від-
носин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. Даний орган за індексом 
споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації норматив-
281 Елементи оподаткування земельного податку подано в статті 269 Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).

Транспортний податок обов’язковий для встановлення місцевими радами, що дає змогу забезпечи-
ти доходи місцевих бюджетів додатковими фінансовими ресурсами.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен 
легковий автомобіль, що використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Встановлення податку

Встановлення ставок податку

Повноваження місцевих стосовно оподаткування транспортних засобів
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ної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподар-
ських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 
станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою (у разі, якщо індекс споживчих 
цін не перевищує 100%, такий індекс застосовується із значенням 100):

Кi = І : 100,
де І – індекс споживчих цін за попередній рік.
На практиці коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель повинен застосову-

ватися кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Разом 
з тим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, обласні державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року інформує централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 
політику, й власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової 
оцінки земель.

Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюються: у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогоспо-
дарських угідь – не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки; у розмірі не більше 12% від їх 
нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 
суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). У разі, якщо місцева 
рада не прийняла відповідне рішення про встановлення земельного податку, він справляється із 
застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня.

Для земельного податку характерний широкий спектр податкових пільг282: по-перше, вони мо-
жуть застосовуватися для фізичних і юридичних осіб (стосовно громадян звільнення від сплати 
податку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах гра-
ничних норм (рис. 3.10)); по-друге, Податковим кодексом України визначено земельні ділянки, 
які не підлягають оподаткуванню; по-третє, від сплати податку звільняються власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Рис. 3.10. Граничні норми звільнення від сплати земельного податку фізичних осіб

Оподаткування земельного податку має ряд особливостей, на які необхідно звернути увагу. 
Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки даного платежу, що сплачується на від-
282 Пільги щодо сплати земельного податку подано в статтях 281–283 Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).

Граничні норми звільнення від сплати земельного податку фізичних осіб

Для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 га.

Для будівництва та обслуговування будинків: у селах – не більш як 0,25 га, в 
селищах – не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га.

Для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га.

Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га.

Ведення садівництва – не більш як 0,12 га.
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повідній території. До 25 грудня року, що передує звітному, вони подають відповідному контро-
люючому органу за місцем розташування земельної ділянки рішення щодо ставок земельного 
податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам. Нові 
зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за 
звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати земель-
ного податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати 
права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, 
у якому втрачено це право. Разом з тим, якщо платники податку, які користуються пільгами із 
земельного податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, 
податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) спла-
чується на загальних підставах із урахуванням прибудинкової території.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру283 
– єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, їх призначення, розподіл 
тощо. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних 
відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, 
щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролю-
ючого органу подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рис. 3.11. Особливості оподаткування земельних ділянок, які перебувають у спільній власності 
кількох юридичних або фізичних осіб

Деякі особливості має порядок обчислення земельного податку, а правильність розрахунків 
може вплинути на формування доходів місцевих бюджетів. За земельну ділянку, на якій розта-
шована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок 
нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб (рис. 3.11). Якщо на 
ній розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, 
податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх 
користуванні, із урахуванням прибудинкової території.

Земельний податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується 
до відповідного бюджету284 (табл. 3.18). Якщо земельна ділянка знаходиться на території міста об-
ласного значення (міста районного значення, села і селища, об’єднаної територіальної громади), то 
податок надходить до доходів загального фонду бюджету міста обласного значення (бюджету міста 
районного значення, сільського і селищного бюджету, бюджету об’єднаної територіальної грома-
ди). Фізичними особами у сільській і селищній місцевості земельний податок може сплачуватися 
через каси відповідних рад за квитанцією у встановленій формі (див. інформ. матеріали).

283 З кадастровою картою України можна ознайомитися на веб-сайті http://www.map.land.gov.ua.
284 Зарахування земельного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17).

Якщо будівля перебуває у спіль-
ній сумісній власності кількох 
осіб, але не поділена в натурі, 
або одній з таких осіб-власників, 
якщо інше не встановлено судом.

У рівних частинах Пропорційно належній частці кожної особи

Особливості оподаткування земельних ділянок, які перебувають у спільній власності

Якщо будівля перебуває у спіль-
ній частковій власності.

Якщо будівля перебуває у спіль-
ній сумісній власності і поділена 
в натурі.
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3.3.4. ТУРИСТИчНИй зБІР
Ще одним податковим платіжем, на який необхідно звернути увагу органам місцевого само-

врядування, є туристичний збір. Це своєрідний аналог курортного збору, порядок адміністру-
вання якого був визначений у Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо-
ри». Проте малі обсяги надходження даного платежу змусили змінити механізм справляння в 
Податковому кодексі України у частині збільшення переліку платників, диференціації розмірів 
податкових ставок, розширення бази оподаткування і зміни порядку сплати. Загалом же, основні 
елементи оподаткування285 туристичного збору подано в табл. 3.16.

Таблиця 3.16
Основні елементи оподаткування туристичного збору

Платники збору Ставка збору База справляння
Особи, які прибувають на територію, 
де діє рішення місцевої ради про 
його встановлення.

Від 0,5% до 1% до бази справляння 
збору.

Вартість усього періоду проживання 
(ночівлі) за вирахуванням податку на 
додану вартість.

Кошти від його справляння, як і інших місцевих податків та зборів (обов’язкових платежів), 
зараховуються до місцевих бюджетів. При цьому їх використання має спрямовуватись на ро-
звиток туристичної та курортної інфраструктури територіальних громад – сукупності матеріаль-
но-речових об’єктів, діяльність яких пов’язана із задоволенням туристичних і курортних потреб 
населення. Як складова соціальної інфраструктури, туристична та курортна інфраструктура ха-
рактеризується основними фондами й витратами праці, тобто певними місцевими ресурсами, 
які використовуються для належного виконання туристичних і курортних функцій.

Платниками туристичного збору можуть бути громадяни України, іноземці, особи без грома-
дянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де діє рішення 
сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, й отримують (спожи-
вають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебуван-
ня в зазначений строк. Податковим кодексом України передбачено перелік осіб, які не можуть 
бути платниками збору або суб’єктів, з яких він не справляється. Серед них є велика кількість 
соціально вразливих категорій громадян 286.

Туристичний збір не обов’язковий для встановлення, утім, місцеві ради можуть його вста-
новлювати, як і визначати розміри ставок від 0,5% до 1% до бази справляння збору (рис. 3.12). До 
неї належить вартість усього періоду проживання в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для 
приїжджих й інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, будинках і кварти-
рах, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 
найму без ПДВ (за виключенням усіх інших витрат). Такий механізм визначення бази справляння 
туристичного збору дає змогу зменшити податкові зобов’язання для його платників.

Суб’єктами справляння туристичного збору є податкові агенти. Ними можуть бути особи, на 
які покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, 
надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок 
коштів платника податків. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних 
з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у 
рахунку на проживання (див. інформ. матеріали). Згідно з рішенням місцевої ради справляння 
збору може здійснюватися такими податковими агентами:

— юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сіль-
ською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповід-
ною радою;

285 Елементи оподаткування туристичного збору подано в статті 268 Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2755-17).
286 Перелік осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору, подано в пункті 268.2.2 статті 268 Податкового кодексу України (див.: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
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— адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими заклада-
ми готельного типу, санаторно-курортними закладами;

— квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на посе-
лення у будинки (квартири), що належать фізичним особам за договором найму.

Рис. 3.12. Повноваження сільських, селищних і міських рад стосовно туристичного збору

Туристичний збір сплачується за місцем розташування податкових агентів287. Якщо вони пере-
бувають на території міста обласного значення (міста районного значення, села і селища, об’єд-
наної територіальної громади), то збір надходить до доходів загального фонду бюджету міста об-
ласного значення (бюджету міста районного значення, сільського і селищного бюджету, бюджету 
об’єднаної територіальної громади). Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної 
особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем реєстрації, зобов’язаний за-
реєструвати такий підрозділ у контролюючому органі за місцем розташування підрозділу.

3.3.5. зБІР зА МІСцЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИх зАСОБІВ
Діяльність, пов’язана з паркуванням транспортних засобів, сьогодні набула широкого роз-

повсюдження. При цьому плата за паркування автомобілів є одним з найважливіших джерел 
наповнення місцевих бюджетів у країнах з усталеними традиціями місцевого самоврядування. 
Натомість в Україні сформувалася інша ситуація: надходження збору за припаркування авто-
транспорту склали тільки близько 3% від загального обсягу місцевих податків і зборів. Поліпшен-
ня механізму його справляння разом зі збільшенням кількості транспортних засобів, розширен-
ням мережі зон паркування і покращенням якості послуг сприятимуть зростанню темпів його 
надходження.

Податковим кодексом України передбачено дві категорії платників збору за місця для парку-
вання транспортних засобів 288 (табл. 3.17). З одного боку, ними є юридичні особи, їх філії (від-
ділення, представництва) – організації, створені та зареєстровані у встановленому порядку. З 
іншого боку, фізичні особи-підприємці – громадяни, котрі здійснюють своє право на підприєм-
ницьку діяльність за умови її державної реєстрації. Ці особи, відповідно до рішення сільської, 
селищної або міської ради, організовують та провадять діяльність з паркування транспортних 
засобів на майданчиках для платного паркування і спеціально відведених автостоянках.
287 Зарахування туристичного збору до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/2456-17).
288 Елементи оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів подано в статті 268-1 Податкового кодексу України (див.: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).

Туристичний збір не обов’язковий для встановлення місцевими радами, що дає змогу провадити власну 
фіскальну політику на місцевому рівні.

Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5% до 1% до бази справляння, якою є вартість усього періоду 
проживання (ночівлі) в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих й інших закладах готельного 
типу, санаторно-курортних закладах, будинках і квартирах за договором найму без ПДВ.

Податковими агентами можуть бути адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих, 
санаторно-курортні заклади; квартирно-посередницькі організації; юридичні особи або фізичні особи-під-
приємці, які уповноважуються місцевою радою справляти збір на умовах договору.

Встановлення збору

Встановлення ставок збору

Встановлення податкових агентів

Повноваження місцевих рад стосовно туристичного збору
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Таблиця 3.17
Основні елементи оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів289

Елементи оподаткування характеристика
Платники збору Юридичні особи, їх філії, фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міс-

цевої ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 
відведених автостоянках.

Об’єкт оподаткування Земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення паркування 
транспортних засобів, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 
безоплатного паркування, передбачених Законом України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні»62.

База оподаткування Площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комуналь-
них гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за 
рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору Встановлюються за день провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки у розмірі від 
0,03% до 0,15% мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності 
із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місце розташування, 
загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 
затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору (див. 
інформ. матеріали). Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 
провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим 
органом сільської, селищної, міської ради відповідному контролюючому органу.

Рис. 3.13. Повноваження сільських, селищних і міських рад стосовно 
збору за місця для паркування транспортних засобів

Ставка збору встановлюються сільською, селищною або міською радою за кожний день про-
вадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 кв. м площі земельної 
ділянки у розмірі від 0,03% до 0,15% мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 
289 Відповідно до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» кількість місць для безоплатного паркування 
становить не менше 10% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для 
одного транспортного засобу з позначенням дорожніми знаками і відповідною розміткою (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12).

Збір за місця для паркування транспортних засобів необов’язковий для встановлення місцевими радами, що 
дає змогу провадити власну фіскальну політику на місцевому рівні.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транс-
портних засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої 
діяльності, у розмірі від 0,03% до 0,15% мінімальної заробітної плати.

Перелік земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів затверджується рішенням місцевої ради, в якому зазначаються їх місце розташування, 
загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування.

Встановлення збору

Встановлення ставок збору

Виділення земельних ділянок

Повноваження місцевих рад стосовно збору за місця для паркування транспортних засобів
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січня податкового (звітного) року. При визначенні ставки місцеві ради враховують місце роз-
ташування спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціаль-
но відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення 
транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність (рис. 3.13).

Збір за місця для паркування транспортних засобів сплачується за місцем розташування об’єк-
та оподаткування і зараховується до відповідного бюджету290. Якщо земельна ділянка, відведе-
на для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, 
розташована на території міста обласного значення (міста районного значення, села і селища, 
об’єднаної територіальної громади), то збір надходить до доходів загального фонду бюджету 
міста обласного значення (бюджету міста районного значення, сільського та селищного бюджету, 
бюджету об’єднаної територіальної громади).

3.3.6. єДИНИй ПОДАТОК
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного 
податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Юридична особа чи фізична 
особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така осо-
ба відповідає законодавчо встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку. 
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 
поділяються на чотири групи платників єдиного податку291:

— перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або прова-
дять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протя-
гом року не перевищує 300 тис. грн;

— друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/
або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом року 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не перевищує 10 осіб, а обсяг дохо-
ду становить не більше 1,5 млн грн;

— третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи 
– суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом року обсяг 
доходу не перевищує 20 млн грн;

— четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарсь-
кого товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Рис. 3.14. Податки, які не сплачують платники єдиного податку
290 Зарахування збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу 
України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
291 Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку подано в главі 1 
розділу XIV Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).

Податок на прибуток 
підприємств.

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)

Платники єдиного податку звільняються від оподаткування

Податок на доходи 
фізичних осіб у частині 
доходів, отриманих в 
результаті господарсь-
кої діяльності платника 
єдиного податку першої 
– третьої групи.

ПДВ з операцій з поста-
чання товарів, робіт та 
послуг, місце постачан-
ня яких розташоване 
на митній території 
України.

Рентна плата за 
спеціальне використан-
ня води платниками 
єдиного податку четвер-
тої групи.
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За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодек-
сом України для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єди-
ного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви 
до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного квар-
талу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється 
реєстрація платника ПДВ у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, 
встановленої для третьої групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фік-
совані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня подат-
кового (звітного) року, та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки). Фіксовані 
ставки встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, 
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: для першої гру-
пи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати; для другої 
групи платників єдиного податку – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 2% 
доходу – у разі сплати ПДВ; 4% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Для 
фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (ре-
алізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, доро-
гоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного по-
датку встановлюється у розмірі 4% доходу.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників першої – третьої групи (фізичні особи 
– підприємці) у розмірі 15%: до суми перевищення обсягу доходу (перша група – 300 тис. грн, 
друга група – 1,5 млн грн, третя група – 20 млн грн); до доходу, отриманого від провадження 
діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої 
групи; до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків; до доходу, отрима-
ного від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему опо-
даткування; до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження інших 
видів діяльності.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у 
подвійному розмірі ставок (4% доходу – у разі сплати ПДВ та 4% доходу – у разі включення ПДВ 
до складу єдиного податку): до суми перевищення обсягу доходу 20 млн грн; до доходу, отрима-
ного при застосуванні іншого способу розрахунків; до доходу, отриманого від здійснення видів 
діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Максимальний 
розмір ставки застосовується у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
кількох видів господарської діяльності або здійснення такої діяльності на територіях більш як 
однієї сільської, селищної або міської ради.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2%, може бути обрана: суб’єк-
том господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, у разі переходу ним на спрощену 
систему оподаткування; платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного 
податку в розмірі 4%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку; суб’єктом господарюван-
ня, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподат-
кування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ, переходу 
на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сіль-
ськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії земель, їх розташу-
вання та становить (у відсотках бази оподаткування): для ріллі, сіножатей і пасовищ – 0,45; для 
ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,27; для 
багаторічних насаджень – 0,27; для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, – 0,09; для земель водного фонду – 1,35; для ріллі, сіножатей і пасовищ, що 
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перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, – 3.
У разі, якщо сільська, селищна або міська рада вчасно не прийняла рішення про встановлення 

єдиного податку, даний платіж справляється із застосуванням їх мінімальних ставок (рис. 3.15). 
Тим самим нівелюється їх місце в наповнюванні дохідної частини місцевих бюджетів та регуля-
торному впливі на економіку регіону. Місцева рада може прийняти рішення щодо зміни раніше 
встановлених ставок єдиного податку (за такими ставками він буде сплачуватися не раніше по-
чатку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом). Дане положення, хоча й суперечли-
ве, утім, відповідає принципу стабільності оподаткування.

Рис. 3.15. Повноваження сільських, селищних і міських рад стосовно єдиного податку

Деякі особливості має сплата та зарахування єдиного податку292, що актуально, зважаючи 
на високу фіскальну роль даного податкового платежу (табл. 3.23). Платники першої, другої та 
третьої груп його сплачують за місцем податкової адреси, а четвертої – за місцем розташування 
земельної ділянки. Якщо податкова адреса (земельна ділянка) знаходиться на території міста 
обласного значення (міста районного значення, села і селища, об’єднаної територіальної грома-
ди), відповідно він надходить до доходів загального фонду бюджету міста обласного значення 
(бюджету міста районного значення, сільського і селищного бюджету, бюджету об’єднаної тери-
торіальної громади).

3.4. РЕНТНА ПЛАТА зА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИх РЕСУРСІВ
Сприятливе географічне розташування України і велика кількість природних ресурсів відкри-

ває доступ до загальносвітового ринку. Це потребує їх раціонального розподілу та використання, 
що може стати передумовою досягнення високих темпів економічного розвитку. При цьому си-
стема рентних платежів є чи не найважливішим інструментом фінансового забезпечення охоро-
ни довкілля і відтворення природно-ресурсного потенціалу регіонів. На практиці ж вона сприяє 
вирівнюванню економічних умов господарювання, регулюванню інвестиційних процесів та на-
повнюванню доходів місцевих бюджетів.

Рентна плата – це загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами 
для видобування корисних копалин і в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 
користування радіочастотним ресурсом України, спеціальне використання води та лісових ре-
сурсів, транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку територією України. 
Із перелічених її видів до місцевих бюджетів надходить рентна плата за користування надрами, 
за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів, за використання 
інших природних ресурсів (диких тварин, рибних й інших ресурсів)293 (табл. 3.18).

292 Зарахування єдиного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/2456-17).
293 Елементи оподаткування рентної плати подано в розділі IX Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).

Прийняття рішення про встанов-
лення єдиного податку.

Право податкової ініціативи

Повноваження місцевих рад стосовно єдиного податку

Визначення розмірів податкових 
ставок.

Встановлення інших обов’язко-
вих елементів оподаткування.
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Таблиця 3.18
Види рентної плати, які зараховуються до місцевих бюджетів

Рентна плата Види рентної плати
Рентна плата за користування 
надрами

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення; – рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого значення; – рентна плата за користу-
вання надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Рентна плата за спеціальне ви-
користання води

– Рентна плата за спеціальне використання води; – рентна плата за спеціальне 
використання води водних об’єктів місцевого значення.

Рентна плата за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині дереви-
ни, заготовленої в порядку рубок головного користування; – рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів.

Плата за використання інших 
природних ресурсів

– Плата за спеціальне використання диких тварин; – плата за спеціальне вико-
ристання рибних та інших водних ресурсів.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із 
суб’єктів господарювання, у тому числі громадян України, іноземців та осіб без громадянства, за-
реєстрованих як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі 
отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з 
метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під 
час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою роз-
робкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

У разі укладення власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання 
робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі за операціями з давальницькою 
сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних ко-
палин є власники таких спеціальних дозволів. Платником даної рентної плати під час виконання 
договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи також може бути уповноважена 
особа – один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов’язок 
нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету.

До платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на-
лежать землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відносяться до фер-
мерських господарств, що провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на під-
ставі дозволів на спеціальне водокористування, а також в межах наданих їм земельних ділянок, 
розмір яких перевищує норми, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних 
пристроїв у обсязі понад 13 куб. м на особу в місяць. Широкий перелік платників рентної плати 
передбачає визначення об’єкта оподаткування, що впливає на наповнення місцевих бюджетів.

Зокрема, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин по кож-
ній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, 
справляється з обсягу товарної продукції гірничого підприємства. Іншої словами, нею є видобута 
корисна копалина (мінеральна сировина), що є результатом господарської діяльності з видобу-
вання корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стан-
дартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать:

— обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінераль-
ної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з 
надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, 
у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної 
переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на 
умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

— обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінераль-
ної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з від-
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ходів гірничого виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті 
виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами 
господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, 
якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних 
копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (міне-
ральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної 
сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничо-
го підприємства). Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видо-
бутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється 
платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірни-
чого підприємства).

Деякі особливості має порядок сплати рентної плати за користування надрами для видобу-
вання корисних копалин (рис. 3.16). Платники рентної плати сплачують податкові зобов’язання: 
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі її розміщення у ме-
жах території України; за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, 
з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу або виключної (морської) 
економічної зони України. Зважаючи на велику фіскальну роль даної рентної плати в доходах міс-
цевих бюджетів, органи місцевого самоврядування повинні розвивати ринок корисних копалин.

Рис. 3.16. Особливості сплати рентної плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копа-
лин, справляється з юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які використовують 
ділянки надр для: зберігання природного газу, нафти, газоподібних й інших рідких нафтопродук-
тів; витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; вирощування грибів, 
овочів, квітів та інших рослин; зберігання харчових продуктів, промислових й інших товарів, ре-
човин і матеріалів; провадження інших видів господарської діяльності. Не є платниками рентної 
плати військові частини, заклади, установи й організації Збройних Сил України.

Об’єктом оподаткування є обсяг підземного простору надр: для зберігання природного газу та 
газоподібних продуктів – активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних 
утвореннях; для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів – об’єм спеціально створених 
та наявних гірничих виробок, а також природних порожнин; для витримування виноматеріалів, 
виробництва та зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів, зберігання хар-
чових продуктів, промислових й інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів 
діяльності – площа підземного простору.

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копа-
лин, не справляється:

— по-перше, за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колектор-

У разі розміщення такої ділянки надр у межах тери-
торії України.

У разі розміщення ділянки надр в межах континен-
тального шельфу або виключної (морської) економіч-
ної зони України.

За місцезнаходженням ділянки надр, з якої 
видобуті корисні копалини За місцем обліку платника рентної плати

Особливості сплати рентної плати за користування надрами
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но-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
— по-друге, за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 м, збудованих відкри-

тим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.
Рентна плата за спеціальне використання води справляється із водокористувачів – суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності: юридичних осіб, їх філій, відділень, представ-
ництв, інших відокремлених підрозділів без утворення юридичної особи (крім бюджетних уста-
нов), постійних представництв нерезидентів, а також фізичних осіб – підприємців, які використо-
вують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) або від 
первинних до інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для 
потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Натомість не є платниками рентної плати водокористувачі, які використовують воду для за-
доволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на 
даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в 
межах їх житлового фонду і присадибних ділянок), у тому числі для задоволення питних і санітар-
но-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та платників єдиного податку. 
Такий підхід логічний щодо принципу соціальної справедливості оподаткування, утім, потребує 
належних контрольних заходів з метою усунення зловживань.

Рентною платою за спеціальне використання води оподатковується фактичний обсяг води, 
який використовують водокористувачі; рентною платою за спеціальне використання води без її 
вилучення з водних об’єктів – для потреб гідроенергетики – фактичний обсяг води, що пропус-
кається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії; для потреб водного 
транспорту – час використання поверхневих вод флотом; рентною платою за спеціальне вико-
ристання води для потреб рибництва – фактичний обсяг води, який необхідний для поповнення 
водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів.

Особливості сплати рентної плати за місцезнаходженням ділянок надр чи місцем податкової 
реєстрації подано в табл. 3.19. Зокрема, в першому випадку справляється і зараховується до від-
повідних бюджетів рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, 
за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціаль-
не використання лісових ресурсів, в другому випадку – рентна плата за спеціальне використання 
води. Не тільки наявність природних ресурсів, а й розвиток рентних відносин у тому чи іншому 
регіоні впливає на формування доходів місцевих бюджетів.

Таблиця 3.19
Особливості сплати рентної плати до бюджетів різних рівнів294 

Види рентної плати Місця сплати
Рентна плата за користування 
надрами для видобування кори-
сних копалин

За місцезнаходженням ділянки надр у разі її розміщення в межах території 
України; за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр в межах 
континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України.

Рентна плата за користування 
надрами в цілях, не пов’язаних 
з видобуванням корисних копа-
лин

За місцезнаходженням ділянки надр.

Рентна плата за спеціальне ви-
користання води

За місцем податкової реєстрації.

Рентна плата за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів

За місцезнаходженням лісової ділянки.

Загалом же, сучасна система рентних платежів в Україні не стимулює раціональне викори-
стання природних ресурсів, не забезпечує відображення реальних втрат суспільства і не створює 
294 Особливості сплати рентної плати до бюджетів різних рівнів подано в розділі IX Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2755-17).
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достатньої фінансової бази місцевих бюджетів. Для підвищення ефективності рентних відносин 
органи місцевого самоврядування повинні спрямовувати свої дії на: розподіл природних ресур-
сів між суб’єктами господарювання всіх форм власності залежно від максимального економічно-
го ефекту; дотримання правових норм, необхідних для нормального перебігу економічних про-
цесів, пов’язаних з рентними відносинами; ощадливе використання природних багатств.

3.5. НЕПОДАТКОВІ НАДхОДжЕННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
На відміну від податків, неподаткові доходи мають ряд суттєвих переваг, якими органи міс-

цевого самоврядування можуть скористатися при розв’язанні проблем їх фінансового забезпе-
чення. Адже впровадження нових податків, збільшення розмірів податкових ставок, розширення 
бази оподаткування чинять й без того надмірне податкове навантаження, що підвищує ймовір-
ність ухилення від оподаткування і переводить діяльність платників податків в «тінь». Не зва-
жаючи на багатогранну роль податків, використання неподаткових джерел їх наповнення дасть 
змогу дещо нівелювати негативний вплив податкових регуляторів.

Неподаткові надходження мають незначну частку в структурі доходів місцевих бюджетів (у 
2014 році усього 5,3%). Їх збільшення з 8769,2 млн грн у 2010 році до 12257,5 млн грн в 2014 році 
продиктоване зростанням обсягу адміністративних зборів і доходів від некомерційного продажу, 
власних надходжень бюджетних установ. При цьому доходи від власності та підприємницької 
діяльності, що включають частину чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, адміністративні 
штрафи й інші санкції, зменшилися майже в тричі.

Таблиця 3.20
Види неподаткових надходжень, які зараховуються до місцевих бюджетів

Неподаткові надходження Види неподаткових надходжень
Доходи від власності та під-
приємницької діяльності

– Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних під-
приємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна власність; – інші надходження; – над-
ходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогоспо-
дарського виробництва.

Адміністративні збори та пла-
тежі, доходи від неко-мерційної 
господарської діяльності

– Плата за надання адміністративних послуг; – плата за утримання дітей у шко-
лах-інтернатах; – надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим державним майном; – державне мито;

– орендна плата за водні об’єк-
ти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах орен-
ди Радою міністрів Автоном-ної 
Республіки Крим, обласними, 
районними, Київською та Сева-
стопольською міськими держав-
ними адміністраціями, місцеви-
ми радами.

За місцем податкової реєстрації.

Інші неподаткові надходження – Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності; – інші надхо-
дження; – доходи від операцій з кредитування та надання гарантій; – концесійні 
платежі.

Власні надходження бюджетних 
установ

– Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством; – інші джерела власних надходжень бюджетних уста-
нов.

Особливу увагу необхідно звернути на власні надходження бюджетних установ, яких в 2014 
році було мобілізовано 9588,1 млн грн, або 78,2% від загального обсягу неподаткових надхо-
джень. Вони є сукупністю коштів, отриманих бюджетними установами як плата за надання по-
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слуг і виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, кошти від реалізації продукції або 
іншої діяльності. В їх структурі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними уста-
новами, й інші джерела власних надходжень бюджетних установ розподіляються майже порівну. 
Зважаючи на позитивну динаміку за 2010–2014 роки, ці доходи потребують диверсифікації джерел.

Так, надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, включать пла-
ту за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, надходження від додаткової 
діяльності, плату за оренду майна бюджетних установ, надходження від реалізації майна. До 
інших джерела власних надходжень бюджетних установ належать: по-перше, благодійні внески, 
гранти і дарунки; по-друге, кошти, що отримують бюджетні установи для виконання цільових 
заходів; по-третє, кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від роз-
міщення на депозитах бюджетних коштів.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, мають постійний 
характер. До них відноситься плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням їх функцій, 
плата за послуги зі створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів. Розши-
рення переліку цих послуг та підвищення їх вартості дасть змогу не тільки поліпшити фінансове 
забезпечення місцевого самоврядування, а й частково зменшити корупцію у бюджетних устано-
вах. Крім того, для забезпечення однотипності потребує включення до першої групи кошти, що 
отримують ці установи від юридичних і фізичних осіб для виконання цільових заходів.

Не використовується в повному обсязі потенціал доходів бюджетних установ від господарсь-
кої діяльності. До цієї підгрупи належать: кошти, які отримують бюджетні установи від господар-
сько-виробничої діяльності допоміжних підприємств, господарств, майстерень; квартирна плата 
і плата за гуртожиток; від працевикористання засуджених; відрахування від заробітку або іншого 
доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові послуги. Разом з 
підвищенням рентабельності підприємств, у складі надходжень від плати за послуги, що нада-
ються бюджетними установами, потрібно залишити перші два джерела, натомість решта доходів 
– виключити.

При пошуку резервів збільшення дохідної частини місцевих бюджетів увагу можна звернути 
на плату за оренду майна бюджетних установ і надходження бюджетних установ від реалізації 
майна. З одного боку, необхідно поліпшити роботу місцевої влади з підбору об’єктів комуналь-
ної власності, збільшити привабливість цих об’єктів, створити професійну систему оцінки майна 
та забезпечити їх здачу в оренду не нижче ринкових цін. З іншого боку, потребує посилення 
контроль за рухом коштів, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів 
й інших матеріальних цінностей, за здані як брухт і відходи металу.

Благодійні внески, гранти, дарунки можуть активно використовуватися як власні надходження 
бюджетних установ за умови забезпечення громадського контролю, який реалізується на основі 
суспільних інститутів і законів, що зобов’язують органи влади надавати інформацію зацікавле-
ним особам. Адже більшість суспільних послуг надаються в межах територіальної громади, від-
так їх мешканці повинні бути проінформовані про обсяг перерозподілених ресурсів. Зважаючи 
на те, що питання формування місцевих бюджетів за рахунок цих джерел пов’язані з корупцією, 
участь населення в їх вирішенні є вершиною демократії, за якої кожен може впливати на фінан-
сові відносини.

3.6. ДОхОДИ ВІД ОПЕРАцІй з КАПІТАЛОМ
Доходи від операцій з капіталом мають незначну питому вагу в доходах місцевих бюджетів, 

притому що за 2010–2014 роки вони скоротилися із 2556,3 млн грн до 1127,7 млн грн. У їх струк-
турі можна виділити надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації скарбів, 
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяй-
ного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі; 
кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності) та кошти від продажу землі 
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і нематеріальних активів (кошти від продажу землі; надходження від продажу нематеріальних 
активів) (табл. 3.21).

Таблиця 3.21
Види доходів від операцій з капіталом, які зараховуються до місцевих бюджетів

Доходи від опе-рацій з 
капіталом

Види доходів від операцій з капіталом Підвиди доходів від операцій з капіталом

Надходження від прода-
жу основ-ного капіталу

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіаль-
ною громадою в порядку спадкуван-
ня чи дарування, безхазяйного майна, 
знахідок, а також валютних цінностей 
і гро-шових коштів, власники яких не-
відомі

Кошти від реалізації безхазяйного майна, зна-
хідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадку-
вання чи дарування, а також валютні цінності і 
грошові кошти, власники яких невідомі.

Надходження коштів від Державного 
фонду дорогоцінних металів і дорогоцін-
ного каміння.

–

Кошти від відчуження майна, що на-
лежить Автономній Республіці Крим 
та майна, що перебуває в комунальній 
власності.

–

Кошти від продажу зем-
лі і нематеріальних ак-
тивів

Кошти від продажу землі. – Кошти від продажу земельних ділянок несіль-
ськогосподарського призначення, що перебу-
вають у державній або комунальній власності; 
– кошти від продажу прав на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності; – кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначен-
ня до розмежування земель державної і кому-
нальної вла-сності з розстроченням платежу.

Надходження від продажу нематеріаль-
них активів. –

Особливу увагу необхідно звернути на ресурси, які мобілізуються до місцевих бюджетів від 
продажу землі, оскільки це найбільш проблемна та корупційна сфера, з якою стикаються ор-
гани місцевого самоврядування. Відповідно до законодавства дані органи можуть здійснювати 
продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, супер-
фіцію, емфітевзису)295 громадянам, юридичним особам й іноземним державам. Перелік повно-
важень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних 
ділянок у власність або користування подано в табл. 3.22.

Таблиця 3.22
Повноваження органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування щодо земельних відносин
Органи влади Повноваження
Кабінет Міністрів України Передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у кори-

стування та земельні ділянки дна територіального моря.
Центральний орган виконавчої 
влади з питань земельних ресур-
сів та його територіальні органи

Передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 
власності у власність або у користування для всіх потреб.

Обласні державні адміністрації Передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або ко-
ристування в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а 
також земельні ділянки, що не входять до складу певного району.

295 Визначення даних термінів подано в термінологічному словнику.
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Обласні та районні ради Передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних зе-
мель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

Районні державні адміністрації Передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або ко-
ристування в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за 
межами населених пунк-тів.

Сільські, селищні, міські ради Передають земельні ділянки у власність або користування із земель комуналь-
ної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Державні органи приватизації Здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підля-
гають приватизації.

Продаж земельних ділянок здійснюється у формі аукціону (детальніше даний порядок описа-
но в § 8.5). Громадяни та юридичні особи подають заяву (клопотання) до відповідного органу ви-
конавчої влади або сільської, селищної, міської ради (див. інформ. матеріали). У ній зазначають-
ся місце розташування земельної ділянки, її призначення, розміри та площа, згода на укладення 
договору про оплату авансового внеску. До заяви додаються: документи, що посвідчують право 
користування земельною ділянкою та право власності на нерухоме майно; копія установчих до-
кументів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає 
заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) або про проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 га для 
розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в продажу 
із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставами для відмови в продажу земельної 
ділянки може бути декілька, які схематично зображені на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Підстави для відмови в продажу земельної ділянки

Рішення місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж зе-
мельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу, який підлягає нотаріально-
му посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі продажу земель-
ної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для видачі державного акта на право власності 
на земельну ділянку та її державної реєстрації (див. інформ. матеріали). Сума авансового внеску 
зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення догово-
ру купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб’єкта-
ми господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до зако-
ну, на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної 
ділянки площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд 
визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного 

Підстави для відмови в продажу земельної ділянки 

Неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки.

Виявлення неправдивих відомостей у поданих документах.

Якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припи-
нення його діяльності.

Заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність.

Відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
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покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20% вартості земельної ділянки.
Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва можуть бути: громадяни України, які мають сільськогоспо-
дарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням сільсько-
господарського виробництва; юридичні особи України, установчими документами яких передба-
чено ведення сільськогосподарського виробництва. Переважне право мають громадяни України, 
які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земель-
ної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.

3.7. НАДхОДжЕННЯ БюДжЕТУ РОзВИТКУ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих 

бюджетів. Його доходи можуть включати296:
— дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є комунальна власність;
— плата за надання місцевих гарантій;
— кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
— 10% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у 

власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового 
еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, ви-
робленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної 
зони України), що розподіляються між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних 
одиниць, на території яких розташована відповідна ділянка надр;

— капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
— кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за 

користування ними;
— місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
— кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої 

ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку – за 
рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

Загалом же, склад бюджету розвитку обласних бюджетів, районних бюджетів, бюджетів міст 
обласного значення, бюджетів міст районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів 
об’єднаних територіальних громад однотипний, крім коштів від використання (реалізації) частини 
виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл про-
дукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Розподіл між місцевими бюджетами коштів від використання (реалізації) частини 
виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл 
продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

296 Склад надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів подано в статті 71 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17).

5% – до обласного бюджету 3,5% – до районного бюджету
1,5% – до сільського, селищного 
міського бюджету

10% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у 
власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошо-

вого еквівалента такої державної частини продукції

Якщо ділянка надр розташована на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти між 
відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах встановленого співвідношення у порядку, визна-

ченому Кабінетом Міністрів України
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3.8. НАДхОДжЕННЯ ДО цІЛЬОВИх ФОНДІВ, УТВОРЕНИх МІСцЕВИМИ РАДАМИ
Специфічним інститутом у системі місцевих фінансів є цільові фонди органів місцевого само-

врядування. Їх кошти мають чітко визначене спрямування та витрачаються на забезпечення по-
треб соціально-економічного розвитку територій. Надання місцевим радам компетенції щодо їх 
створення зумовлене ідеєю розширення дохідної бази місцевих бюджетів. Таке функціонування 
цільових фондів є одним із засобів переведення мезаекономічної політики на здорову основу. 
Водночас складний механізм формування коштів фондів створює додаткові перешкоди для ре-
алізації повноважень органів місцевого самоврядування.

Кошти цільових фондів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів, фінан-
совою та матеріальною основою місцевого самоврядування. Вони використовуються на прове-
дення заходів, спрямованих на вирішення питань соціально-економічного розвитку території, 
соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів 
виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного 
значення, на проведення місцевих заходів тощо. Цільові фонди, утворені місцевими радами, мо-
жуть використовуватися за певними напрямами (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Напрями використання коштів цільових фондів, утворених місцевими радами

Джерелами формування цільових фондів, утворених місцевими радами, можуть бути: по-пер-
ше, благодійні внески – добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, 
установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна 
допомога; по-друге, залучення на договірній основі коштів підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності; по-третє, інші надходження, не заборонені законодавством України. Разом 
з тим, до визначення тих чи інших джерел органам місцевого самоврядування необхідно відно-
ситися дуже обачно з тим, щоб не вийти за рамки нормативно-правового поля.

Розпорядження коштами, що належать до цільового фонду сільської, селищної або міської 
ради, здійснює голова відповідної ради шляхом прийняття розпоряджень. Про їх витрачання він 
звітує на сесії після закінчення фінансового року. Причому не використані у звітному році кошти 
цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на 
відповідні програми та заходи. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснюють 
органи, на які покладено функції контролю за дотриманням бюджетного законодавства відповід-
но до Бюджетного кодексу України.

Досвід формування цільових фондів, утворених місцевими радами, в Україні показує наяв-
ність багатьох нерозв’язаних проблем як у законодавстві, так і у сфері його реалізації. Численни-
ми стали факти, коли органи місцевого самоврядування спрямовують до цих фондів кошти, що 
мають надходити до бюджету або не передбачені законодавством. Саме тому на загальнодер-
жавному рівні необхідно розробити типове положення про цільові фонди, утворені місцевими 

Напрями використання коштів цільових фондів, утворених місцевими радами

Зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, бюджетних установ

Надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян, які її потребують.

Зміцнення матеріально-технічної бази установ та організацій освіти, охорони здоров’я, культури, 
фізкультури і спорту.

Проведення заходів із відзначення державних місцевих свят, пам’ятних дат та ювілеїв, конкурсів, 
фестивалів, олімпіад, спортивних змагань.

Проведення офіційних прийомів головою місцевої ради з нагоди державних, професійних свят.
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радами (для прикладу, в інформ. матер. подано положення про цільові фонди Звенигородської 
районної ради, а в табл. 3.В – можливі напрями використання коштів цільового фонду).

3.9. ЯКІ НОВІ МОжЛИВОСТІ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У ФОРМУВАННІ БюДжЕТНИх ДОхОДІВ?
Реальний стан фінансування видатків місцевої влади на виконання функцій і завдань у межах 

власної компетенції та реалізації делегованих повноважень є складним, а нинішній стан напов-
нення місцевих бюджетів не можна вважати досконалим (табл. 3.23). Аналіз статистичних даних 
підтверджує, що найбільша питома вага належить надходженням від загальнодержавних подат-
ків, які фактично не пов’язані з власною діяльністю територіальних громад. Натомість частка 
місцевих податків і зборів становить трохи більше 3%.

Баланс доходів і видатків місцевих бюджетів України має позитивне сальдо, утім, він забезпе-
чується за рахунок міжбюджетних трансфертів. Їх частка становить більше половини від загаль-
ного обсягу доходів місцевих бюджетів, а в абсолютних цифрах вони зросли із 78881,3 млн грн у 
2010 році до 130600,9 млн грн в 2014 році. Бюджетна політика, де основний акцент зроблено на 
фінансовій підтримці із центру, має негативний характер. Адже міжбюджетні трансферти вико-
ристовуються для фінансування поточних видатків і дестимулюють органи місцевого самовряду-
вання у пошуку власних джерел наповнення доходів місцевих бюджетів.

Таблиця 3.23
Доходи місцевих бюджетів України за 2010–2014 роки (млн грн)

Доходи 2010 2011 2012 2013 2014
Податкові надхо-
дження 67575,6 73086,9 85852,0 91191,1 87333,7

Неподаткові над-
ходження 8769,2 10915,9 12635,7 12127,8 12257,5

Доходи від опе-
рацій з капіталом 2556,3 1829,8 1754,3 1381,8 1127,7

Міжбюджетні 
трансферти 78881,3 94875,0 124459,6 115848,3 130600,9

Всього 159397,1 181530,4 225273,5 221019,4 231702,0

Серед дохідних джерел важливу роль у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування 
відіграють податкові надходження, які в 2014 році становили 87333,7 млн грн, або 37,7% від за-
гального обсягу доходів місцевих бюджетів. Це було забезпечено за рахунок податку на доходи 
фізичних осіб, який до бюджету міста Києва спрямовувався в обсязі 50%, до бюджету міста Се-
вастополя – 100%, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим й обласного 
значення – 75%, до бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення – 25%. Сьогодні 
даний порядок змінився, що мало на меті забезпечити фінансову стабільність місцевої влади 
(табл. 3.24).

Таблиця 3.24
Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів до та після 2015 року
До 2015 року Після 2015 року Бюджети, куди зараховується податок
– 15% Доходи загального фонду обласних бюджетів.
–

60%
Доходи загального фонду районних бюджетів.

75% Доходи загального фонду бюджетів міст обласного значення.
– Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад.

25% – Доходи загального фонду бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного 
значення.

До 2015 року серед інших податків та зборів (обов’язкових платежів) дохідну частину місцевих 
бюджетів формував податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної влас-
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ності, засновником яких були обласні, районні, міські, селищні та сільські ради. Згідно з новим 
порядком розподілу даного платежу між бюджетами різних рівнів, визначеним у Бюджетному 
кодексі України, 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, зареє-
строваних на території областей та міста Києва, надходить відповідно до доходів загального фон-
ду обласних бюджетів і бюджету міста Києва.

Розглядаючи податки на доходи та прибуток, необхідно звернути увагу на їх вплив на фінансо-
ве забезпечення органів місцевого самоврядування з іншої сторони. Мова йде про встановлення 
нової системи вирівнювання за закріпленими загальнодержавними податками (податку на при-
буток підприємств та податку на доходи фізичних осіб) – залежно від рівня надходжень на одно-
го жителя. Решта платежів вирівнюванню не підлягають і залишаться в повному розпорядженні 
місцевих бюджетів. Це сприятиме забезпеченню місцевих бюджетів достатніми ресурсами та 
стимулюватиме місцеву владу до залучення додаткових надходжень.

Рис. 3.21. Нові можливості органів місцевого самоврядування у формуванні бюджетних доходів

Непряме оподаткування на місцевому рівні представлене акцизним податком на споживання 
окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що 
включається до ціни таких товарів (продукції). Запровадження із 2015 року збору з роздрібного 
продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за став-
кою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство, 
садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих бюджетів, дасть змогу поліпшити 
фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування.

Суттєві зміни відбулися також у розмежуванні коштів екологічного податку, із передбаченням 
зарахування до державного бюджету 20% надходжень, а до місцевих бюджетів – 80%, у тому 
числі: до обласних бюджетів – 55%; сільських, селищних, міських бюджетів – 25%; бюджету міста 
Києва – 80%. Збільшення ресурсу обласних бюджетів щодо даного платежу дасть змогу забезпе-
чити фінансування видатків, пов’язаних з функціонуванням державних ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій, якими забезпечується проведення лікувальних, лабораторно-діагно-
стичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування.

Щодо неподаткових надходжень, розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів може 
бути досягнута шляхом передачі з державного бюджету державного мита та плати за надання 

Нові можливості органів місцевого самоврядування у формуванні бюджетних доходів

Формування єдиного кошика доходів загального фонду місцевих бюджетів та розширення його джерел.

Встановлення нових нормативів зарахування податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного 
значення та районів – 60%, обласні бюджети – 15%).

Зараховування 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки до обласних бюджетів.

Запровадження акцизу з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів (пиво, 
алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти).

Зараховування екологічного податку до доходів загального фонду у таких пропорціях: до державного 
бюджету – 20%, до місцевих бюджетів – 80%.

Передача з державного бюджету плати за надання окремих адміністративних послуг та державного мита.
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адміністративних послуг (крім 50% адміністративного збору за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців). У майбутньому такі зміни можуть дати синергетичний ефект: доходи місцевих 
бюджетів зростуть у декілька разів, і в розпорядженні органів місцевого самоврядування буде 
ресурс для вирішення питань розвитку громад.

Рис. 3.22. Заходи з реалізації політики децентралізації повноважень та фінансів

Таким чином, складовими елементами функціонування органів місцевого самоврядування є 
легітимність й достатні фінансові ресурси. Тобто вони повинні сприйматись як провідний інсти-
тут для забезпечення загальновизнаних суспільством норм і цінностей (критеріями легітимності 
є те, що оцінка власної діяльності органів місцевого самоврядування повинна збігатися з оцінка-
ми тих, на кого її спрямовують) та мати змогу нагромаджувати кошти зі своїх джерел для забез-
печення суспільного добробуту на місцевому рівні. Суть останнього критерію полягає в збалансу-
ванні доходів і видатків місцевих бюджетів для виконання власних та делегованих повноважень.

Незважаючи на досягнутий прогрес в фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування, у 
багатьох адміністративно-територіальних одиницях вони залишаються обмеженими. По-перше, 
малий обсяг податкових надходжень не дає реальних можливостей впливати на соціально-еко-
номічні процеси в регіонах. По-друге, доступ на внутрішні та зовнішні ринки капіталів стримуєть-
ся через високі відсоткові ставки. По-третє, нерозвиненість цільових фондів призводить до змен-
шення прозорості дій органів місцевого самоврядування та відходу від принципів європейської 
моделі фінансового забезпечення муніципалітетів.

Відтак принципової ваги набуває питання фінансової дієздатності влади на місцях. Для цьо-
го потрібно переглянути фінансові нормативи бюджетної забезпеченості адміністративно-тери-
торіальних одиниць відповідно до зростання рівня ВВП й обсягу доходів місцевих бюджетів; роз-
робити регіональні стандарти з надання суспільних послуг (зокрема, перелік безоплатних послуг 
для соціально незахищених верств населення); поліпшити паритет між загальнодержавними та 
місцевими податками і зборами; створити механізм забезпечення впливу інститутів публічної 
влади й громадянського суспільства на прийняття рішень у фінансовій сфері.

1) Зміцнено матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування.
2) Забезпечено бюджетну автономію і фінансову самостійність місцевих бюджетів.
3) Встановлено новий механізм бюджетного вирівнювання.
4) Зацікавлено територіальні громади до об’єднання.

Заходи

Реалізація політики децентралізації повноважень та фінансів
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ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ

МАЛОКРУшЛИНЕцЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИцЬКОГО РАйОНУ ВІННИцЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІшЕННЯ № 56

12.06.2014                         31 сесія 6 скликання

Про місцеві податки і збори на 2015 рік

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 року № 280/97 (із змінами), Закону України «Про засади державної політики у 
сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-1V (із змінами), статті 12, розділів 
ХІІ, ХІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами), сільська рада

ВИРІшИЛА:
1. Встановити на території Малокрушлинецької сільської ради на 2015 рік такі місцеві податки 

і збори:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
– єдиний податок;
– збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
2. Затвердити Положення по місцевих податках і зборах (додатки № 1, 2, 3).
3. Затвердити ставки єдиного податку (додаток № 4).
4. Доручити секретарю сільської ради забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення.
5. Головному бухгалтеру сільської ради прийняте рішення у десятиденний строк з дня опри-

люднення надіслати до ОДПІ Вінницьке відділення, постійно здійснювати контроль за надхо-
дженням місцевих податків і зборів та за три місяці до закінчення строку дії цього рішення про-
вести відстеження результативності.

6. Дане рішення діє з 1 січня 2015 року протягом року.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи-

тань соціально-культурного розвитку, бюджету та комунальної власності.

Секретар сільської ради       В.В. Матвійчук
 



86 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Додаток № 1
до рішення 31 сесії сільської ради

6 скликання від 12.06.2014

Положення про
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

(Витяг)
1. загальні положення
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно з Податко-

вим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ.

2. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 

об’єктів житлової нерухомості.

3. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

4. База оподаткування
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості фізичних та юридичних 

осіб. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування об-
числюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової нерухомості зменшується: для квартири – на 120 кв. м; 

для житлового будинку – на 250 кв. м.

6. Ставка податку
Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. м:
– для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, та житлових будинків, житлова 

площа яких не перевищує 500 кв. м – 1% розміру мінімальної заробітної плати;
– для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. м, та житлових будинків, житлова пло-

ща яких перевищує 500 кв. м – 2,7% розміру мінімальної заробітної плати.

7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізич-

них осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцем розташування об’єкта 
житлової нерухомості.

9. Порядок сплати податку
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 

звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцем 
розташування об’єкта оподаткування декларацію.

Секретар сільської ради       В.В. Матвійчук
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 Таблиця 3.А
Базовий податковий (звітний) період та строки сплати місцевих податків і зборів

Податковий платіж Базовий податковий (звітний) 
період Строки сплати

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділян-
ки

Календарний рік. 1) Фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення. 
2) Юридичні особи – авансовими внесками що-
кварталу до 30 числа місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом.

Транспортний податок Календарний рік. 1) Фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення. 
2) Юридичні особи – авансовими внесками що-
кварталу до 30 числа місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом.

Земельний податок Календарний рік. 1) Власники та землекористувачі земельних діля-
нок – щомісяця протягом 30 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем податко-
вого (звітного) місяця. 
2) Фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення.

Туристичний збір Календарний квартал. Щоквартально, у визначений для квартального 
звітного (податкового) періоду строк.

Збір за місця для пар-куван-
ня транспортних засобів

Календарний квартал. Щоквартально, у визначений для квартального 
звітного (податкового) періоду строк.

Єдиний податок Для платників першої, другої та 
четвертої груп – календарний 
рік, третьої групи – календарний 
квартал.

1) Платники першої і другої груп – авансовими 
внесками не пізніше 20 числа (включно) поточно-
го місяця. 2) Платники третьої групи – протягом 10 
календарних днів після граничного строку подан-
ня податкової декларації за податковий (звітний) 
квартал. 3) Платники четвертої групи – щоквар-
тально протягом 30 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним днем податкового 
(звітного) кварталу.
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РІшЕННЯ
ВИКОНАВчОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «____» __________ 2015 року      № ____

Про погодження проекту рішення Кіровоград-
ської міської ради «Про встановлення збору за 
місця для паркування транспортних засобів»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 7, 8, 10, 12, 14 Податкового кодексу 
України, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2681 За-
кону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про встановлення збору за місця 

для паркування транспортних засобів», що додається.
2. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіро-

воградської міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С.

Секретар міської ради       І. Марковський
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ПОГОДжЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради

«___» ________________ 2015 року № ____

Проект

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ шОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІшЕННЯ

від «____»____________ 2015 року       № ____

Про встановлення збору за місця 
для паркування транспортних засобів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 7, 8, 10, 12, 14 Податкового кодексу 
України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2681 За-
кону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи», Кіровоградська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території міста Кіровограда збір за місця для паркування транспортних за-

собів згідно з додатками 1–2.
2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської міської ради оприлюдни-

ти дане рішення у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та на офіційній сторінці 
Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розділ 2 додатка 1 та додаток 3 до рішення Кірово-
градської міської ради від 27 січня 2011 року № 117 «Про встановлення місцевих податків і зборів».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кіровоградської місь-
кої ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С.

Секретар міської ради       І. Марковський
 

Додаток 1
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до рішення Кіровоградської міської ради
«___» ________________ 2015 року № ____

зБІР
зА МІСцЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИх зАСОБІВ

1. Платники збору
Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – 

підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпе-
чення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 
відведених автостоянках.

2. Об’єкт і база оподаткування 
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально 

відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загаль-
ного користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги 
(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винят-
ком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, 
передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа 
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок 
коштів місцевого бюджету.

4. Ставка збору
Ставки збору встановлюються рішенням Кіровоградської міської ради за кожний день прова-

дження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі 
земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15% 
мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору
Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до подат-

кової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцем розташування об’єкта оподатку-
вання.

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із за-
безпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого 
платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючо-
му органі за місцем розташування земельної ділянки.

6. Податковий період 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Начальник управління по сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування
населення Кіровоградської міської ради    Н. Бабенко
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ПОЛОжЕННЯ
про цільовий фонд звенигородської районної ради

(Витяг)

1. загальні положення
1.1. Цільовий фонд районної ради (далі – цільовий фонд) створюється відповідно до статті 68 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для фінансування витрат та заходів, не-
передбачених під час затвердження районного бюджету на відповідний рік, і входить до складу 
спеціального фонду районного бюджету.

2. Формування цільового фонду
2.1. Цільовий фонд формується за рахунок:
– коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, які надаються як 

безповоротна фінансова допомога на певні цілі;
– добровільних пожертвувань громадян на певні цілі;
– інших надходжень, що не заборонені законодавством.

3. Напрями використання коштів цільового фонду
3.1. Кошти цільового фонду використовуються на:
– видатки на відрядження;
– оплату послуг для забезпечення потреб установ та організацій районної комунальної власності;
– оплата видатків на канцтовари, матеріали та господарчі товари, вітальних листівок, кон-

вертів, марок, статистичних бюлетенів, передплату періодичних видань, інформаційних видань, 
інформації про соціально-економічний розвиток району;

– оплата послуг Інтернет-провайдерів за створення, підключення та обслуговування мережі 
Інтернет для висвітлення діяльності районної ради, її органів та Звенигородської районної дер-
жавної адміністрації;

– оплату поліграфічних послуг та виготовлення книг;
– придбання паливно-мастильних матеріалів, та запчастин до службових автомобілів;
– оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших платежів в бюджет та позабюджетні фонди;
– на проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів районної комунальної власності та 

благоустрій територій населених пунктів;
– оплата послуг для проведення різного роду державних та районних заходів, в яких бере 

участь районна рада.

4. Порядок управління коштами
4.1. Кошти цільового фонду зараховуються на реєстраційний рахунок у відділенні Державного 

казначейства в районі.
4.2. Розпорядником цих коштів є голова районної ради, який видає розпорядження відповідно 

до напрямків їх використання та кошторису витрат.
4.3. Використання коштів цільового фонду проводиться згідно з платіжними документами че-

рез відділення Державного казначейства в районі та відображається у звітності про виконання 
місцевих бюджетів.

4.4. Невикористані у звітному періоді кошти цільового фонду вилученню не підлягають, пере-
ходять на наступний рік і використовуються у порядку, визначеному цим Положенням і відповід-
ним законодавством.
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Таблиця 3.В
Можливі напрями використання коштів цільового фонду

Напрями Характеристика
Роботи, пов’язані з благоустроєм територіальної грома-
ди, будівництвом, реконструкцією та капітальним ре-
монтом об’єктів.

–

Придбання та модернізацію основних засобів для забез-
печення життєдіяльності територіальної громади. –

Заходи по вирішенню завдань безперебійного та якісно-
го забезпечення населення, бюджетних організацій, під-
приємств комунальними послугами.

В тому числі: розрахунки за енергоносії для потреб тери-
торіальної громади; ліквідація аварійних ситуацій.

Розрахунки по погашенню заборгованості за спожиті 
енергоносії населенням, бюджетними організаціями, 
підприємствами в минулі роки.

–

Фінансування видатків на зменшення заборгованості 
бюджету за виконані підприємствами роботи. –

Проведення аудиторських перевірок, експертиз, сплати 
держмита тощо. –

Заходи по забезпеченню соціального захисту населення 
(у нагальних ситуаціях).

а) Надання матеріальної допомоги для: оплати лікуван-
ня; придбання ліків, донорських компонентів; б) надання 
пільг по оплаті скрапленого газу, дров, вугілля, житлово-
комунальних послуг громадянам; в) проведення перед-
плати на державні та комунальні періодичні видання; г) 
проведення благодійних заходів для соціально незахи-
щених та малозабезпечених верств населення.

Забезпечення розвитку соціальної сфери. В тому числі укріплення матеріальної бази закладів 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, 
соціального захисту тощо

Підтримки творчо та спортивно обдарованих громадян, 
у тому числі дітей та молоді. –

Здійснення представницьких цілей. –
Проведення заходів, пов’язаних з відзначенням держав-
них, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ят-
них дат, інших святкувань.

Придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, 
квітів, подарунків, преміювання тощо.

Проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спор-
тивних, оздоровчих заходів. –

Висвітлення життя територіальної громади, діяльності 
місцевої ради та її виконавчих органів у ЗМІ, презенту-
вання на виставках, ярмарках тощо.

–

Фінансова підтримка інвалідських, ветеранських, мо-
лодіжних організацій, товариства Червоного Хреста та 
інших громадських організацій.

–

Організація і проведення громадських робіт. –
Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності місцевої 
ради та її виконавчих органів, які не забезпечені фінанс-
уванням з бюджету.

В тому числі: передплата періодичних видань, виготов-
лення друкованої продукції, канцтоварів; вирішення пи-
тань транспортного забезпечення;

Навчання та проведення нарад, семінарів, інших заходів 
по вивченню та впровадженню передового досвіду, 
підвищенню кваліфікації депутатів.

–
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), 

визначених як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).
Бюджет розвитку – доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються 

для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.
Доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надан-
ня адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фак-
тичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднювальних речовин, 
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються 
їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

Емфітевзис – довгострокове, відчужуване й успадковане речове право на чуже майно, яке 
полягає у наданні особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою для сільсь-
когосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов’язком ефективно її 
використовувати відповідно до цільового призначення.

земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та 
земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Надходження бюджету – доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від дер-
жавних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного 
бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’яв-
лення цінних паперів.

Оренда земельної ділянки – засноване на договорі строкове платне володіння і користуван-
ня земельною ділянкою для провадження підприємницької або іншої діяльності.

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі 
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Спеціальний податковий режим – система заходів, що визначає особливий порядок оподат-
кування окремих категорій суб’єктів господарювання.

Суперфіцій – право користування чужою земельною ділянкою для забудови.
Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій 
на безоплатній та безповоротній основі.
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РОзДІЛ 4. ФІНАНСИ КОМУНАЛЬНИх ПІДПРИєМСТВ
4.1. Фінансові ресурси комунальних підприємств.
4.2. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги.
4.3. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на послуги пасажирського авто-

мобільного транспорту.
4.4. Фінансове планування на комунальних підприємствах.
4.5. Участь органів місцевого самоврядування в управлінні фінансами комунального під-

приємства.
4.6. Оцінювання фінансового стану підприємств комунального господарства.

4.1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОМУНАЛЬНИх ПІДПРИєМСТВ
Складовою частиною місцевого господарства є комунальні підприємства, функції яких зво-

дяться до забезпечення функціонування місцевої інфраструктури та побутової сфери, фінансу-
вання органів місцевого самоврядування. Щоправда, в Україні дані підприємства відіграють усе 
менш важливу роль як в обслуговування населення та підприємств щодо виконання робіт чи 
надання послуг, так і у наповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Основними причинами 
цього є надмірне фізичне спрацювання основних засобів, неконтрольований ріст цін на сирови-
ну й енергоресурси, обмежений обсяг фінансових ресурсів та неефективне управління ними.

За даними ЄДРПОУ, в 2014 році частка комунальних підприємств у загальній кількості під-
приємств становила більше 1%. При цьому ці підприємства мали чи не найгірші показники 
фінансово-господарської діяльності. Наприклад, їх фондовіддача удвічі нижча, ніж державних 
підприємств, у чотири рази – ніж підприємств колективної форми власності, в 11 разів – ніж при-
ватних підприємств297. Незадовільне забезпечення комунальних підприємств фінансовими ре-
сурсами для ведення господарської діяльності призводить до їх нездатності перетворюватися у 
матеріальні, людські й інші ресурси.

Фінансові ресурси комунальних підприємств – це сукупність грошових коштів, резервів і над-
ходжень цільового призначення, які перебувають у їх розпорядженні та закріплені на правах 
оперативного управління чи повного господарського відання і використовуються на передбачені 
статутом потреби298. Джерелами їх формування можуть бути власні та залучені кошти (табл. 4.1). 
До перших належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток тощо, до других 
– бюджетні асигнування, благодійні внески, кредити банків тощо. Зрештою, останнє джерело 
відносять до позичених коштів, які підприємство отримує на засадах платності, строковості та 
поверненості.

Таблиця 4.1
Фінансові ресурси комунальних підприємств

Види характеристика
Власні кошти Статутний фонд, амортизаційні відрахування, резервний фонд, валовий дохід, прибу-

ток, кошти від реалізації майна.
Залучені кошти Бюджетні асигнування, кредити банків, кредиторська заборгованість, страхові відшко-

дування, благодійні внески.
Позичені кошти Кошти, що підприємство отримує на певних умовах (кредити банків, емісія облігацій 

тощо).

Незалежно від того, чи комунальні підприємства належать до соціальної інфраструктури, 
чи комерційних об’єктів, важливим джерелом їх фінансових ресурсів є власні кошти. Утім, для 
успішного функціонування вони мають використовувати усі інструменти фінансування. В рин-

297 Див.: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-4/doc/2/06.pdf.
298 Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFxGdF1&sig=o99UVKErim5FzqO8gPPoXsBPZlw&r
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
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кових умовах господарювання однією з потенційних її форм є кредитні ресурси, що дають змогу 
ефективно контролювати їх використання та спрямовувати у потрібне русло. Ще однією формою 
фінансування комунальних підприємств можуть бути інвестиції приватних структур та міжна-
родних фінансових організацій.

Головним чином, фінанси комунальних підприємств формуються за рахунок бюджетних коштів, 
тому їх необхідно використовувати дуже обачно. Адже надмірне відволікання ресурсів з бюджету, 
особливо, коли мова йде про депресивні регіони, може призвести до посилення кризових явищ. 
Виникає необхідність у вдосконаленні процесу планування та управління фінансовими ресурсами 
на даних підприємствах, від чого залежатиме їх фінансова стійкість, виконання робіт чи надання 
послуг. Для цього необхідно забезпечити функціонування ефективної системи поточного, опера-
тивного та стратегічного планування, організації, контролю й аналізу їх діяльності299.

Разом з тим, органи місцевого самоврядування володіють й іншими можливостями впливу 
на забезпечення фінансовими ресурсами комунальних підприємств, тим самим, стримувати або 
сприяти розвитку їх фінансово-господарської діяльності. Це реалізується через відповідну тариф-
ну та цінову політику, надання різного роду бюджетних дотацій, кредитів і податкових пільг (рис. 
4.1). Реформування в Україні комунального сектору економіки вимагає проведення низки заходів 
у сфері активізації місцевої влади в пошуку інноваційних методів роботи, адекватних наявним 
ресурсним обмеженням і викликам часу.

Рис. 4.1. Вплив органів місцевого самоврядування на формування 
фінансових ресурсів комунальних підприємств

Передумовою до створення фінансово стійких комунальних підприємств є вирішення 
проблемних питань шляхом: збільшення кількості об’єктів комунальної форми власності за рахунок 
тих, які необхідні для функціонування регіону або мають важливе значення для забезпечення побу-
тових і соціально-культурних потреб територіальних громад; вдосконалення принципів організації 
органами місцевого самоврядування належної роботи з управління об’єктами місцевої інфраструк-
тури; інтенсифікації процесів передачі комунальних підприємств суб’єктам малого і середнього біз-
несу з відповідним розмежуванням функцій володіння, розпорядження та користування.

4.2. ПОРЯДОК РОзРАхУНКУ ТА зАТВЕРДжЕННЯ ТАРИФІВ
НА жИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Законом України «Про житлово-комунальні послуги»300 визначено, що житлово-комунальні 

послуги – це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання 
та перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках та спорудах відповідно до 
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Дані послуги поділяються на: послуги з утри-
мання будинків та споруд, прибудинкових територій; послуги з ремонту приміщень, будинків і 
споруд; комунальні послуги (табл. 4.2). Від кількісних та якісних параметрів надання житлово-ко-
мунальних послуг залежить розрахунок і затвердження тарифів.
299 Див.: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/230/245
300 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1875-15.

1) Формування статутного фонду.
2) Тарифна та цінова політика.
3) Надання бюджетних дотацій і субвенцій.
4) Бюджетне кредитування.
5) Встановлення пільг зі сплати податків.

Вплив

Формування фінансових ресурсів комунальних підприємств
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Таблиця 4.2
Види житлово-комунальних послуг

Види характеристика
Послуги з утримання бу-
динків і споруд та прибу-
динкових територій

Прибирання внутрішньо-будинкових приміщень та прибудинкової території, санітар-
но-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньо будинкових мереж, утриман-
ня ліфтів, освітлення, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо.

Послуги з ремонту 
приміщень, будинків, 
споруд

Заміна та підсилення елементів конструкції та мереж, їх реконструкція тощо

Комунальні послуги Централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- й електро-
постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів тощо.

Для уніфікації тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг Кабінетом Міністрів 
України затверджено постанову «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги»301 (див. інформ. матеріали). Нею регулюється порядок формуван-
ня тарифів на: теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води; 
централізоване водопостачання та водовідведення; послуги з централізованого постачання хо-
лодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем); утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових територій; електричну енергію; природний газ для населення.

Зрештою, тарифи на житлово-комунальні послуги можуть відрізнятися у розрізі населених 
пунктів України. Головним чином, на це впливають технологічні особливості виробництва та 
надання послуг у різних регіонах (наприклад, види палива, джерела водопостачання, протяж-
ність мереж, обсяги надання послуг тощо), технічний стан мереж й обладнання (наприклад, зно-
шеність основних засобів), вжиті органами місцевого самоврядування заходи щодо зменшення 
втрат і витрат (наприклад, реконструкція обладнання, впровадження енергоощадних технологій, 
заміна морально та фізично зношених мереж тощо).

Разом з тим, з позиції фахівців Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ 
України причинами різних тарифів на житлово-комунальні послуги можуть бути, з одного боку, 
їх перегляд уповноваженими органами у різні періоди часу, а з іншого – встановлення тарифів 
уповноваженими органами з різним рівнем відшкодування собівартості, що залежить від мож-
ливостей територіальних громад покривати частину витрат від виробництва (надання) послуг з 
місцевого бюджету (рис. 4.2). При цьому важливо забезпечити не однотипність вартісних показ-
ників тарифів, а відповідність критерію «якість – ціна – оплата».

Рис. 4.2. Причини встановлення різних тарифів на житлово-комунальні 
послуги у розрізі населених пунктів України

301 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.

Причини встановлення різних тарифів на житлово-комунальні послуги у розрізі населених 
пунктів України

Технологічні особливості виробництва та надання послуг у різних регіонах.

Технічний стан мереж й обладнання.

Вжиті органами місцевого самоврядування заходи щодо зменшення витрат.

Перегляд тарифів уповноваженими органами у різні періоди часу.

Встановлення тарифів з різним рівнем відшкодування собівартості.
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Розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комуналь-
них послуг здійснюють виконавці або виробники і подають їх органам, уповноваженим здійсню-
вати встановлення тарифів. На сьогодні такими уповноваженими органами є Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також 
органи місцевого самоврядування302. В умовах реалізації політики децентралізації повноважень 
і фінансів місцева влада потребує посилення повноважень у сфері житлово-комунального госпо-
дарства з тим, щоб забезпечити доступність та високий рівень даних послуг.

Зокрема, до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг віднесено встановлення тарифів на комунальні послуги (тари-
фи на теплову енергію; послуги з централізованого водопостачання та водовідведення; послуги з 
перероблення та захоронення побутових відходів; послуги з централізованого опалення; послуги 
з централізованого постачання холодної води; послуги з централізованого постачання гарячої 
води; послуги з водовідведення суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на 
суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється даною комісією).

У свою чергу, органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на комунальні послуги 
для решти підприємств, які не підлягають під регулювання комісії, а також встановлюють тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутових від-
ходів тощо (рис. 4.3). В статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»303 мова 
йде про те, що до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних 
і міських рад належить встановлення в порядку та межах, визначених законодавством, тарифів 
на побутові, комунальні304, транспортні й інші послуги.

Рис. 4.3. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, і органів місцевого самоврядування у сфері встановлення 

тарифів на житлово-комунальні послуги

302 У постанові Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Націо-
нальна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, й органи місцевого самоврядування вживають-
ся як уповноважені органи.
303 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
304 Крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, по-
слуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, 
послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг.

Встановлення тарифів на теплову енергію; послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення; 
послуги з перероблення та захоронення побутових від-
ходів; послуги з централізованого опалення; послуги з 
централізованого постачання холодної води; послуги 
з централізованого постачання гарячої води; послуги 
з водовідведення суб’єктам природних монополій та 
суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензу-
вання дія-льності яких здійснюється комісією.

Встановлення тарифів на комунальні послуги для ре-
шти підприємств, які не підпадають під регулювання 
комісії, а також встановлюють тарифи на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій, вивезення побутових відходів тощо.

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та кому-

нальних послуг
Органи місцевого самоврядування

Повноваження у сфері встановлення різних тарифів на житлово-комунальні послуги
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Відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України «Про житлово-комуналь-
ні послуги»305 порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних 
послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про враху-
вання відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-ко-
мунального господарства. У 2012 році наказом Мінрегіону затверджено порядок доведення до 
споживачів відповідної інформації306, чим забезпечується гласність наданих послуг (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Алгоритм доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг і зміну цін та тарифів

Метою даного порядку є забезпечення права участі споживачів у процесі перегляду тарифів до 
моменту встановлення їх уповноваженими органами. Так, ним передбачено, що суб’єкти госпо-
дарювання здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) 
житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення 
тарифів. Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповно-
важеного встановлювати тарифи, суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір 
здійснити зміну тарифів за визначеними у порядку способами.

У процесі доведення до відома споживачів інформації всі зауваження і пропозиції громадян 
підлягають реєстрації та розгляду суб’єктом господарювання. Строк, протягом якого приймають-
ся зауваження і пропозиції, не може бути меншим, ніж 14 календарних днів і більшим, ніж 20 
календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на жит-
лово-комунальні послуги. Після прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення 
тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець або виробник не менше ніж за 15 днів до 
введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

4.2.1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІю, її ВИРОБНИцТВО, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАчАННЯ, ПОСЛУГИ з цЕНТРАЛІзОВАНОГО ОПАЛЕННЯ 
І ПОСТАчАННЯ ГАРЯчОЇ ВОДИ
Механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та поста-

чання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води регламентується постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

305 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1875-15.
306 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1380-12/paran13#n13.

Суб’єкти господарювання здійсню-
ють розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат на вироб-
ництво (надання) житлово-кому-
нальних послуг і подають їх ор-га-
нам, уповноваженим здійснювати 
встановлення тарифів

Після прийняття рішення про вста-
новлення тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги їх виконавець 
або виробник не менше ніж за 15 
днів до введення у дію повідомляє 
про це споживачів

Протягом п’яти робочих днів 
суб’єкти господарювання інформу-
ють споживачів про намір здійсни-
ти зміну тарифів

У процесі доведення до відома спо-
живачів інформації всі заува-ження 
і пропозиції громадян підлягають 
реєстрації та розгляду суб’єктом 
господарювання
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житлово-комунальні послуги»307 (табл. 4.3). У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окре-
мих витрат (податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних 
відрахувань, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси), може проводитися перерахування 
тарифів шляхом коригування їх складових частин.

Таблиця 4.3
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води
Тарифи характеристика
Тарифи на теплову енергію, 
її виробництво, транспорту-
вання та постачання

Вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал.) теплової 
енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих 
витрат з урахуванням планованого прибутку.

Тарифи на надання послуг з 
централізованого опалення

Вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, 
розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуван-
ням планованого прибутку.

Тарифи на надання послуг з 
централізованого постачан-
ня гарячої води

Вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води 
визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно 
обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку

Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійсню-
ється ліцензіатами308 відповідно до річних планів її виробництва, транспортування і постачання, 
економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих 
нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок 
податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. Калькулювання 
собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з розра-
хунку на планований період. При цьому одиницею такого калькулювання є 1 Гкал. теплової енергії.

Планування витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, 
транспортування і постачання, здійснюється із урахуванням витрат операційної діяльності та фі-
нансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю (див. табл. 4.А інформ. матеріалів). До складу 
собівартості включаються прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати, змінні та постійні роз-
поділені загальновиробничі витрати, сплата податків і зборів309. Обсяг витрат визначається із за-
стосуванням нормативного методу310 на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки із 
урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів).

Ще одним показником, який враховується при формуванні тарифів на виробництво, тран-
спортування та постачання теплової енергії, є планований прибуток. Він визначається як сума 
коштів, що перевищує суму повної планованої собівартості, і спрямовується на здійснення необ-
хідних інвестицій, погашення основної суми необхідних запозичень або інвестування за рахунок 
власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензо-
ваної діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування 
дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Формування одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування і постачан-
ня одиниці (1 Гкал.) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до 
повної собівартості, а також планованого прибутку. Розрахунок одноставкових тарифів прово-
диться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, 
та річного планованого прибутку на планований річний обсяг реалізації теплової енергії, визна-
чений річними планами виробництва, транспортування і постачання теплової енергії.
307 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п
308 Суб’єкти господарювання, які одержали ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
309 Склад витрат, які включаються до планованої виробничої собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування і постачання, подано 
в Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води (див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
310 Суб’єкти господарювання, які одержали ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
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Ліцензіатам, що одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії, можуть встановлюватися двоставкові тарифи 
на теплову енергію. Формування двоставкового тарифу здійснюється шляхом визначення гро-
шового виразу умовно-змінної (вартість 1 Гкал. спожитої теплової енергії) й умовно-постійної 
(абонентська плата за 1 Гкал./год. теплового навантаження) частин тарифу, застосування яких 
забезпечує планований річний дохід, що дорівнює сумі планованої річної повної собівартості та 
відповідного планованого річного прибутку, які отримуються за умови застосування одноставко-
вого тарифу.

Для встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспорту-
вання та постачання ліцензіат подає уповноваженому органові у друкованому та електронному 
вигляді заяву і розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами 
формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами та документами, що вико-
ристовувалися під час їх проведення. Для встановлення двоставкових тарифів ліцензіат додатко-
во подає розрахунки тарифів на планований період за встановленою даними органами формою 
з розрахунковими та підтвердними матеріалами і документами.

Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення, 
здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого опалення, економічно 
обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів 
витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, податків і зборів, цін на матері-
альні ресурси та послуги у планованому періоді. Річні плани складаються на підставі результатів 
діяльності за останні п’ять років, прогнозованих обсягів надання послуг з урахуванням укладених 
договорів із споживачами та інших техніко-економічних факторів, зокрема:

— збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, 
здійснення заходів зі зменшення обсягу витрат й економії паливно-енергетичних ресурсів;

— підвищення технологічного рівня надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих 
на їх автоматизацію та механізацію, застосування прогресивних енергоощадних технологій тощо;

— підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом 
удосконалення планування, управління, матеріально-технічного забезпечення.

До складу виробничої собівартості послуг з централізованого опалення включаються такі еле-
менти, як прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змін-
ні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати311. Планування витрат 
здійснюється із урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з 
основною діяльністю (табл. 4.Б інформ. матер.). Обсяг витрат, що включаються до виробничої со-
бівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу 
витрат за попередні роки із урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін 
(тарифів).

Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої со-
бівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необ-
хідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та 
нематеріальні активи, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нара-
хування дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Розрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення проводиться шля-
хом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, та річного 
планованого прибутку на планований річний обсяг реалізації послуг, визначений річними плана-
ми надання послуг. Одиницею калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення 
є 1 Гкал. теплової енергії, використаної балансоутримувачем. Разом з тим, у разі відсутності при-
311 Склад витрат, які включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого опалення, подано в Порядку формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (див.: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
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ладів обліку вартість послуги з централізованого опалення визначається з розрахунку за 1 кв. м. 
опалюваної площі (1 куб. м. опалюваного об’єму).

Таблиця 4.4
Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води

Види витрат
Тарифи на послуги з 

централізованого 
опалення

Тарифи на послуги з постачан-
ня гарячої води

Вартість власної теплової енергії, врахована у вста-
новлених тарифах 97,57% 84,14%

Витрати на утримання абонентської служби 0,85% 0,9%
Послуги банку 1,5% 1,52%
Витрати з проведення повірки, обслуговування і ре-
монту квартирних засобів обліку × 1,54%

Витрати на придбання води на послуги з цен-
тралізованого постачання води × 11,79%

Інші витрати 0,08% 0,11%

На відміну від одноставкових тарифів, двоставковий тариф складається з наступних елементів:
– умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну частину витрат і визначаєть-

ся з розрахунку на 1 Гкал. теплової енергії, використаної для централізованого опалення, або з 
розрахунку на 1 кв. м. загальної опалюваної площі відповідно до розрахункової норми витрат 
теплової енергії на опалення у відповідному населеному пункті для житлових будинків, не облад-
наних лічильниками теплової енергії, та відповідної частини прибутку;

– річної (місячної) абонентської плати, яка компенсує умовно-постійну частину витрат на на-
дання послуг з централізованого опалення і обчислюється з урахуванням теплового навантажен-
ня об’єкта теплоспоживання на 1 Гкал./год. для всіх категорій споживачів, а для населення за від-
сутності в житлових будинках приладів обліку – на 1 кв. м. загальної опалюваної площі відповідно 
до теплового навантаження системи опалення у відповідному населеному пункті, та відповідної 
частини прибутку.

Формування тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води здійснюється 
відповідно до річних планів надання послуг, економічно обґрунтованих планових витрат, визна-
чених на підставі державних нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та 
кошторисів, ставок податків і зборів, цін у плановому періоді. Тариф розраховується виходячи 
з вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, що використовуються 
для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, із урахуванням втрат теплової 
енергії та води в мережах централізованого постачання гарячої води.

Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого поста-
чання гарячої води, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових 
витрат, пов’язаних з основною діяльністю (табл. 4.В інформ. матеріалах). До складу виробничої 
собівартості належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі ви-
трати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати312. Плановані 
витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Міністер-
ством фінансів України.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планованої со-
бівартості, і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необ-
хідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та 
нематеріальні активи, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нараху-
вання дивідендів), відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.
312 Склад витрат, які включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води, подано в Порядку формування та-
рифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (див.: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).



105НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
проводиться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівар-
тості, та річного планованого прибутку на планований річний обсяг реалізації послуг, визначений 
річними планами їх надання (одиницею калькулювання собівартості є 1 куб. м. води, підігрітої 
до нормативної температури). Натомість двоставковий тариф складається з умовно-постійної 
частини (абонентської плати) та умовно-змінної частини, яка покриває умовно-змінні витрати і 
розраховується за наявності лічильника на 1 куб. м. спожитої гарячої води.

4.2.2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА цЕНТРАЛІзОВАНЕ 
ВОДОПОСТАчАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ре-

гламентується постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги»313. При цьому тарифи на дані послуги ви-
значаються як вартість одиниці (1 куб. м.) централізованого водопостачання чи водовідведення 
відповідної якості – грошове вираження планованих економічно обґрунтованих витрат з ураху-
ванням планованого прибутку. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, 
може проводитися їх перерахування шляхом коригування складових частин.

Формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення314 здійснюється лі-
цензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих пла-
нованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у 
тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах во-
допровідно-каналізаційного господарства з урахуванням основних особливостей технологічних 
процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням 
ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Таблиця 4.5
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення

Види витрат Тарифи на послуги з централізова-
ного водопостачання

Тарифи на послуги з централізова-
ного водовідведення

Витрати на оплату праці 34,47% 45,54%
Витрати на електроенергію 30,06% 27,77%
Витрати на придбання води 9,46% ×
Витрати на очищення стічних вод ін-
шими підприємствами

× 2,51%

Витрати на паливо-мастильні матеріали 2,67% 2,63%
Витрати на ремонт 3,45% 4,68%
Витрати на реагенти 2,68% 1,04%
Амортизація 4,89% 6,46%
Фінансові витрати 0,24% 0,36%
Інші витрати 10,43% 8,57%
Прибуток 1,7% 2,44%

Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 
складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі 
фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та 
водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів й інших техніко-економіч-
них факторів, зокрема:

— зміни обсягів централізованого водопостачання та водовідведення в результаті економічно-

313 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.
314 В інформаційних матеріалах подано витяг інформації щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Тер-
нопільводоканал» на 2015 рік і постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
«Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» від 26 березня 2015 року № 891.
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го розвитку населеного пункту;
— здійснення заходів зі зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її 

втрат;
— удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування і очи-

щення води та стічних вод;
— підвищення рівня організації виробництва і поліпшенням матеріально-технічного забезпе-

чення діяльності.
Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться шля-

хом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку 
на планований річний обсяг централізованого водопостачання і водовідведення. При цьому пла-
нування витрат здійснюється із урахуванням планованих витрат з операційної діяльності (плано-
вана виробнича собівартість, плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати 
з операційної діяльності, пов’язаної з централізованим водопостачанням та водовідведенням), а 
також фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю.

Стосовно планованого прибутку, який включається до розрахунку тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, даний показник визначається як сума коштів, що перевищує 
суму повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, пога-
шення основної суми запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необорот-
ні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності, забезпечення 
необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до 
резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

Річні плановані витрати, що включаються до повної собівартості централізованого водопоста-
чання і водовідведення, розраховуються на підставі витрат з операційної діяльності та фінансових 
витрат, пов’язаних з основною діяльністю (див. табл. 4.Г інформ. матеріалах). До неї належать прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні роз-
поділені загальновиробничі витрати315. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, 
визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за по-
передні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів).

4.2.3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ з цЕНТРАЛІзОВАНОГО 
ПОСТАчАННЯ хОЛОДНОЇ ВОДИ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ (з ВИКОРИСТАННЯМ 
ВНУТРІшНЬОБУДИНКОВИх СИСТЕМ)
Механізм формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водо-

відведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) регламентується постановою Кабіне-
ту Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-кому-
нальні послуги»316. При цьому тарифи на дані послуги визначаються як вартість надання одиниці 
(1 куб. м.) послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, розрахована на 
основі економічно обґрунтованих планових витрат з урахуванням планового прибутку.

Формування тарифів здійснюється на підставі річних планів надання послуг економічно обґрун-
тованих планових витрат, визначених на підставі державних нормативів витрат ресурсів, техні-
ко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та 
послуги у плановому періоді. Тарифи розраховуються із урахуванням втрат води у внутрішньобу-
динкових системах. При цьому витрати на обслуговування та поточний ремонт систем холодного 
водопостачання і водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкової території.

У річних планах надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення 
зазначаються обсяги планової реалізації таких послуг споживачам, у тому числі житлово-експлуа-
315 Склад витрат, які включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення, подано в Порядку формування 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
316 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.
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таційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкової території. Річні плани складаються з урахуванням: обсягів фактично спожитої 
води за показниками будинкових засобів обліку; підвищення технологічного рівня надання послуг; 
підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удоскона-
лення систем планування, управління і матеріально-технічного забезпечення.

Розрахунки тарифів проводяться шляхом ділення суми річних планових витрат, що включаються 
до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, та 
річного планового прибутку на плановий річний обсяг послуг. Планування витрат, що включають-
ся до повної собівартості послуг, здійснюється з урахуванням витрат на операційну діяльність та 
фінансових витрат (див. табл. 4.Д інформ. матеріалах). До складу виробничої собівартості послуг 
належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та 
постійні розподілені загальновиробничі витрати317.

Стосовно планованого прибутку, який включається до розрахунку тарифів на послуги з централі-
зованого постачання холодної води і водовідведення, даний показник визначається як сума коштів, 
що перевищує суму повної планової собівартості послуг з централізованого постачання холодної 
води, водовідведення, і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної 
суми необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні мате-
ріальні і нематеріальні активи, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу, відрахуван-
ня до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

4.2.4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ з УТРИМАННЯ БУДИНКІВ 
І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИх ТЕРИТОРІй
Механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те-

риторій регламентується постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підхо-
ду до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»318. При цьому тарифи на дані послуги 
розраховуються окремо за кожним будинком319 залежно від запланованих кількісних показників 
послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, про-
типожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням пере-
ліку послуг320 (див. інформ. матеріали).

Витрати з прибирання прибудинкової території (ручним і механізованим способами) (Впт) ви-
значаються за формулою:

Впт = (Вр + Вм) / Пз,
Вр = Оз + Вф + Н + М + І,
Вм = (Ппт × Нпрт) × Вм1,
де Вр – витрати з прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин 

(механізмів) (ручним способом);
Вм – витрати з прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (ме-

ханізмів) (механізованим способом);
Пз – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожит-

ку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку 
(гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невід-
кореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені 

317 Склад витрат, які включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, подано в 
Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинко-
вих систем) (див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
318 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.
319 В інформаційних матеріалах подано додаток до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій без податків.
320 Склад витрат, які включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, подано в 
Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинко-
вих систем) (див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
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в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду);
Оз – заробітна плата;
Вф – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
Н – накладні витрати;
М – матеріальні витрати;
І – обов’язкові платежі до бюджету;
Ппт – площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом;
Нпрт – норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими 

машинами (механізмами);
Вм1 – вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).
Витрати з прибирання сходових кліток (ручним та механізованим способами) (Вс) визначають-

ся за формулою:
Вс = (Вр + Вм) / Пзжн,
Вр = Оз + Вф + Н + М + І,
Вм = (Пск × Нпрс) × Вм1,
де Вр – витрати з прибирання сходових клітин без залучення спеціалізованих машин (механіз-

мів) (ручним способом); Вм – витрати з прибирання сходових клітин із залученням спеціалізованих 
машин (механізмів) (механізованим способом);

Пзжн – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гурто-
житку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому бу-
динку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітини, що влаштовані з 
урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові 
приміщення (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невід-
кореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені 
в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду);

Пск – площа сходових кліток, яка прибирається механізованим способом;
Нпрс – норматив (норма) прибирання одиниці площі сходових кліток спеціалізованими маши-

нами (механізмами);
Вм1 – вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).
Витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, ути-

лізація, знешкодження та захоронення), нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання 
яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку), (Вфо) визначаються за формулою:

Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі + Н) / Пзж,
де Пзж – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гурто-

житку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будин-
ку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на по-
слуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів 
житлового фонду);

Втв – вартість вивезення твердих відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, 
утилізація, знешкодження та захоронення.

Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (Вт) визначаються за формулою:
Вт = (Оз + Вф + Н + М + І) / Пз.
Витрати з технічного обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою:
Влз = (Вл × Кл + Н) / Пзл,
де Вл – вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчис-

люється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем 
диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном);

Кл – кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку);
Пзл – сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових при-
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міщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та 
нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху).

Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (Всд) визначаються за формулою:
Всд = (Оз + Вф + Н + М + І) / Пз.
Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водо-

постачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій 
у внутрішньоквартирних мережах визначаються за кожною інженерною системою окремо. У разі 
виконання робіт субпідрядним способом витрати визначаються згідно з договорами, укладеними 
між виконавцем та субпідрядниками. Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобу-
динкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у 
житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем.

Витрати з дератизації (Вдр) визначаються за формулою:
Вдр = (Пп × Тдр + Кс × Тк + Н) / Пз,
де Пп – площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку);
Тдр – середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дера-

тизації);
Кс – кількість сміттєприймальних камер будинку;
Тк – середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній 

камері будинку.
Витрати з дезінсекції (Вді) визначаються за формулою:
Вді = (Тді × Пп + Н) / Пз,
де Тді – вартість проведення робіт з дезінсекції, визначена згідно з калькуляцією відповідної са-

нітарно-епідеміологічної служби (на 1 кв. м. площі).
Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів (Вдвк) визначаються за формулою:
Вдвк = Вд + Вв,
де Вд – витрати на обслуговування димових каналів;
Вв – витрати на обслуговування вентиляційних каналів;
Вд = (Оз + Вф + Н + М + І) × Дфд / (Пз × Дкд),
де Дкд – нормативна кількість димових каналів; Дфд – фактична кількість димових каналів;
Вв = (Оз + Вф + Н + М + І) × Дфв / (Пз × Дкв),
де Дкв – нормативна кількість вентиляційних каналів;
Дфв – фактична кількість вентиляційних каналів.
Витрати з поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою:
Впд = (Пг × Нг × Дг+Пд × Нд × Дд) × Тв + Н) / Пз,
де Пд – площа дворів; Пг – площа газонів та (або) клумб;
Нд – норма витрат води з поливання дворів;
Нг – норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб;
Дд – розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання дворів;
Дг – розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання газонів та (або) клумб;
Тв – ціна 1 куб. м. води, використаної для поливання.
Витрати на прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду части-

ни прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) (Вптз) визначають-
ся з урахуванням чинних норм часу на виконання зазначених робіт, матеріально-технічних ресур-
сів та фактичної площі посипання частини прибудинкової території за формулою:

Вптз = (Врз + Вмз) / Пз,
Врз = Оз + Вф + Н + М + І,
Вмз = (Ппт × Нпрт) × Вм1,
де Врз – витрати із зимового прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізова-

них машин (механізмів) (ручним способом);
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Вмз – витрати із зимового прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих 
машин (механізмів).

Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою:
Вез = (Вз × С + Н) / (Не ×Пз),
де Вз – вартість номерного знака;
С – кількість знаків на будинку;
Не – строк експлуатації номерних знаків (місяців).
Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування 

води (Во) визначаються за формулою:
Во = (Те × Не + Н) / Пз,
де Те – тариф на 1 кВт•г електроенергії;
Не – кількість електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користуван-

ня, підвальних приміщень та підкачування води з розрахунку на місяць.
Витрати з енергопостачання для ліфтів (Ве) визначаються за формулою:
Ве = (Не × Те × Кл + Н) / Пзл,
де Не – середня кількість електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць;
Те – тариф на 1 кВт•г електроенергії.
Вартість інших послуг (утримання служб консьєржів, вбудованих паркінгів, установлення і утри-

мання пристроїв замково-переговорного зв’язку тощо) сплачується понад розмір плати за послу-
ги на підставі договорів, укладених між власниками житлових будинків (гуртожитків), власниками 
(наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку), власниками нежитлових приміщень у 
житловому будинку (гуртожитку) та відповідними надавачами послуг.

Механізм коригування тарифів на послуги запроваджується у разі, коли протягом строку дії та-
ких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов’язкових платежів), рівень заробітної плати 
у виконавця відповідно до законодавства, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні 
ресурси. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно 
обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, 
планованого прибутку і ПДВ. Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися 
цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості.

Коригування тарифів на послуги здійснюється за формулою:
Тск = Тдк × Кзв,
де Тск – скоригований тариф;
Тдк – тариф, що діє на момент коригування;
Кзв – коефіцієнт зміни витрат, пов’язаних з наданням послуг.
Коефіцієнт зміни витрат, пов’язаних з наданням послуг, визначається за формулою:
Кзв = 1 + Пзп × (Взн – Взд) / Взд + Пел × (Тен – Тед) / Тед + Ппал × (Цпн – Цпд) / Цпд + ∑[Пм × (Цмн 

– Цмд) / Цмд] + ∑[Псп × (Всн – Всд) / Всд],
де Пзп – питома вага витрат із заробітної плати і суми єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у структурі чинного тарифу на послуги;
Взн – витрати із заробітної плати і суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу на 
послуги;

Взд – витрати із заробітної плати та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на дату встановлення чинного тарифу на послуги;

Пел – питома вага витрат з електроенергії у структурі чинного тарифу на послуги;
Тен – тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чин-

ного тарифу;
Тед – тариф на електроенергію на дату встановлення чинного тарифу;
Ппал – питома вага витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів у структурі чинного тарифу;
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Цпн – ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригу-
вання чинного тарифу на послуги;

Цпд – ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення чинного тарифу на послуги;
Пм – питома вага витрат на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання у структурі чинно-

го тарифу на послуги;
Цпн – ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому 

здійснюється коригування чинного тарифу на послуги;
Цпд – ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення чинного 

тарифу на послуги;
Псп – питома вага витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі чинного тарифу на послуги;
Всн – вартість послуг субпідрядників з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування 

чинного тарифу на послуги;
Всд – вартість послуг субпідрядників на дату встановлення чинного тарифу на послуги.

4.2.5. ПОРЯДОК РОзРАхУНКУ РОзДРІБНОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИчНУ ЕНЕРГІю
Роздрібний тариф321, за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із за-

купівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх 
виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних технологічних витрат у місце-
вих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локаль-
ними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, 
та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою:
Тij = ЦС3Р / [П (1 – kj)] + ТМj + ТПi,
де i – група споживачів (перша група – суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи – під-

приємці, друга група – міське та сільське населення);
j – клас напруги;
ЦС3Р – прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії у розрахунковому місяці, на 

який встановлюються роздрібні тарифи на електричну енергію;
kj – економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії на передачу 

місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги;
ТМj – тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, 

який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ;
ТПi – тариф на постачання електричної енергії, який розраховується згідно з методикою, що за-

тверджується НКРЕ.

4.3. ПОРЯДОК РОзРАхУНКУ ТА зАТВЕРДжЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ 
ПАСАжИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, спеціальних і нерегулярних перевезень, а послуги з перевезення паса-
жирів у таксі та легковими автомобілями на замовлення визначається за методикою розрахунку 
тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту322 (див. інформ. матеріали). Вона є 
обов’язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту і носить 
рекомендаційний характер під час формування вільних тарифів на ці послуги (рис. 4.5).

321 В інформаційних матеріалах подано тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 
року включно, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 26 лютого 2015 року № 220.
322 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09
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Рис. 4.5. Тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту

4.3.1. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА АВТОБУСНИх МАРшРУТАх зАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ТА АВТОБУСНИх МАРшРУТАх СПЕцІАЛЬНИх ПЕРЕВЕзЕНЬ323 
Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) 

обсягів транспортної роботи324, характерних для даного виду перевезень перевізника в регіоні, 
а також кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих планових 
витрат, визначених із урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок по-
датків і зборів (обов’язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продук-
ції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для 
розвитку перевізника і сплати ним податкових зобов’язань.

Планування та розрахунок витрат перевізника здійснюються на основі нормативного методу 
із урахуванням галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, 
податкових ставок, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції тощо. Витрати, 
об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих 
фактичних витрат перевізника за попередній рік, прогнозного індексу цін виробників промис-
лової продукції та на підставі планових кошторисів. При плануванні витрат також враховується 
прогнозований загальний річний пробіг автомобільних транспортних засобів перевізника.

Під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість пере-
везених пасажирів, у тому числі із урахуванням пільгових категорій пасажирів, які відповідно до 
законодавства користуються такими правами, обґрунтовуються перевізником на підставі фак-
тичних показників роботи або встановлюються за результатами обстеження пасажиропотоків. 
При цьому планування витрат перевізників, що входять до планової собівартості, здійснюється із 
урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з перевезеннями 
пасажирів і багажу (рис. 4.6).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» до планової ви-
робничої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату 
праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати (їх склад подано в табл. 4.Е інформацій-
них матеріалів). Формули розрахунку витрат на паливо, мастильні матеріали, обслуговування і 
ремонт транспортних засобів, шини й акумуляторні батареї, що включаються до прямих матері-
альних витрат планової виробничої собівартості послуг, наведені у витязі методики розрахунку 
тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (див. інформ. матеріали).

323 В інформаційних матеріалах подано приклад розрахунку тарифів на автобусних маршрутах загального користування ПП «Паритет Сервіс».
324 Кількість виконаних пасажиро-кілометрів за певний період.

Тариф на послуги, який встановлюється перевізни-
ком самостійно за згодою сторін, за винятком тих 
послуг, на які встановлено регульовані тарифи.

Тариф на послуги, який відповідно до законодавства 
встановлюється (затверджується або погоджується) 
органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування.

Вільний тариф Регульований тариф

Тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту
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Рис. 4.6. Планові витрати операційної діяльності перевізника
До складу адміністративних витрат належать:
— витрати на утримання апарату управління та інших працівників, зайнятих обслуговуванням 

адміністративної інфраструктури325;
— витрати на утримання і поточний ремонт основних засобів, інших матеріальних необорот-

них активів адміністративного призначення (основна оренда, ремонт, опалення, освітлення, во-
допостачання, водовідведення, охорона);

— витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
— витрати на амортизацію основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних ак-

тивів адміністративного призначення, нараховані відповідно до законодавства;
— судові витрати (витрати на врегулювання спорів у судових органах), пов’язані з операційною 

діяльністю (перевезення пасажирів та багажу);
— податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, збо-

рів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості послуг);
— плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
— витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, канцелярських товарів, 

на передплату професійних періодичних видань, а також витрати на оплату послуг загальногос-
подарського призначення.

До складу витрат на збут326 включаються: по-перше, витрати з операційної діяльності, безпо-
середньо пов’язаної зі збутом послуг (утримання місць продажу квитків на проїзд; оплата праці 
працівників, діяльність яких пов’язана зі збутом послуг, та сплата внесків на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування; оплата інформаційних послуг для пасажирів; утримання осно-
вних засобів; інші необоротні матеріальні активи (оренда, страхування, ремонт, оплата кому-
нальних послуг)), по-друге, витрати на амортизацію основних засобів й інших необоротних ма-
теріальних і нематеріальних активів, пов’язаних зі збутом послуг.

До складу інших витрат з операційної діяльності можуть включатися витрати на формений 
одяг водіїв та кондукторів (за наявності) та виплату та доставку пільгових пенсій згідно із за-
конодавством. Разом з тим, до складу інших витрат не можуть бути включені: суми безнадійної 
дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів; суми неустойки (штраф, 
пеня); суми нестачі та втрати від псування цінностей; витрати, пов’язані з купівлею (продажем) 
іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної 
допомоги; витрати на добровільне страхування майна та працівників; тощо327.

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, які здійснюються у звичайному режимі руху, розраховуються за формулою:

Т = [(S + П) – Д] / Q,
де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загаль-

325 Визначаються виходячи з нормативної чисельності та встановлених на підприємствах тарифних ставок (окладів) та включають основну і 
додаткову заробітні плати, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплату служ-
бових відряджень, витрати на підготовку і перепідготовку працівників.
326 Визначаються за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, що передбачаються у плановому 
періоді.
327 Склад витрат, які не можуть бути включені до інших витрат з операційної діяльності, подано в методиці розрахунку тарифів на послуги паса-
жирського автомобільного транспорту (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09).

) Виробнича собівартість послуг.
2) Адміністративні витрати.
3) Витрати на збут послуг.
4) Інші витрати операційної діяльності.

Витрати

До планових витрат операційної діяльності включаються:
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ного користування, які здійснюються у звичайному режимі руху;
S – планова річна собівартість послуг;
П – плановий річний прибуток від надання послуг;
Q – запланований річний обсяг перевезень пасажирів328;
Д – планові річні чисті доходи від інших видів діяльності, які пов’язані із наданням послуг.
Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування, які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі, розраховуються 
за формулою:

Т = (S + П) / Q,
де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загаль-

ного користування, які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі;
S – планова собівартість послуг на маршруті на рік;
П – плановий прибуток на маршруті на рік;
Q – запланований на рік обсяг перевезень пасажирів на маршруті329.
Тариф на перевезення багажу автобусами у міському сполученні встановлюється на рівні та-

рифу на перевезення одного пасажира.
Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на приміських, міжміських, міжнародних авто-

бусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень 
визначаються відповідно до розрахованої планової собівартості послуг із застосуванням необхід-
ного для функціонування та розвитку перевізника розміру прибутку за формулою:

Т = (S + П) / W,
де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на приміських, міжміських, міжнародних ав-

тобусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень;
S – планова річна собівартість послуг;
П – плановий річний прибуток від надання послуг;
W – запланована на рік транспортна робота на маршруті330.
Вартість перевезення багажу автобусами у приміському, міжміському та міжнародному спо-

лученні встановлюється в межах 10% від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті.

4.3.2. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА АВТОБУСНИх МАРшРУТАх 
НЕРЕГУЛЯРНИх ПЕРЕВЕзЕНЬ
Тариф на послуги, що надаються на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, розра-

ховується за формулою:
Т = S + П,
де Т – тариф на послуги, що надаються на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень;
S – планова собівартість послуги;
П – плановий прибуток за послугу.
Планова собівартість послуги розраховується згідно з методикою розрахунку тарифів на по-

слуги пасажирського автомобільного транспорту331 (див. інформ. матеріали).

4.3.3. ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ТАКСІ
Тарифи на 1 км проїзду в таксі розраховуються за формулою:
Т = (S + П) / К,
де Т – тарифи на 1 км. проїзду в таксі;
S – планова собівартість 1 км. пробігу таксі;
П – плановий прибуток на 1 км. пробігу таксі;

328 Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
329 Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
330 Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
331 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09.
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К – приймається у розмірі: 0,8 – для міст з населенням понад 1 млн. жителів; 0,75 – для міст з 
населенням від 500 тис. до 1 млн. жителів; 0,7 – для міст з населенням до 500 тис. жителів

Планова собівартість обчислюється так само, як і планова собівартість послуг на автобусних 
маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень, як сума 
за окремими елементами витрат (у розрахунку на 1 км. пробігу):

— для окремих елементів прямих матеріальних витрат та інших прямих витрат, які включають-
ся до планової виробничої собівартості послуг, – за формулами, наведеними в додатку;

— для інших витрат, які включаються до планової виробничої собівартості послуг, – як частка 
від ділення таких запланованих річних витрат та запланованого річного загального пробігу авто-
мобільних транспортних засобів перевізника (з урахуванням нульового пробігу).

Тарифи на 1 годину простою таксі на вимогу замовника послуги розраховуються за формулою:
Т = S + П,
де Т – тарифи на 1 годину простою таксі на вимогу замовника послуги;
S – планова собівартість 1 години простою таксі на вимогу замовника послуги;
П – плановий прибуток на 1 годину простою таксі.
До планової собівартості 1 години простою таксі на вимогу замовника послуги включаються 

такі витрати:
— витрати на оплату праці водіїв (при застосуванні погодинної системи оплати праці) та інші 

прямі витрати;
— загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут, інші витрати з операційної діяльності 

та фінансові витрати.

4.4. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА КОМУНАЛЬНИх ПІДПРИєМСТВАх
Фінансовий план комунального підприємства складається за відповідною формою (див. ін-

форм. матеріали)332 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані 
фінансові результати в запланованому році. Даний план повинен містити довідкову інформацію 
щодо фактичних показників минулого року і планових показників поточного року. Він забезпе-
чує отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий 
показник попереднього року. У разі його зменшення комунальне підприємство обов’язково має 
надати аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

Рис. 4.7. Алгоритм фінансового планування на комунальних підприємствах333 

Проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою 
сторінками у двох примірниках за відповідною формою (див. інформ. матеріали) у паперовому 
332 Загалом же, в інформаційних матеріалах подано: аналіз регуляторного впливу до проекту рішення про порядок складання, затвердження та 
контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств; рішення про порядок складання та затвердження фінансових планів 
комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст; пояснювальна записка до фінансового 
плану комунального підприємства; рішення про затвердження фінансового плану комунальному підприємству; приклад оформлення звіту про 
виконання фінансового плану комунального підприємства.
333 Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFxGdF1&sig=o99UVKErim5FzqO8gPPoXsBPZlw&r
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Аналіз доходів і витрат комуналь-
ного підприємства за попередній 
період

Виконання фінансового плану 
комунального підприємства

Складання фінансового плану 
комунального підприємства на 
наступний період

Розгляд і затвердження фінансово-
го плану комунального підприєм-
ства
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та електронному вигляді подається до органу управління (місцевої ради) для опрацювання до 1 
червня року, що передує плановому. До проекту фінансового плану комунального підприємства 
додаються:

— пояснювальна записка, яка включає результати аналізу фінансово-господарської діяльності 
за попередній рік, показники господарської діяльності й розвитку підприємства у поточному році 
та на плановий рік;

— баланс підприємства станом на 31 грудня минулого року та на останню звітну дату з роз-
шифруванням статей, що становить більше 10% валюти балансу;

— звіти про фінансові результати підприємства, про рух грошових коштів, про власний капітал 
за 12 місяців минулого року, примітки до річної фінансової звітності за минулий рік;

— декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року.
Таблиця 4.6

Структура фінансового плану комунального підприємства
Джерела характеристика

I. Формування прибутку підприємства
Доходи Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); ПДВ; акцизний 

збір; інші непрямі податки; інші вирахування з доходу.
Чистий дохід (виручка) від ре-
алізації продукції

Інші операційні доходи; дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші 
доходи; надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситу-
ацій, стихійного лиха, пожеж тощо).

Витрати Собівартість реалізованої продукції; адміністративні витрати; витрати на збут; 
інші операційні витрати; фінансові витрати; втрати від участі в капіталі; інші 
витрати; надзвичайні витрати.

Фінансові результати діяльності Валовий прибуток (збиток); фінансовий результат від операційної діяльності; 
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

Чистий прибуток (збиток) Прибуток; збиток.
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого при-
бутку до державного бюджету

Відрахування державними унітарними підприємствами, їх об’єднаннями; 
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв) належать державі.

Відрахування до фонду на виплату 
дивідендів

Відрахування господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 
50% акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими 
в поточному році.

Залишок нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку)

Розвиток виробництва; резервний фонд; інші фонди.

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата податків до державного 
бюджету

Податок на прибуток; акцизний збір; ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету; 
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету; рентні платежі; ресурсні платежі; 
інші податки.

Погашення податкової заборгова-
ності

Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у 
поточному році до бюджету; до державних цільових фондів; неустойки (штра-
фи, пені).

Внески до державних цільових фон-
дів

Внески до Пенсійного фонду України; внески до фондів соціального страху-
вання.

Інші обов’язкові платежі Місцеві податки та збори; інші платежі.

Відділ організаційно-правової роботи виконавчого апарату місцевої ради після надходжен-
ня проекту фінансового плану комунального підприємства, пояснювальної записки та висно-
вку до нього, в місячний строк опрацьовує матеріали або повертає фінансовий план на до-
опрацювання. У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, комунальне 
підприємство протягом 10 днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з 
урахуванням зауважень органу управління. Відділ організаційно-правової роботи після опра-
цювання фінансового плану із урахуванням зауважень щодо його складання подає його на за-
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твердження голові місцевої ради.
Звіт про виконання фінансового плану комунальне підприємство надає органу управління 

щокварталу в строки, встановлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною за-
пискою про результати діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин 
значних відхилень фактичних показників від планових (див. інформ. матеріали). Разом з тим, 
важливо забезпечити достовірність поданої інформації з тим, аби зменшити корупційну складо-
ву у витрачанні бюджетних коштів, не допустити не цільові витрати, звести до мінімуму втрати 
ресурсів у результаті господарської діяльності комунального підприємства.

4.5. УчАСТЬ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УПРАВЛІННІ 
ФІНАНСАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИєМСТВА
Відносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами регулюються 

Господарським та Бюджетним кодексами України, Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» й іншими нормативно-правовими документами. Відповідно до статті 78 Госпо-
дарського кодексу України334 комунальне унітарне підприємство утворюється органом місцевого 
самоврядування на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його 
управління. Дане підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до 
сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

Даним нормативно-правовим документом передбачено, що майно комунального унітарного 
підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського 
відання (комунальне комерційне підприємство) або оперативного управління (комунальне неко-
мерційне підприємство). Статутний капітал даного підприємства утворюється органом, до сфери 
управління якого воно належить, а його розмір визначається відповідною місцевою радою. При 
цьому статутний капітал підлягає сплаті до закінчення першого року з періоду державної реє-
страції комунального унітарного підприємства.

Пунктом 35 статті 64 Бюджетного кодексу України335 передбачено, що частина чистого прибут-
ку (доходу) комунальних унітарних підприємств вилучається до бюджету в порядку, визначеному 
відповідними місцевими радами. Зокрема, про це мова йде в Законі України «Про місцеве само-
врядування в Україні»: виключною компетенцією сільських, селищних і міських рад є встановлення 
для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних тери-
торіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету336.

Наприклад, рішенням Тернопільської міської ради затверджено «Порядок відрахування до 
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємства-
ми та їх об’єднаннями, що належать до комунальної власності міста Тернополя» від 26 квітня 2014 
року № 6/31/6. Пунктом 17 рішення Тернопільської міської ради «Про бюджет міста Тернополя на 
2015 рік» від 27 січня 2015 року № 55/17 відрахування становлять: для комунальних підприємств 
«Тернопільміськтеплокомуненерго» та «Тернопільводоканал» – 0%; для інших комунальних під-
приємств – 30% (за 7 місяців 2015 року надійшло 105,7 тис. грн).

4.6. ОцІНюВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИєМСТВ 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Проблеми в комунальному секторі економки притаманні практично усім постсоціалістичним 

державам. Особливої гостроти вони набувають для України сьогодні, коли через неефективну 
систему менеджменту багато комунальних підприємств перебувають у стані банкрутства. Це по-
значається на неналежному задоволенні соціально-побутових потреб населення, не кажучи про 
те, що саме суб’єкти комунальної власності повинні створювати передумови для ефективного 

334 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
335 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
336 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
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розвитку територіальних громад. Не менш важливим є і той факт, що за кордоном даний сектор 
забезпечує місцеві бюджети достатніми фінансовими ресурсами.

Оцінити фінансовий стан підприємств комунального господарства можна за допомогою різ-
них способів. Із цією метою розроблено широкий спектр методик, що включають моделі оцінки 
ефективності діяльності комунальних підприємств. Дані моделі базуються на методах багато-
вимірного дискримінантного аналізу, скорингового аналізу, методах розрахунково-аналітичного 
характеру і дають змогу визначити ступінь фінансової стійкості й спрогнозувати ефективність 
функціонування337. Утім застосовувати їх необхідно на превентивному або поточному рівні з тим, 
аби попередити негативні наслідки ведення господарської та іншої діяльності.

Значну увагу оцінці фінансово стану комунальних підприємств приділено в навчальному посіб-
нику «Муніципальні фінанси»338. Зокрема, до показників, за допомогою яких можна це зробити, 
а також забезпечити ефективність діяльності, віднесено показники майнового стану, ліквідності, 
фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності (табл. 4.7). При цьому інформаційними 
матеріалами оцінки фінансового стану підприємств комунального господарства є форми фінан-
сової звітності: баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); примітки до 
річної фінансової звітності (форма № 5).

Таблиця 4.7
Показники оцінки фінансово стану комунальних підприємств

Показники характеристика
Показники майнового стану
Питома вага активної частини 
необоротних активів в їх структурі 

Показує частку активної частини основних засобів (або нематеріальних ак-
тивів) у структурі необоротних активів підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів Показує, яка частка вартості основних засобів списана на витрати у поперед-
ніх періодах у первісній вартості.

Коефіцієнт оновлення основних за-
собів

Показує, яку частину основних засобів від наявних на кінець звітного періоду 
становлять нові основні засоби

Коефіцієнт вибуття основних за-
собів

Показує частку вибулих протягом звітного періоду основних засобів та визна-
чається відношенням їх первісної вартості до первісної вартості наявних на 
балансі підприємства.

Показники ліквідності
Коефіцієнт покриття Показує достатність оборотних коштів для погашення короткострокових зо-

бов’язань і визначається відношенням величини оборотних активів до суми 
короткострокових зобов’язань.

Коефіцієнт швидкої (термінової) 
ліквідності

Визначається відношенням високоліквідних активів (грошових коштів, корот-
кострокових фінансових вкладів, розрахунків із дебіторами) до короткостро-
кових зобов’язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно і 
визначається діленням суми коштів та короткострокових фінансових вкла-
день на суму короткострокових зобов’язань.

Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт платоспроможності (ав-
тономії)

Визначається відношенням власного капіталу підприємства до підсумку його 
балансу й показує питому вагу першого в загальній сумі коштів, авансованих 
в його діяльність.

Коефіцієнт фінансування Розраховується співвідношенням залучених і власних коштів та характеризує 
залежність підприємства від залучених фінансових ресурсів.

Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу

Показує, яка частина фінансових ресурсів використовується для фінансуван-
ня поточної діяльності та розраховується як відношення чистого оборотного 
капіталу до власного.

Коефіцієнт забезпеченості власни-
ми оборотними коштами

Показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами.

337 Див.: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2013/53/МЕТОДИ%20ОЦІНЮ-
ВАННЯ%20ЕКОНОМІЧНОЇ%20ЕФЕКТИВНОСТІ.pdf/
338 Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=h2J8CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&ots=vZiLFxGdF1&sig=o99UVKErim5FzqO8gPPoXsBPZlw&r
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
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Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності активів Показує ефективність використання підприємством усього майна, незалежно 

від джерел їх залучення.
Коефіцієнт оборотності дебіторсь-
кої заборгованості

Показує швидкість її обороту за певний період, а також розширення або ж 
зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності кредиторсь-
кої заборгованості

показує швидкість її обороту за певний період, а також розширення або ж 
зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності матеріаль-
них запасів

Характеризує швидкість реалізації матеріальних запасів підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних 
засобів

Показує ефективність використання основних засобів.

Показники рентабельності
Рентабельність активів Показує ефективність використання активів підприємства й розраховується 

відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості активів.
Рентабельність власного капіталу Показує ефективність інвестування коштів, тобто який прибуток приносить 

кожна гривня інвестована у підприємство й розраховується співвідношенням 
чистого прибутку до власного капіталу.

Рентабельність діяльності Показує ефективність діяльності підприємства і розраховується відношенням 
чистого прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт і 
послуг.

Рентабельність продукції Показує, скільки прибутку припадає на одну грошову одиницю витрат, які 
формують собівартість продукції, тобто характеризує прибутковість госпо-
дарської діяльності підприємства.

ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ

Інформація
щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

КП «Тернопільводоканал» на 2015 рік
(Витяг)

КП «Тернопільводоканал» здійснює надання послуг з централізованого водопостачання та во-
довідведення для абонентів м. Тернополя та ряду навколишніх сіл. Станом на 1 січня 2015 року 
користувачами цих послуг є більше 80 тис. абонентів фізичних осіб (близько 200 тис. мешканців) 
та 3 тис. абонентів юридичних осіб. Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості.

Водопостачання
Джерелом централізованого питного водопостачання м. Тернопіль є підземні води верхньо-

крейдяного водоносного горизонту. В даний час в експлуатації знаходяться два водозабори: 
«Тернопільський» та «Верхньо-Івачівський».

…
Водовідведення
На сьогодні в м. Тернопіль існує схема загальносплавної системи водовідведення. Система 

водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) 
№ 1, № 2, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних 
споруд (КОС).

…
Незважаючи на встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення, 

з 1 липня 2014 року, рівень відшкодування фактичних витрат в тарифах для населення м. Терно-
поля склав у 2014 році 92,0% і 92,4% по водопостачанню і водовідведенню відповідно.

Це викликано об’єктивним зростанням собівартості наданих послуг централізованого водо-
постачання та водовідведення і неможливістю своєчасного перегляду тарифів з метою приведен-
ня їх до економічно – обґрунтованого рівня.
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За 2014 року підприємство зазнало збитків від послуг централізованого водопостачання та 
водовідведення в сумі 377,2 тис. грн

Основними причинами зростання собівартості основної діяльності є:
– зростання витрат на електроенергію через підвищення тарифів на електроенергію, зокрема 

підвищення цін на електроенергію на 29,5% (фактичний тариф у квітні 2015 року – 1,401 грн/
кВт., а в чинних тарифах – 1,082 грн/кВт.). З 1 травня 2015 року відбулося корегування тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення, в частині електроенергії на вартість 1,389 
грн/кВт.

– зростання витрат на амортизацію – в зв’язку з придбанням нових основних засобів. В чинних 
тарифах сума амортизаційних відрахувань становить 2647,8 тис. грн. У проекті тарифів ця сума 
становить 3078,5 тис. грн

– зростання витрат на податки і збори – у зв’язку із змінами в Податковому кодексі України, 
збільшилася рентна плата за користування надрами на 634,7 тис. грн, Крім того, у зв’язку з про-
веденою індексацією нормативної грошової оцінки на коефіцієнт 1,249, зросла сума земельного 
податку на 165,7 тис. грн

– зростання цін на паливно-мастильні матеріали: бензин – на 36,4% (в чинних тарифах – 12,825 
грн/л., в проекті тарифів – 17,4917 грн/л.); дизпаливо – на 46,3% (в чинних тарифах – 12,24167 
грн/л., в проекті тарифів – 17,4917 грн/л.); газ зріджений (для заправки автомашин) – на 75% (в 
чинних тарифах – 5,79657 грн/л., в проекті тарифів – 10,16984 грн/л.). Зростання витрат на палив-
но-мастильні матеріали становить 619,8 тис. грн

– ріст ціни на газ для опалення виробничих приміщень – на 55% (в чинних тарифах-5,19318 
грн/м. куб., в проекті тарифів – 8,05310 грн/м. куб.)

– зростання витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи: 
У проекті тарифів на послуги на 2015 рік плановий фонд оплати праці розрахований, виходячи 

із законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 1218 грн (січень-листопад 
2015 року) та 1378 грн (грудень 2015 року), передбаченого Законом України «Про Державний бю-
джет України на 2015 рік» та виходячи із положень Галузевої угоди і колективного договору. Крім 
того, відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» в розрахунку 
тарифу враховано індексацію грошових доходів.

Крім того, зросли інші витрати, зокрема, на проведення планово-попереджувальних ремонтів, 
охорону об’єктів, послуги банків по збору коштів від населення, витрати на комунальні послуги 
(дератизація та дезинфекція, опалення, освітлення адмінприміщення, вивезення побутових від-
ходів та твердих виробничих відходів) тощо.

Відбулися зміни і в обсягах підйому води, реалізації послуг.
Незважаючи на заходи, які підприємство вживало щодо:
– зменшення нераціональних втрат і витрат води;
– мінімізації видатків підприємства – жорсткий контроль за споживанням: електроенергії (на 

підприємстві за останній час виконано великий обсяг робіт, направлених на удосконалення тех-
нологічних процесів подачі води, перекачки та очистки стоків, впроваджено цілий ряд енерго-
ощадних заходів для зниження споживання енергоресурсів, ведеться щоденний контроль за їх 
використанням);

– інтенсифікації роботи щодо своєчасних розрахунків абонентів та ін., 
все-таки підприємство гостро відчуває недостатність обігових коштів.
А це, в свою чергу, постійно ставить під загрозу своєчасність оплати за спожиту електроенер-

гію, податків, виплату заробітної плати працівникам.
Враховуючи вищенаведене, КП «Тернопільводоканал» підготувало розрахунок проекту та-

рифів на 2015 рік на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до Порядку 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, який затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тари-
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фів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011р. № 869 та Процедури встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національною 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 29.11.2013 № 253.

…
Згідно з поданими розрахунками, плановий тариф становитиме:
– на централізоване водопостачання – 3,179 грн (без ПДВ);
– на централізоване водовідведення – 4,455 грн (без ПДВ);
Прибуток в даних тарифах не планується.
Структура планових тарифів додається.
…

Начальник планово-економічного
відділу КП «Тернопільводоканал»     В.є. Водовіз
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

КП «житомирводоканал» житомирської міської ради

26.03.2015         № 891

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Ука-
зу Президента «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» України від 10 вересня 2014 року №715 
та Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування та-
рифів на житлово-комунальні послуги» від 1 червня 2011 року № 869 Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради 

тарифи:
– на централізоване водопостачання – 3,33 грн за 1 куб. м. (без ПДВ);
– на централізоване водовідведення – 5,16 грн за 1 куб. м. (без ПДВ).
2. Установити комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради 

структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сфері комунальних послуг від 23 травня 2014 року № 555 «Про встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» Жито-
мирської міської ради».

4. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2015 року.

В.о. Голови Комісії        Д. Вовк
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ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

1) Прибирання прибудинкової території.
2) Прибирання сходових клітин.
3) Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утиліза-

ція, знешкодження та захоронення).
4) Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі.
5) Технічне обслуговування ліфтів.
6) Обслуговування систем диспетчеризації.
7) Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
– гарячого водопостачання;
– холодного водопостачання;
– водовідведення;
– централізованого опалення;
– зливової каналізації.
8) Дератизація.
9) Дезінсекція.
10) Обслуговування димових та вентиляційних каналів.
11) Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрооблад-

нання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудин-
кових інженерних систем у разі їх наявності.

12) Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і хо-
лодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і 
технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закрі-
пленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та 
інших майданчиків).

13) Поливання дворів, клумб і газонів.
14) Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної 

для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
15) Експлуатація номерних знаків на будинках.
16) Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води.
17) Енергопостачання ліфтів.
 

НАцІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО зДІйСНює ДЕРжАВНЕ РЕГУЛюВАННЯ 
У СФЕРАх ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИх ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.02.2015         № 220

Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню
(Витяг)

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», підпункту 7 пункту 4 Положення 
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних по-
слуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити:
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1) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 квітня 2015 року по 31 
серпня 2015 року включно, що додаються;

2) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 вересня 2015 року по 
29 лютого 2016 року включно, що додаються;

3) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 березня 2016 року по 
31 серпня 2016 року включно, що додаються;

4) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 вересня 2016 року по 
28 лютого 2017 року включно, що додаються;

5) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 1 березня 2017 року, що додаються.
…
4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї поста-

нови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії        Д. Вовк

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА зВ’ЯзКУ УКРАЇНИ
НАКАз

17.11.2009         № 1175

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 
транспорту

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою реалізації 
єдиної тарифної політики у сфері пасажирських автомобільних перевезень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного тран-
спорту, що додається.

2. Державній адміністрації автомобільного транспорту (Логутов К.В.) забезпечити у встанов-
леному порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – голову Державної 

адміністрації автомобільного транспорту Кравчука П.К.

Перший заступник Міністра     В. шевченко 

ПОГОДжЕНО:

Виконуючий обов’язки Голови 
Антимонопольного комітету України    О.І. Мельниченко 

Міністр економіки України     Б.М. Данилишин 

Голова Державного комітету 
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва     О. Кужель
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

17.11.2009 № 1175

МЕТОДИКА
розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

(Витяг)

I. Загальні положення
1.1. Ця Методика визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування, автобусних маршрутах спеціальних пере-
везень та автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, а також тарифів на послуги з пере-
везення пасажирів у таксі та легковими автомобілями на замовлення і застосовується органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та автомобільними перевізниками не-
залежно від їх відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми 
господарювання (далі – Перевізники).

1.2. Методика є обов’язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобіль-
ного транспорту (далі – Послуги) і носить рекомендаційний характер під час формування вільних 
тарифів на ці послуги.

…

Додаток
до Методики розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту

ФОРМУЛИ РОзРАхУНКУ
окремих елементів прямих матеріальних витрат та інших прямих витрат, які включаються до 

планової виробничої собівартості Послуг

I. Розрахунок витрат на паливо для роботи автомобільних транспортних засобів
Витрати на паливо на 1 км. пробігу розраховуються за формулою
В = В’ × Ц = 0,01 Н × (1 + 0,01 К) × Ц,
де В’ – загальні нормативні витрати палива на 1 км. пробігу за конкретних умов експлуатації;
Н – базова лінійна норма витрат палива для конкретної марки автомобільного транспортного засобу;
К – сумарний коригуючий коефіцієнт базової лінійної норми, яким враховуються конкретні 

умови експлуатації;
Ц – прогнозована ціна палива.

II. Розрахунок витрат на мастильні матеріали для роботи автомобільних 
транспортних засобів
Витрати на мастильні матеріали на 1 км. пробігу розраховуються пропорційно до витрат па-

лива за формулою:
В = 0,01 × В’ × (Nм × Цм + Nтр × Цтр + Nпл × Цпл + Nс × Цс),
де Nн, Nтр, Nпл, Nс – норми витрат відповідно моторних, трансмісійних, спеціальних олив та 

пластичних мастил;
Цн, Цтр, Цпл, Цс – прогнозована ціна відповідно моторних, трансмісійних, спеціальних олив 

та пластичних мастил.
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Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджені на-
казом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

III. Технічне обслуговування і ремонт автомобільних транспортних засобів
Витрати на матеріали та запчастини на 1 км. пробігу автомобільного транспортного засобу 

розраховуються за формулою:
В = 1 / L [Nщо × Нмщо + Nто-1 × Нмто-1 + Nто-2 × Нмто-2 + (L × (Нмр + Нзчр)) / 1000],
де Nщо, Nто-1, Nто-2 – кількість ЩО, ТО-1, ТО-2 за пробіг L автомобільного транспортного засобу;
Нмщо, Нмто-1, Нмто-2 – норми витрат матеріалів на одне обслуговування;
Нмр, Нзчр – норми витрат відповідно матеріалів і запасних частин на ремонт на 1000 км. пробігу.

IV. Автомобільні шини
Витрати на автомобільні шини на 1 км. пробігу автомобільного транспортного засобу визна-

чаються за формулою:
В = (Цш × Кш) / (Нш × Кк),
де Цш – прогнозована ціна автомобільної шини;
Кш – кількість шин, встановлених на одному автомобільному транспортному засобі;
Нш – експлуатаційна норма середнього ресурсу шин;
Кк – коефіцієнт коригування, який враховує умови експлуатації.

V. Акумуляторні батареї
Витрати на акумуляторні батареї на 1 км. пробігу визначаються за формулою:
В = (Цаб × Каб) / (Наб × Кк × І),
де Цаб – прогнозована ціна акумуляторної батареї;
Каб – кількість акумуляторних батарей, встановлених на одному автомобільному транспорт-

ному засобі;
Наб – експлуатаційна норма середнього ресурсу акумуляторних батарей, місяців;
К – коефіцієнт коригування, який враховує умови експлуатації;
І – фактична інтенсивність експлуатації автомобільного транспортного засобу.

Управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради оголошує кон-
курс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користуван-

ня м. Кіровограда на 30 грудня 2013 року
(Витяг)

1. Організатор – управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради.
2. Порядковий номер, основні характеристики кожного об’єкта конкурсу та умови конкурсу:

№ об’єкта 
конкурсу

№ та назва 
маршруту

Кількість 
автобусів

Кількість 
резерву

Клас авто-
бусів

Режим руху Розклад 
руху

Періодич-
ність вико-

нання
1 №1-ц (Цен-

тральний) 
«вул. Генера-
ла Жадова 
– АС»

11 5 І, ІІ (не мен-
ше 40 місць)

Маршрутне 
таксі

Затверджене 
паспортом 
маршруту

Постійно

3. Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 
проводяться відповідно до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користуван-
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ня (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 грудня 2008 року № 1081.

4. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо за-
яву за формою, визначеною згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу, і такі документи:

– нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може 
подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, 
які проводяться на одному засіданні);

– перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із 
зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN 
– коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу;

– копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується для використання на авто-
бусному маршруті;

– копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів 
автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

– копію документа, що підтверджує проведення процедури санації(за умови проведення санації);
– перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізични-

ми можливостями, які пропонується для роботи на автобусному маршруті, або письмова інфор-
мація про їх відсутність;

– анкету відповідно до пункту 3.2 та додатку 5 Порядку проведення конкурсу; 
– копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на ко-

ристь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) за останні два квартали.
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповно-

важеною особою перевізника-претендента та закріплюються печаткою з позначенням кількості 
сторінок цифрами і словами. 

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих кон-
вертах (пакетах) з позначками № 1 (з документами для участі у конкурсі) та №2 (з документами, 
що містять інформацію про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент).

ДОГОВІР № _______
на регулярні перевезення пасажирів на автобусному маршруті

загального користування в м. Кіровограді
(Витяг)

м. Кіровоград     «____» _____________ 20___ року

Організатор: Управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради в осо-
бі начальника управління, що діє на підставі положення про управління розвитку транспорту та 
зв’язку затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 4 липня 2013 року № 2402 з однієї 
сторони, та Перевізник: _______________ в особі директора ____________________, 
що діє на підставі статуту підприємства з іншої сторони, відповідно до протоколу засідання кон-
курсного комітету з визначення перевізника на автобусному маршруті загального користування 
від ______________ та наказу управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради від ________________ уклали договір на перевезення пасажирів у м. Кірово-
граді (далі – договір) про наступне. 
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І. Предмет Договору
1.1. Організатор надає Перевізникові право на регулярні перевезення пасажирів за маршрутом:

№ маршруту Назва маршруту Режим руху Клас автобусів Кількість автобусів без урахування резерву

а Перевізник зобов’язується надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбаче-
них цим Договором.

ІІ. Права та обов’язки сторін
2.1. Права організатора:
2.1.1. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів 

для задоволення підвищеного попиту на перевезення міським маршрутом організатор видає пе-
ревізникові наказ про використання додаткових автобусів для перевезення пасажирів на строк 
до трьох діб.

2.1.2. Організатор здійснює постійний контроль за виконанням умов цього Договору з боку 
перевізника на підставі чинних нормативних актів та враховуючи інформацію територіальних 
органів міністерств та відомств, що забезпечують нагляд за безпекою дорожнього руху та паса-
жирськими перевезеннями, а також за власною ініціативою та на підставі скарг на роботу пере-
візника на маршрутах, зазначених у пункті 1.1 даного договору.

2.1.3. Контроль організатором може здійснюватись шляхом проведення перевірок щодо ви-
конання умов цього договору за ініціативи організатора шляхом створення своїм наказом відпо-
відної комісії з числа працівників організатора(у складі не менше 3 осіб).

…
2.2. Обов’язки організатора:
2.2.1. Затверджує паспорт автобусного маршруту відповідно до вимог чинного законодавства.
2.2.2. Затверджує (погоджує) вартість разового проїзду пасажира у розмірі 2,50 грн. У випад-

ку перегляду (зміни) тарифу до даного договору вносяться зміни шляхом укладання додаткової 
угоди.

2.2.3. У разі наявності підстав ініціює здійснення перегляду вартості разового проїзду паса-
жира відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Ме-
тодики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» від 17 листо-
пада 2009 року № 1175 за письмовим обґрунтованим зверненням перевізника із розрахунками 
тарифу та доданням необхідних підтвердних документів. Тариф встановлюється (погоджуються) 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградською міської ради.

2.2.4. Забезпечує облаштування маршрутів та підтримку проїзної частини автомобільної до-
роги та під’їзних шляхів у належному стані за дорученням керівництва міської ради або вико-
навчого органу через головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради.

2.3. Права перевізника:
2.3.1. Вимагати від організатора виконувати умови даного договору.
…
2.4. Обов’язки перевізника:
2.4.1. Забезпечує безпечне, якісне і своєчасне перевезення пасажирів.
2.4.2. Дотримується вимог чинного законодавства, що регламентують питання перевезення 

пасажирів та безпеки дорожнього руху.
2.4.3. Забезпечує самостійно у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов до-

говору про організацію перевезень, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу 
автобуса з ладу.

…
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ІІІ. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього 

договору відповідно до умов цього договору і чинного законодавства України.

IV. Термін дії договору
4.1. Договір діє ____________________________________________________.
4.2. Термін дії договору не може бути продовжено.
…

V. Інші умови договору
5.1. Зміни до договору допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не передбачено даним 

договором або законом.
…

VІ. юридичні адреси сторін: 
«Організатор»       «Перевізник»
Управління розвитку транспорту та 
зв’язку Кіровоградської міської ради 
м. Кіровоград, 
вул. Велика Перспективна, буд. 41

____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ініціали)     (посада, прізвище, ініціали)

  М.П.       М.П.

«_____»___________201____ р.  «_____»___________201____ р.
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Про затвердження Порядку проведення ро-
зрахунків компенсації перевізникам за піль-
говий проїзд окремих категорій громадян в 
міському електро- та автомобільному транс-
порті загального користування

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 37 
Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з ви-
конання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного 
бюджету», постановою Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою створення чіткої та прозорої методики розрахун-
ку перевізниками розмірів витрат від перевезення пасажирів пільгових категорій, врегулювання 
механізму визначення розміру компенсаційних виплат, який підлягає відшкодуванню за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, виконавчий комітет Кіровоградської місь-
кої ради

ВИРІшИВ:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального ко-
ристування(додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської міської ради від 3 грудня 
2009 року № 2905.

3. Кіровській та Ленінській районним у місті Кіровограді радам та управлінню розвитку транс-
порту та зв’язку Кіровоградської міської ради забезпечити приведення у відповідність до даного 
порядку свої установчі документи та підготувати зміни щодо своїх функціональних повноважень 
у місячний термін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Васильченка С.С.

Секретар міської ради      І. Марковський
 

Додаток 1
до рішення міської ради

від _________________ № ____

Порядок
проведення розрахунків компенсації перевізникам за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному 

транспорті загального користування
(Витяг)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд 
електро- та автомобільним транспортом окремих категорій громадян, які мають право пільго-
вого проїзду, згідно з законодавством України на маршрутах загального користування, за ра-
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хунок субвенції з державного бюджету підприємству, яке здійснює перевезення населення на 
міських маршрутах загального користування (далі – Перевізник), згідно з договором укладеним 
між управлінням розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради та Перевізником.

2. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автомобільним транспортом окремих 
категорій громадян здійснюються на підставі договору між Перевізником та Управлінням праці та 
соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад.

Для укладання договору Перевізник подає наступний пакет документів:
– виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи;
– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
– договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;
– копія ліцензії;
– копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію 

платника податку на додану вартість;
– копія статуту.
3. Перевезення окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду, згідно з за-

конодавством України на маршрутах загального користування, здійснюються на підставі пільго-
вого посвідчення.

…
6. До 2 числа кожного місяця на підставі розрахунків Перевізник оформлює з Управлінням 

праці та соціального захисту населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад 
двосторонні акти звіряння розрахунків за фактично надані перевезення.

7. Виплата компенсації на відшкодування фактично понесених збитків за перевезення пільго-
вої категорії громадян здійснюється в межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі, при 
надходженні державних коштів у вигляді субвенції через місцевий(районний) бюджет. Оплата 
здійснюється на підставі актів звіряння розрахунків впродовж 5 банківських днів з дня надхо-
дження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Управляння праці та соціального захисту 
населення Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад.

8. Форма розрахунку – платіжне доручення. Вид розрахунку – безготівковий.
…

Секретар міської ради      І. Марковський
 

Додаток 2
до рішення міської ради

від _________________ № ____

Кому подається: Управління праці та соціального захисту населення Кіровської (Ленінської) 
районної ради

Найменування підприємства:

РОЗРАХУНОК
суми компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян в міському 

автомобільному транспорті загального користування

За _____________ 20___ року
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

Всього
Перевезено: 
пасажирів, які мають право
пільгового проїзду, чол. _______________________________________

Тариф (вартість квитка) на 1 пасажира
на міських маршрутах, грн  _______________________________________

Сума компенсаційних виплат, грн  __________________________________
Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Розрахунок прийняв:  _________________ __________________
      (посада)    (П.І.П.)

АНАЛІз РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Теплицької районної ради «Про порядок складання, затвердження 

та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Станом на 1 липня 2011 року в спільній комунальній власності територіальних громад Теп-

лицького району перебуває 4 підприємства (майно закріплено на праві господарського відання).
Відрахування частини чистого прибутку на 2011 рік встановлено в розмірі 5%.
Податковий борг (недоїмка) по комунальним підприємствам відсутній.
Обґрунтування необхідності державного регулювання: 
З метою ефективного використання комунального майна, поповнення бюджету та забезпе-

чення рентабельності комунальних підприємств району відповідно до Закону України «Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» готується проект рішення «Про Порядок складання, затвер-
дження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств».

На даний час відсутнє чинне регулювання для вирішення даної проблеми.

2. Визначення цілей державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, зазначеної в попередньо-

му розділі. Основними цілями прийняття є:
– зменшення адміністративних витрат комунальних підприємств;
– ефективне використання комунального майна;
– поповнення районного бюджету;
– зменшення кількості збиткових підприємств.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Під час розробки проекту рішення «Про Порядок складання, затвердження та контролю за ви-

конанням фінансових планів комунальних підприємств» було розглянуто альтернативні способи 
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досягнення визначених цілей:
1) Залишення поточної ситуації без змін. У разі залишення ситуації без змін неможливе 

вирішення проблеми, оскільки на сьогодні спостерігається тенденція погіршення стану комуналь-
них підприємств, неефективне використання комунального майна і фінансових ресурсів. Відсут-
ність чітких вимог до діяльності комунальних підприємств може призвести до їх банкрутства.

2) Прийняття цього регуляторного акта. Введенням в дію проекту рішення Теплицької районної 
ради «Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів ко-
мунальних підприємств» передбачає розв’язання визначеної проблеми в цілому.

В проекті визначені основні вимоги до комунальних підприємств які передбачають виконання 
умов порядку в установлений термін, встановлення граничних обсягів витрат комунальних під-
приємств, порядок внесення змін до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств. 
Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей 
з дня прийняття та дасть змогу покращити фінансовий результат комунальних підприємств.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми
Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комуналь-

них підприємств передбачає:
– виконання умов порядку в установлений термін;
– встановлення граничних обсягів витрат комунальних підприємств;
– порядок внесення змін до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств.
Таким чином, даний регуляторний акт надасть можливість ефективно використовувати ко-

мунальне майно і фінансові ресурси, посилить відповідальність керівників підприємств щодо 
проведення обов’язкових заходів, спрямованих на забезпечення беззбитковості комунальних 
підприємств.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
На дію цього регуляторного акта як позитивно, так і негативно можуть вплинути зміни в чин-

ному законодавстві, а саме – в податковому, та зміни в інших законодавчих актах документів, 
якими керуються комунальні підприємства, залежно від роду діяльності. 

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого та 
державного бюджетів, оскільки здійснюється в межах повноважень органів місцевого самовря-
дування. 

Для комунальних підприємств додаткові витрати відсутні.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, розрахунок витрат 
та вигод

1) Ефективне використання комунального майна, фінансових ресурсів комунальних під-
приємств.

2) Збільшення надходжень до районного бюджету за рахунок стабільності та прибутковості 
комунальних підприємств.

3) Покращення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств. 
Інтереси суб’єктів господарювання: покращення фінансового стану комунальних підприємств 

та недопущення збитковості.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта – необмежений, з можливістю внесення до 

нього змін та його скасування у разі зміни чинного законодавства та інших необхідних випадках.
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ВАСИЛІВСЬКА РАйОННА РАДА
зАПОРІзЬКОЇ ОБЛАСТІ

шосте скликання
Тринадцята сесія

РІшЕННЯ

30.03.2012         № 14

Про Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних 
підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селища, міст Василівського району 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», керуючись пунктом 9 статті 75, пункту 8 статті 77, пункту 5 статті 89 Господарського 
кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року № 95-р 
«Про складання фінансових планів підприємств», наказом Міністерства економіки України від 
21 червня 2005 року № 173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та ін-
ших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) належить 
державі, та їх дочірніх підприємств», Василівська районна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних під-

приємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівсь-
кого району (додається).

2. Керівникам комунальних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селища, міст Василівського району забезпечити своєчасне складання та подання на 
розгляд та затвердження головою районної ради річних фінансових планів у паперовому та елек-
тронному вигляді до виконавчого апарату районної ради.

3. Відділу організаційно-правової роботи виконавчого апарату районної ради опрацювати та 
подати на затвердження голові районної ради фінансові плани та забезпечити контроль за їх 
виконанням.

Голова районної ради       С.В. Джуган
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Додаток 1
до Порядку складання та затвердження фінан-
сових планів комунальних підприємств, що є 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селища міст Василівського району

ФІНАНСОВИй ПЛАН ПІДПРИєМСТВА НА ____ рік
Основні фінансові показники підприємства

Ко
д 

ря
дк

а

Ф
ак

т 
м

ин
ул

ог
о 

ро
ку

Ф
ін

ан
со

ви
й 

пл
ан

 
по

то
чн

ог
о 

ро
ку

П
ла

но
ви

й 
рі

к 
(у

сь
ог

о)

У тому числі за кварталами

I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Формування прибутку підприємства
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

001

Податок на додану вартість 002
Акцизний збір 003
Інші непрямі податки (розшифрувати) 004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

Інші операційні доходи (розшифрувати) 007
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 009
Інші доходи (розшифрувати) 010
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від над-
звичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техно-
генних аварій тощо)

011

Усього доходів 012
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та 
послуг) (розшифрувати)

013

Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 014
витрати, пов’язані з використанням службових авто-
мобілів

014/1

витрати на консалтингові послуги 014/2
витрати на страхові послуги 014/3
витрати на аудиторські послуги 014/4
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 014/5
Витрати на збут (розшифрувати) 015
Інші операційні витрати (розшифрувати) 016
Фінансові витрати (розшифрувати) 017
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 018
Інші витрати (розшифрувати) 019
Податок на прибуток від звичайної діяльності 020
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021
Усього витрати 022
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Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток) 023
Фінансовий результат від операційної діяльності 024
Фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування

025

Частка меншості 026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027
прибуток 027/1
збиток 027/2

II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до держав-
ного бюджету:

028

державними унітарними підприємствами, їх об’єд-
наннями

028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді 
яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать дер-
жаві

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді 
яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать дер-
жаві, за нормативами, установленими в поточному 
році за результатами фінансово-господарської діяль-
ності за минулий рік

029

у тому числі на державну частку 029/1
Довідково: Відрахування до фонду на виплату 
дивідендів господарськими товариствами, у статут-
ному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) на-
лежать державі, за нормативами, установленими в 
поточному році від чистого прибутку планового року

030 × × × × × ×

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на початок звітного періоду

031

Розвиток виробництва 032
у тому числі за основними видами діяльності згідно 
з КВЕД

032/1

Резервний фонд 033
Інші фонди (розшифрувати) 034
Інші цілі (розшифрувати) 035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на кінець звітного періоду

036

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів 
до державного бюджету, у тому числі:

037

податок на прибуток 037/1
акцизний збір 037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками 
звітного періоду

037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за під-
сумками звітного періоду

037/4

рентні платежі 037/5
ресурсні платежі 037/6
інші податки, у тому числі (розшифрувати): 037/7
відрахування частини чистого прибутку державними 
підприємствами

037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на 
виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2
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Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, 
що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

до державних цільових фондів 038/2
неустойки (штрафи, пені) 038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039
внески до Пенсійного фонду України 039/1
внески до фондів соціального страхування 039/2
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040
місцеві податки та збори 040/1
інші платежі (розшифрувати) 040/2

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИєМСТВО «ІНСТИТУТ РОзВИТКУ МІСТА»
чЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, тел. 36-11-27, e-mail: irm@rada.ck.ua

Директору департаменту економіки та ро-
звитку черкаської міської ради

ПОЯСНюВАЛЬНА зАПИСКА
до фінансового плану комунального підприємства «Інститут розвитку міста»

черкаської міської ради на 2015 рік

Відповідно до рішення Черкаської міської ради «Про затвердження порядку складання, затвер-
дження та контролю за виконанням фінансового плану комунальних підприємств міста Черкаси» 
від 22 листопада 2011 року № 1771 направляємо на розгляд пояснювальну записку до фінансово-
го плану на 2015 рік по комунальному підприємству «Інститут розвитку міста» Черкаської міської 
ради.

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста» Черкаської міської ради, зареєстроване в 
Черкаському міськвиконкомі 10 червня 2010 року (реєстраційний № 5-683), є правонаступником 
Черкаського комунального підприємства «Служба енергоефективності» Черкаської міської ради, 
є самостійним суб’єктом господарювання, створене для задоволення суспільних та особистих 
потреб, шляхом систематичного здійснення діяльності в порядку передбаченому чинним зако-
нодавством України.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:
– діяльність у галузі будівництва;
– енергоефективності;
– у галузі інформатизації;
– комп’ютерної технології та зв’язку.
В 2014 році Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста» Черкаської міської ради 

працювало у режимі економії, було проведено скорочення штатної чисельності працівників у 
зв’язку з відсутністю фінансування. Підприємство здійснювало діяльність у сфері будівництва та 
надавало послуги з обслуговування комп’ютерної техніки департаменту архітектури, містобуду-
вання та інспектування, департаменту економіки і розвитку Черкаської міської ради.

У 2014 році статутний фонд підприємства було поповнено на 87114 грн. На ці кошти було прид-
бано 2 багатофункційні пристрої Kyocera FS – 6525 MFP 377 для здійснення статутної діяльності.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2015 рік передбачає отримання дохідної 
частини за рахунок надання послуг в галузі будівництва, проведенні енергетичного аудиту, ство-
ренні та удосконаленні інформаційної системи міської ради, виконавчого комітету та виконавчих 
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органів ради.
У 2015 році пріоритетними напрямками роботи комунального підприємства стає впроваджен-

ня та супровід інформаційних технологій, а саме – обслуговування комп’ютерної техніки для де-
партаментів міської ради, впровадження системи електронного документообігу.

Для цього комунальним підприємством в 2015 році передбачено поповнення статутного фон-
ду підприємства на придбання комп’ютерної техніки та ліцензії на програмне забезпечення в 
сумі 200 тис. грн. Також порівняно с 2014 роком буде збільшено витрати на зв’язок та господарчі 
товари, оскільки ці витрати потрібні для здійснення робіт з обслуговування комп’ютерної техніки.

Фінансовим планом підприємства на 2015 рік передбачено обсяг доходів від реалізації послуг 
в сумі 1467 тис. грн, в тому числі від комерційної діяльності по плану – 1267 тис. грн. Витрати 
передбачені в сумі 1214,30 тис. грн без ПДВ.

В фінансовому плані передбачено фонд оплати праці в сумі 310 тис. грн. Середньомісячна 
заробітна плата передбачена в розмірі 3229,0 грн. Середньооблікова кількість усіх працівників 
у еквіваленті повної зайнятості – 8 осіб. Збільшення штатної чисельності працівників у 2015 році 
пов’язано зі збільшенням обсягів надання послуг департаментам з обслуговування комп’ютерної 
техніки.

Фінансовий план можливий до виконання при наявності бюджетних асигнувань на виконання 
проектів, запропонованих комунальним підприємством на 2015 рік.

Директор        П.О. чернявський

Головний бухгалтер      М.В. Горопацька

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству 
«Інститут розвитку міста» черкаської міської ради

Керуючись статтею 17, пунктом 4 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію місь-
ких програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17 лютого 2011 року № 2-261 
«Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм» 
та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового 
результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, ви-
конавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план на 2015 рік комунальному підприємству «Інститут розвитку 

міста» Черкаської міської ради згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту архітектури, місто-

будування та інспектування Савіна А.О.

Міський голова       С.О. Одарич
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Додаток 2
до Порядку складання та затвердження фінан-
сових планів комунальних підприємств, що є 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст запорізької області

зВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИєМСТВА

за ______________________________________
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства 

Показники

Ко
д 

ря
дк

а

Пл
ан

Ф
ак

т

Ві
дх

ил
ен

ня
 

(+
, –

)

Ви
ко

на
нн

я 
(%

)

1 2 3 4 5 6
I. Формування прибутку підприємства

Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001
Податок на додану вартість 002
Акцизний збір 003
Інші непрямі податки (розшифрувати) 004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (роз-
шифрувати)

006

Інші операційні доходи (розшифрувати) 007
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 009
Інші доходи (розшифрувати) 010
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, 
стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Усього доходів 012
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) 013
Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 014
витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів 014/1
витрати на консалтингові послуги 014/2
витрати на страхові послуги 014/3
витрати на аудиторські послуги 014/4
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 014/5
Витрати на збут (розшифрувати) 015
Інші операційні витрати (розшифрувати) 016
Фінансові витрати (розшифрувати) 017
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 018
Інші витрати (розшифрувати) 019
Податок на прибуток від звичайної діяльності 020
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021
Усього витрати 022
Фінансові результати діяльності
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Валовий прибуток (збиток) 023
Фінансовий результат від операційної діяльності 024
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 025
Частка меншості 026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027
прибуток 027/1
збиток 027/2

II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 028
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному 
році за результатами фінансовогосподарської діяльності за минулий рік

029

у тому числі на державну частку 029/1
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими 
товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій (часток, паїв) нале-
жать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого 
прибутку планового року

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 
періоду

031

Розвиток виробництва 032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1
Резервний фонд 033
Інші фонди (розшифрувати) 034
Інші цілі (розшифрувати) 035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного 
періоду

036

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у 
тому числі:

037

податок на прибуток 037/1
акцизний збір 037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4
рентні платежі 037/5
ресурсні платежі 037/6
інші податки, у тому числі (розшифрувати): 037/7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів 
господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в 
поточному році до бюджету

038/1

до державних цільових фондів 038/2
неустойки (штрафи, пені) 038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039
внески до Пенсійного фонду України 039/1
внески до фондів соціального страхування 039/2
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040
місцеві податки та збори 040/1
інші платежі (розшифрувати) 040/2
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
житлове господарство – складова соціальної інфраструктури адміністративно-територіаль-

них формувань, покликана задовольнити потребу в житлі.
житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпе-

чення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спору-
дах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Комунальне господарство – складова житлово-комунального комплексу й одна із пріори-
тетних сфер місцевого господарства, яка забезпечує надання необхідного обсягу санітарно-тех-
нічних, санітарно-гігієнічних, енергетичних і транспортних послуг жителям населених пунктів, а 
також здійснює відповідне комунальне обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від 
їх організаційно-правової форми та форми власності.

Планова собівартість послуг – планові економічно обґрунтовані витрати з операційної діяль-
ності перевізника та фінансові витрати.

Право комунальної власності – право територіальної громади володіти, економно, ефектив-
но користуватися та розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, 
безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Суб’єкти господарювання комунального сектора економіки – суб’єкти, які діють на основі 
лише комунальної власності, а також суб’єкти, у статутному фонді яких частка комунальної влас-
ності перевищує 50% чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування 
право впливу на господарську діяльність цих суб’єктів.

Тариф вільний – тариф на послуги, який встановлюється перевізником самостійно за згодою 
сторін, за винятком тих послуг, на які встановлено регульовані тарифи.

Тариф на житлово-комунальні послуги – встановлена органами державної виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування ставка плати за утримання житлових будинків і прилеглих тери-
торій або надання комунальної послуги населенню та суб’єктам господарювання, що забезпечує 
мінімально необхідний рівень відшкодування експлуатаційних витрат і фінансування програм ро-
звитку об’єктів житлово-комунальної сфери при дотриманні вимог щодо якості вказаних послуг.

Тариф регульований – тариф на послуги, який відповідно до законодавства встановлюється 
(затверджується або погоджується) органами виконавчої влади або органами місцевого само-
врядування.

Транспортна робота – кількість виконаних пасажиро-кілометрів за певний період.
Фінансове планування – процес визначення доходів та напрямів здійснення витрат під-

приємства з метою забезпечення його ефективної господарської діяльності.
Фінансові ресурси комунальних підприємств – сукупність грошових коштів, резервів і над-

ходжень цільового призначення, які знаходяться у їх розпорядженні та закріплені на правах опе-
ративного управління чи повного господарського відання і використовуються на передбачені 
статутом потреби.
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РОзДІЛ 5. МІжБюДжЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
5.1. Для чого потрібні міжбюджетні трансферти?
5.2. Види міжбюджетних трансфертів.
5.3. Базова та реверсна дотації: алгоритм їх розрахунку та порядок перерахування.
5.4. Освітня субвенція та механізм її надання.
5.5. Особливості механізму надання медичної субвенції.
5.6. Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів.
5.7. Інші види міжбюджетних трансфертів.
5.8. Управління ресурсами Державного фонду регіонального розвитку.
5.9. Які нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою між-

бюджетних трансфертів?

5.1. ДЛЯ чОГО ПОТРІБНІ МІжБюДжЕТНІ ТРАНСФЕРТИ?
За допомогою розмежування доходів і видатків між державою та органами місцевої влади та 

між рівнями місцевих бюджетів не можливо досягнути достатнього забезпечення фінансовими 
ресурсами усіх органів місцевого самоврядування для реалізації власних і делегованих повно-
важень. У процесі надання суспільних послуг населенню за рахунок коштів місцевих бюджетів 
одного рівня по всій території держави виникають різні витрати у органів місцевого самовря-
дування, що пов’язані з наявними відмінностями у вартості надання цих послуг. Також мають 
місце відмінності в порядку акумуляції фінансових ресурсів, необхідних для покриття цих затрат. 
Нерівності, що виникають між бюджетами одного рівня в силу відмінностей в їх податковому 
потенціалі та видатках, необхідних для того, щоб забезпечити надання суспільних послуг на на-
лежному рівні, вимагають застосування бюджетного регулювання.

Світова практика доводить ефективність використання фінансового вирівнювання через вико-
ристання міжбюджетних трансфертів як засобу бюджетного регулювання. Фінансове вирівнюван-
ня бюджетної забезпеченості органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом усунення 
фіскальних дисбалансів територій через перерозподіл фінансових ресурсів по горизонталі та вер-
тикалі. Вертикальна нерівність виникає у тих випадках, коли фінансові ресурси органів місцевого 
самоврядування певного рівня, що акумулюються за рахунок визначених податків і зборів, вияв-
ляються недостатніми для реалізації їхніх повноважень. Горизонтальна нерівність виникає тоді, 
коли обсяги фінансових ресурсів однієї або кількох територіальних громад одного рівня не забез-
печують виконання певних повноважень, в той час коли в інших територіальних громадах цього ж 
рівня реалізація таких повноважень фінансово забезпечена. Слід наголосити, що саме фінансове 
вирівнювання можливостей органів місцевого самоврядування реалізувати власні і делеговані по-
вноваження є необхідною умовою виконання соціальних зобов’язань держави перед населенням.

Як зазначає Х. Ціммерманн, якщо навіть припустити, що розподіл повноважень між рівня-
ми влади реалізований найбільш ефективним способом за наявності всієї необхідної інформації 
та місцевому рівню влади передано достатній обсяг власних фінансових ресурсів в процесі ре-
алізації видаткових повноважень, орієнтуватися потрібно на середні для всього рівня показники. 
Це означає, що в різні періоди часу одні органи можуть не отримати в своє розпорядження до-
статньої кількості ресурсів, а інші можуть отримати надлишок, в результаті чого одночасна ре-
алізація видаткових повноважень на однаковому рівні неможлива 228. Таким чином, необхідність 
у фінансовому вирівнювання виникає у будь-якому випадку.

Окремі науковці твердять, що теоретично проблема фінансового вирівнювання може бути від-
сутня. Зокрема, І. Луніна зазначає, що цього можна досягнути при виконанні п’яти умов229:

1) Фінансові можливості економічних суб’єктів у різних регіонах країни приблизно порівнянні. 
228 Циммерманн Х. Муниципальные финансы: учеб. / Х. Циммерманн. – М.: Изд-во «Дело и Сервис». – 2003. – С. 234.
229 Луніна І. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монограф. / І. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. –С. 379.
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Тобто це означає, що всі регіони в принципі можуть одержувати кошти, потрібні для виконання своїх 
поточних завдань. При значних відмінностях у фінансових можливостях регіонів бідніші регіони, як 
зазначалося, не зможуть надавати суспільні блага та послуги в обсягах, необхідних для успішної 
конкурентної боротьби з іншими регіонами за право розміщення підприємств на своїй території.

2) Динаміка доходів регіонів характеризується сталими тенденціями.
3) Діяльність суспільного сектору (насамперед у сфері забезпечення виробничої та соціальної 

інфраструктури) фінансується виключно через збори та внески (добровільні або примусові). Тоб-
то всі зазначені блага надаються за певну плату.

4) Діяльність місцевих та регіональних органів влади йде на користь виключно жителям від-
повідної території.

5) Неможливими є фінансові кризи, тобто бюджетні ускладнення, викликані екстремальними ситуаціями.
Однак характеризуючи вищезазначені умови, автор наголошує на тому, що в нашій державі 

фінансове становище не відповідає вищезазначеним вимогам.
Н. Єрмасова вважає, що теоретично легко можна уявити систему, в якій фінансові ресурси, що 

надаються органам місцевої влади, формуються лише за рахунок місцевих податків, а за необ-
хідності поповнюються запозиченнями, котрі теж погашаються за рахунок місцевих податкових 
надходжень. У такому випадку місцеві органи влади на власний розсуд повинні вибирати рівень 
місцевого оподаткування виходячи з необхідності фінансування власних видатків. Однак подіб-
ної системи не існує в жодній країні230. 

Таким чином, теоретичні припущення науковців щодо можливої відсутності потреби у засто-
суванні фінансового вирівнювання не знайшли свого відображення у практичній діяльності.

Можна зробити висновок, що надання суспільних послуг населенню на належному рівні ор-
ганами місцевого самоврядування неможливе без використання фінансового вирівнювання у 
вигляді трансфертів. Основне призначення бюджетного вирівнювання полягає у забезпеченні 
відповідних місцевих бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для повноцінної реалізації 
власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування на гарантованому дер-
жавою рівні.

Використання міжбюджетних трансфертів може бути спричинене різними причинами:
— якщо бюджетна система не збалансована по вертикалі, тобто коли видатки децентралізо-

вані більшою мірою, швидшими темпами, ніж доходи;
— необхідністю забезпечення можливостей в різних регіонах надавати гарантовані державою 

соціальні послуги на однаковому рівні;
— для компенсації бюджетам нижчого рівня втрати доходів чи збільшення видатків в наслідок 

дій і рішень вищестоящих органів.
Бюджетне вирівнювання, суть якого полягає у збалансуванні доходів і видатків органів місце-

вого самоврядування, буде ефективним лише у тому випадку, якщо дотримуватись низки кри-
теріїв при його застосуванні, а саме:

— забезпечення надання суспільних послуг населенню держави на рівні, який гарантується 
Конституцією України та іншими законодавчими актами країни;

— забезпечення надання однакового рівня суспільних послуг громадянам в межах території 
держави незалежно від місця розташування адміністративно-територіального утворення та його 
статусу;

— врахування наявних відмінностей у бюджетних видатках та доходах з врахуванням гео-
графічного місце розташування адміністративно-територіальних одиниць, їх кліматичних умов, 
соціально-демографічної ситуації, соціально-економічного розвитку;

— підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні їх дохідної бази.

230 Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в Росии и в зарубежных странах: учеб. пособ., 2-е изд. пере-
раб. и доп. / Н. Ермасова. – М: Высшие образование, 2008. – С. 47.
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5.2. ВИДИ МІжБюДжЕТНИх ТРАНСФЕРТІВ
У результаті світового розвитку місцевого самоврядування сформулювалась чимала кількість 

різних видів трансфертів, що служать інструментом для забезпечення повноцінного фінансового 
забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. 

В Україні поняття офіційних (міжбюджетних, бюджетних) трансфертів вперше було запрова-
джено у 1996 році разом із затвердження нової бюджетної класифікації, згідно з якою якої вони 
поділялися на дві групи залежно від цільового спрямування коштів: поточні і капітальні. До по-
точних офіційних трансфертів відносили грошові допомоги (дотації), які одержували бюджети 
нижчих рівнів при недостатності доходних джерел. На відміну від поточних, капітальні офіційні 
трансферти (субвенції) передбачали цільове використання одержаних коштів. Цілі, на які спря-
мовувалися субвенції, головним чином були пов’язані з виконанням органами місцевого само-
врядування делегованих державою повноважень.

Прийняття Бюджетного кодексу України у 2001 році змінило концептуальні підходи до кла-
сифікації трансфертів. Перш за все, відбулося уточнення термінології: замість «офіційні транс-
ферти» почало використовуватися поняття «міжбюджетні трансферти» – як кошти, що безоплат-
но і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Згідно з цією редакцією Бюджетного 
кодексу України, міжбюджетні трансферти ділися на чотири види: 

— дотації вирівнювання;
— субвенції; 
— кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих 

бюджетів;
— інші дотації231.
1 квітня 2014 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію ре-

формування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якою було 
оголошено про курс на децентралізацію232. У прийнятому плані заходів передбачалась і рефор-
ма міжбюджетних відносин. Прийняті Верховною Радою України у грудні 2014 року зміни до 
Бюджетного та Податкового кодексів України стали найбільшим кроком у напрямку бюджетної 
децентралізації за роки незалежності України. Цими змінами запропоновано нові підходи до 
визначення взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, які покликані розши-
рити права місцевих органів влади та надати їм значну бюджетну самостійність.

В результаті прийняття у грудні 2014 року змін до Бюджетного кодексу України змінилися 
види та порядок перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, тепер міжбюджетні трансферти 
поділяються на:

— 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 дотації233 (табл. 5.1 та 5.2).

Таблиця 5.1
Види міжбюджетних трансфертів в Україні

До 31 грудня 2014 року Після 1 січня 2015 року
Дотація вирівнювання Базова дотація
Субвенція Реверсна дотація
Кошти, що передаються до державного бюджету та міс-
цевих бюджетів з інших місцевих бюджетів

Субвенція

Інші дотації Додаткові дотації

231 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.
232 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
233 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
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Таблиця 5.2
Нові види міжбюджетних трансфертів

Державний бюджет 
України Обласні бюджети Бюджет м. Києва

Бюджети міст
обласного значення, 

районів

Бюджети
об’єднаних тери-

торіальних громад
Базова дотація + – + +
Освітня субвенція + + + +
Субвенція на під-
готовку робітничих 
кадрів

+ + – –

Медична субвенція + + + +
Субвенція на забез-
печення медичних 
заходів

+ + – –

Реверсна дотація 
державному бюд-
жету

+ – + +

Базова та реверсна дотації спрямовані на горизонтальне вирівнювання податкоспромож-
ності територій. Базова дотація надається з державного бюджету місцевим бюджетам, а 
реверсна дотація передається до державного бюджету з місцевих бюджетів. Це два проти-
лежних за напрямом руху грошових потоки, що функціонують між державним та місцевими 
бюджетами. 

Субвенції призначені для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який 
прийняв рішення про надання субвенції. Субвенції можуть надаватись як з державного бюджету 
місцевим бюджетам, так і з одного місцевого бюджету іншому.

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі види субвенцій місцевим бюджетам:
— субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
— субвенція на виконання інвестиційних проектів;
— освітня субвенція;
— субвенція на підготовку робітничих кадрів;
— медична субвенція;
— субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру;
— субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження;
— субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та 

утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування.
Місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види субвенцій:
— субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 

діяльності об’єктів спільного користування;
— субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на будівництво або реконструк-

цію об’єктів спільного користування;
— інші субвенції.
Таким чином, фінансування частини соціальних видатків, що держава делегує місцевому 

самоврядуванню, зокрема медицини та освіти, держава забезпечуватиме через запроваджені 
нові види трансфертів у вигляді субвенцій – освітньої, медичної та інших субвенції.

Додаткова дотація з Державного бюджету України місцевим бюджетам може надаватись на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою.

Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюдже-
там, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцеви-
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ми бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, 
рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

5.3. БАзОВА ТА РЕВЕРСНА ДОТАцІЇ: АЛГОРИТМ Їх РОзРАхУНКУ
 ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРАхУВАННЯ
Базова та реверсна дотації – це два грошових потоки протилежних за напрямом руху, що 

призначені для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій і функціонують 
між державним бюджетом з одного боку, та місцевими бюджетами з іншого боку. Міжбюджет-
ні відносини з приводу перерахування базової та реверсної дотацій виникають між державним 
бюджетом та обласними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, районними бюдже-
тами, бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій громад. Алгоритм розрахунку цих дотацій визначено 
у Бюджетному Кодексі України.

Базова дотація перераховується з державного бюджету місцевим і служить основним інстру-
ментом підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів. Оскільки ця дотація надається 
місцевим бюджетам з загального фонду державного бюджету, то основними джерелами пере-
рахування цього трансферту будуть виступати загальнодержавні податки і збори, що надходять 
до загального фонду державного бюджету. Реверсна дотація перераховується в протилежному 
до базової дотації напрямку – з місцевих бюджеті до державного для горизонтального вирівню-
вання податкового потенціалу територій. Таким чином, кошти реверсної дотації в подальшому 
виступають фінансовим ресурсом для перерахування базової дотації.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, бюджетів міст облас-
ного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом 
та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких па-
раметрів (табл. 5.3):

— кількість населення;
— надходження податку на прибуток підприємств за останній звітний бюджетний період234;
— надходження податку на доходи фізичних осіб за останній звітний бюджетний період;
— індекс податкоспроможності відповідного місцевого бюджету235.
Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності від-

повідного обласного бюджету, зведеного бюджету міста обласного значення, району чи об’єдна-
ної територіальної громади порівняно з аналогічним середнім показником по всіх відповідних 
місцевих бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.

Таблиця 5.3
Параметри впливу на горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності місцевих бюджетів
Параметри впливу Обласні бюджети Бюджети міст обласного 

значення, районів
Бюджети об’єднаних те-

риторіальних громад
Кількість населення + + +
Надходження податку на 
прибуток підприємств + – –

Надходження податку на 
доходи фізичних осіб + + +

Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не може змінюватися і переглядатися 
частіше, ніж один раз на рік, крім випадків:

— виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
234 Враховується тільки для обласних бюджетів.
235 Для бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад визначається за надходженнями податку на доходи 
фізичних осіб, а для обласних бюджетів визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізич-
них осіб.
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— зміни місця розташування суб’єктів господарювання – платників податків;
— зміни податкового законодавства.
Якщо значення індексу податкоспроможності:
— в межах 0,9–1,1 – вирівнювання не здійснюється;
— менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 % суми, необхідної 

для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
— більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 % суми, що 

перевищує значення такого індексу 1,1 (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Механізм горизонтального вирівнювання на основі 
індексу податкоспроможності місцевого бюджету

Порядок перерахування базової та реверсної дотацій регламентується Порядком перераху-
вання міжбюджетних трансфертів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України236. Згід-
но з цим порядком, Казначейство перераховує базову дотацію відповідним місцевим бюджетам, 
якщо вона передбачена розписом державного бюджету, в рівних частинах щодекади в останній 
день декади. Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується 
територіальними органами Казначейства в областях та м.Києві також щодекади рівними части-
нами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних 
надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету. У випадку недостатності фактичних 
надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету в останній день декади для повного 
перерахування відповідного обсягу реверсної дотації, її неперерахований обсяг перераховується 
органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

Розглянувши алгоритм і складові розрахунку базової та реверсної дотації, можемо відобрази-
ти усе це схематично (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Складові розрахунку та надання базової дотації

236 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1132-2010-%D0%BF/print1433743691353383.

Базова дотація Реверсна дотація

Інструменти горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

Основні джерела перерахування дотації

Загальнодержавні податки і збори, що надходять до 
загального фонду державного бюджету

Головні компоненти дотації

Податок на прибуток 
підприємств

Податок на доходи 
фізичних осіб

Кошти, що передаються до державного бюджету з місце-
вих бюджетів для горизонтального вирівнювання подат-

кового потенціалу територій (реверсна дотація)

Механізм перерахування

Дотація перераховується Казначейством щодекадно від-
повідно до помісячного розпису державного бюджетуно 
відповідно до помісячного розпису державного бюджету

Реверсна дотація в обсязі 50% 
(спрямовується для надання 
базової дотації).

Вирівнювання не здійснюється. Базова дотація в обсязі 80%.

Більше 1,1 0,9–1,1 Менше 0,9

Індекс податкоспроможності – обсяг надходжень відповідного податку 
на 1 жителя до середнього значення по Україні
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5.4. ОСВІТНЯ СУБВЕНцІЯ ТА МЕхАНІзМ її НАДАННЯ
Освітня субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації 

делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти. Ця субвенція може 
надаватись бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і районним бюджетам, міським 
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад.

Кошти освітньої субвенції спрямовується на фінансування певних типів навчальних закладів, 
до яких відносяться:

— загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
— шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – за-

гальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчаль-
ний заклад»;

— спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вив-
ченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; 
ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

— вечірні (змінні) школи;
— загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та 

реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; 
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей);

— спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Освітня субвенція спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів. Лише у разі 
забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок за-
значеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними 
видатками ця субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів, зокрема на: 

— придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних за-
кладів, які будуть реорганізовані;

— оновлення навчальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, 
які оптимізовані, об’єднані, реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть до-
возиться учні загальноосвітніх навчальних закладів;

— придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів (за погодженням 
з Міністерством освіти і науки України);

— оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з фізики, хімії, біології, 
географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами 
навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, 
учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні підручники, комутацій-
не обладнання тощо);

— підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, насамперед у сільській міс-
цевості;

— здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Освітня субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчаль-

них закладів У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищува-
ти 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час 
застосування формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами. Схематично рух коштів 
освітньої субвенції відображено на рис. 5.3.
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Рис. 5.3. Рух коштів освітньої субвенції237

Не допускається спрямування субвенції на:
— закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видат-

ків відповідних типів навчальних закладів; 
— оплату посередницьких послуг;
— здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
Обсяги освітньої субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України на від-

повідний рік окремо для кожного місцевого бюджету, що отримує таку субвенцію з державно-
го бюджету. Головним розпорядником освітньої субвенції виступає Міністерство освіти і науки 
України, яке розподіляє між відповідними місцевими бюджетами цю субвенцію на основі форму-
ли, яка ним розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України238. Формула розподілу 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами має враховувати такі параметри:

— кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірсь-
ких населених пунктах;

— наповнюваність класів;
— коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів за-

гальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.
Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції (за винятком резерву коштів для 

здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули) визначається 
залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня 
загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноо-
світніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Невикористані залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду збері-
гаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетно-
му періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-техніч-
ної бази навчальних закладів.

За результатами місячного (квартального) звіту про виконання місцевих бюджетів обласна, 
Київська міська держадміністрації мають право подати Міністерству освіти і науки України як 
головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції 
між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами (у межах 
видатків регіону), включаючи їх спрямування на капітальні видатки.

Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний бюд-
жет України на відповідний рік. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду 
зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюд-
жетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції на поточне утримання (крім 
237 Освітня субвенція може спрямовуватися на капітальні видатки освітніх закладів лише у разі забезпечення у повному обсязі потреби у 
поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за 
захищеними видатками.
238 Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 
року № 435 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).

Місцеві бюджети

Державний бюджет України

Освітні заклади

Поточні видатки

Реалізація заходів з оптимізації мережі 
навчальних закладів

Капітальні видатки
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заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Відповідні місцеві 
ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними 
рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюд-
жетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у Бюджетному 
кодексі України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в 
органах Казначейства. 

Перерахування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснює Каз-
начейство України у відповідності до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України та Порядку казначейського обслуговування 
державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном. Казначейство двічі на місяць до 10 
та до 25 числа місяця перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах 
Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. 

Інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських 
(м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей 
та м. Києва Міністерству фінансів України та Міністерству освіти і науки України подає Казна-
чейство двічі на місяць. Обласні та Київська міська держадміністрації подають звіти про викори-
стання субвенції Міністерству освіти і науки України кожного місяця до 10 числа. Міністерство 
освіти України інформує Міністерству фінансів України про використання освітньої субвенції до 
20 числа кожного місяця.

Розглянувши механізм фінансування освітньої субвенції, можемо відобразити усе це схема-
тично (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Механізм фінансування освітньої субвенції

Механізм фінансування освітньої субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого зако-
ном про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обсяги субвенції затверджуються окремо для кожного місцевого бюджету.

Субвенція розподіляється між відповідними місцевими бюджетами на основі формули, що затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за розробку формули покладено на Міністерство освіти і науки України.

Передбачається резерв коштів – 1% обсягу субвенції для здійснення видатків, що не могли бути врахо-
вані при застосуванні формули.

Субвенція спрямовується на оплату видатків поточного характеру визначених законодавством типів 
навчальних закладів.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок 
зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними 
статтями ця субвенція може спрямовуватись на капітальні видатки.

Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних 
закладів.

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних 
місцевих бюджетів.
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5.5. ОСОБЛИВОСТІ МЕхАНІзМУ НАДАННЯ МЕДИчНОЇ СУБВЕНцІЇ
Медична субвенція надається місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення ре-

алізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері охорони здоров’я. 
Ця субвенція може надаватись бюджету Автономної Республіки Крим, обласним і районним 
бюджетам, міським (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки 
Крим та обласного значення) бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Місцеві 
ради мають право передавати кошти медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту 
іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

Кошти медичної субвенції спрямовується на фінансування певних типів закладів охорони здо-
ров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у Бюджетному кодексі України, зокрема:

— первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широ-
кого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, 
загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсь-
ко-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

— консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республікансь-
кого Автономної Республіки Крим та обласного значення), центри екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги;

— спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, 
поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будин-
ки дитини, станції переливання крові);

— програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);
— санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та 

підлітків, санаторії медичної реабілітації);
— інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні 

комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, 
автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи 
санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).

Медична субвенція спрямовуються на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я 
та програм у сфері охорони здоров’я. Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з 
оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. Залишки субвенції на кінець бюджетного періо-
ду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному 
бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріаль-
но-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з 
урахуванням цільового призначення субвенції.

Забороняється використання коштів медичної субвенції на:
— закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видат-

ків та заходів;
— здійснення заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами;
— здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
У щорічному законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвен-

ції окремо для кожного місцевого бюджету, що отримує таку субвенцію з державного бюджету. 
Головним розпорядником освітньої субвенції виступає Міністерство охорони здоров’я України. 
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Медична субвенція розподіляється між відповідними місцевими бюджетами на основі фор-
мули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я (Міністерством охорони здоров’я України), 
та затверджується Кабінетом Міністрів України239 і має враховувати, зокрема, такі параметри:
239 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» від 19 серпня 2015 року № 618 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF).
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— кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
— коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
— особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
У складі медичної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 

1% загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час засто-
сування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами 
може здійснюватися Кабінетом Міністрів України. 

Використання медичної субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому у Законі про Державний 
бюджет України на відповідний рік. Місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право 
розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також 
додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних 
і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, включаючи 
погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Казначейство України у відповідності до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Порядку казначейського обслуговуван-
ня державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном здійснює перерахування медич-
ної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Казначейство двічі на місяць до 10 та 
до 25 числа місяця перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах 
Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. 

Також двічі на місяць Казначейство подає інформацію про перераховані суми коштів в розрізі 
обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів і бюд-
жетів об’єднаних територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і м. 
Києва Міністерству фінансів України та Міністерству охорони здоров’я України. 

Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа Міністерству охорони 
здоров’я України звіт про використання медичної субвенції та Міністерству фінансів України до 20 числа.

Розглянувши механізм фінансування медичної субвенції, можемо відобразити усе це схема-
тично (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Механізм фінансування медичної субвенції

Механізм фінансування медичної субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого зако-
ном про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обсяги субвенції затверджуються окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюд-
жетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.

Субвенція розподіляється між відповідними місцевими бюджетами на основі формули, що затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за розробку формули покладено на Міністерством охорони здоров’я України.

Передбачається резерв коштів – 1% обсягу субвенції для здійснення видатків, що не могли бути врахо-
вані при застосуванні формули.

Субвенція спрямовується на оплату видатків поточного характеру визначених законодавством закладів 
охорони здоров’я і програм у сфері охорони здоров’я.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів.
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5.6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ СУБВЕНцІЇ НА ПІДГОТОВКУ РОБІТНИчИх КАДРІВ
Субвенція на підготовку робітничих кадрів надається з державного бюджету місцевим бюд-

жетам для фінансування професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та кому-
нальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах держав-
ного замовлення. Ця субвенція з державного бюджету може спрямовуватись лише до обласних 
бюджетів та до бюджету м. Києва.

Місцеві бюджети можуть спрямовувати отриману з державного бюджету субвенцію на підго-
товку робітничих кадрів на:

— оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної 
та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах 
державного замовлення;

— реалізацію заходів з оптимізації мережі вище зазначених навчальних закладів;
— у разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за 

рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за 
захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на 
їх капітальні видатки.

Не допускається використання коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів на:
— закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видат-

ків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які 
надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення;

— оплату посередницьких послуг;
— здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
Обсяги субвенції на підготовку робітничих кадрів затверджуються у законі про Державний 

бюджет України на відповідний рік окремо для обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Ро-
зрахунок цієї субвенції здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти 
(Міністерство освіти і науки України), та затверджується Кабінетом Міністрів України і має вра-
ховувати, зокрема, такі параметри:

— кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування;

— коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від міс-
цевості, в якій розташований заклад.

Також у загальному обсязі субвенції на підготовку робітничих кадрів передбачається резерв 
коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції, для здійснення видат-
ків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

Розрахунковий показник обсягу видатків субвенції на підготовку робітничих кадрів (за винят-
ком резерву коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування 
формули) визначається з урахуванням її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної 
забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних 
закладів та інших навчальних закладів, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робіт-
ників на умовах державного замовлення, станом на 1 січня року, що передує планованому.

Відповідні місцеві ради при затверджені місцевих бюджетів враховують показники передбачу-
ваної їм субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету, однак мають право до-
датково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних 
та капітальних видатків навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, вклю-
чаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.
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Рис. 5.6. Механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів

Видатки місцевих бюджетів на підготовку робітничих кадрів, що перевищують обсяги наданої 
їм відповідної субвенції фінансуються за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Також 
місцеві ради мають право розподіляти залишки невикористаної субвенції на кінець бюджетного 
періоду відповідними своїми рішеннями. 

Залишки коштів за субвенцією на підготовку робітничих кадрів на кінець бюджетного періоду 
можуть зберігатися на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуватися у наступ-
ному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення ма-
теріально-технічної бази навчальних закладів.

Перерахування субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим 
бюджетам забезпечується органами Казначейства двічі на місяць до 10 та до 25 числа. Відповідно 
двічі на місяць Казначейство подає інформацію про перераховані суми коштів субвенції на підго-
товку робітничих кадрів в розрізі бюджетів областей та м. Києва Міністерству фінансів України та 
Міністерству освіти України. В свою чергу обласні та Київська міська держадміністрації подають 
щомісяця до 10 числа звіт про використання відповідної субвенції Міністерству освіти України, 
яке до 20 числа щомісяця відповідно інформує Міністерство фінансів України про використання 
субвенції.

Розглянувши механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів, можемо відоб-
разити усе це схематично (рис. 5.6).

5.7. ІНшІ ВИДИ МІжБюДжЕТНИх ТРАНСФЕРТІВ
Окрім вищерозглянутих у попередніх підрозділах навчального посібника видів міжбюджетних 

трансфертів, варто приділити увагу субвенціям з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення державних програм соціального захисту. Оскільки гарантування соціального захисту 
та соціального забезпечення кожному громадянину – це одна із найважливіших соціальних функ-
цій держави, то держава бере на себе зобов’язання фінансувати здійснення видатків на соціаль-
ний захист. Значну частину видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення держава 
делегує органам місцевого самоврядування, і з метою забезпечення їх фінансовими ресурсами 

Механізм фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надається в межах обсягу, затвердженого зако-
ном про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обсяги субвенції затверджуються окремо для кожного місцевого бюджету.

Субвенція розподіляється між відповідними місцевими бюджетами на основі формули, що затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за розробку формули покладено на Міністерство освіти і науки України.

Передбачається резерв коштів – 1% обсягу субвенції для здійснення видатків, що не могли бути врахо-
вані при застосуванні формули.

Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних і інших навчальних за-
кладів державної та комунальної власності.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі вище зазначених навчаль-
них закладів.

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду можуть зберігатися на рахунках відповідних 
місцевих бюджетів.
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для здійснення цих видатків надає їм субвенції на здійснення державних програм соціального 
захисту. Такі субвенції спрямовуються до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспектив-
ним планом формування територій громад. 

Відповідним місцевим бюджетам з державного бюджету надаються субвенції на:
— надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу;
— надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

— на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного 
балона скрапленого газу на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно із 
статтею 48 Гірничого закону України, – з розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля або торф’яного 
брикету на побутові потреби на домогосподарство на рік. Граничні показники вартості твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у розрізі областей та міста Києва визна-
чаються Кабінетом Міністрів України. Перелік категорій населення, які мають право на одержан-
ня житлових субсидій та пільг, визначено законодавством.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право вста-
новлювати збільшені норми, однак профінансувати їх доведеться за рахунок та в межах коштів 
відповідних місцевих бюджетів. Пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений ба-
лонний газ можуть надаватися у натуральній формі або готівкою. Натуральні норми забезпечен-
ня населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до 
яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат 
на їх придбання, затверджуються обласними та Київською міською державною адміністрацією в 
межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги 
окремим категоріям населення, які відповідно до законодавства мають на це право.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме-
ханізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги, а також здійснюються компен-
саційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Кабінет Міністрів України може здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту між їх ви-
дами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, 
субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій.

Кабінетом Міністрів України визначаються державні програми та комплексні заходи програм-
ного характеру у сфері охорони здоров’я, для фінансового забезпечення реалізації яких відповід-
ним місцевим бюджетам з державного бюджету надаються субвенція на забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Обсяги цієї 
субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремо 
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для обласних бюджетів та бюджету міста Києва. Субвенція на забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру розподіляється між 
відповідними місцевими бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охоро-
ни здоров’я (Міністерством охорони здоров’я України), та затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Формула обов’язково має враховувати такі параметри:

— кількість хворих;
— кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Залишки коштів за зазначеною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на ра-

хунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному 
періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України, випадки надання державою податкових пільг, 
які зменшують доходи місцевих бюджетів, мають супроводжуватися наданням додаткової до-
тації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів міс-
цевих бюджетів.

На увагу заслуговують міжбюджетні взаємовідносини між місцевими бюджетами. Субвенція 
з одного місцевого бюджету іншому може надаватися на утримання об’єктів спільного кори-
стування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування. Умови 
утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування та надання субвенції визначаються на договірних засадах між надава-
чем субвенції та її отримувачем.

5.8. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ДЕРжАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОзВИТКУ
Утворення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) було однією з умов приско-

рення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів 
розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно будівниц-
тва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за 
кошти субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економіч-
ний розвиток окремих територій, державних цільових програмах. Створення ДФРР дозволило 
започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та 
відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України Державний фонд регіонального розвитку 
створюється у складі загального фонду державного бюджету.

При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету 
України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку 
передбачається в обсязі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Дер-
жавного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровіль-
ного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфра-
структури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Дер-
жавній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального ро-
звитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
передбачає попередній конкурсний відбір. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного 
відбору інвестиційних програм і проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії.

Регіональна комісія формується з представниківоргану, який її утворив, органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також пред-
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ставники громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками). 
До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному 
веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення оцінки та відбору. В 
оголошенні зазначаються перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти за фор-
мою, встановленою Мінрегіоном, умови проведення відбору, місце прийому документів, адреса 
електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз’яснення. У відборі беруть участь 
підготовлені в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування інвестиційні програми і проекти.

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордонного співробітництва здійснюєть-
ся відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) 
транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 травня 2005 року № 339. Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків 
здійснюється відповідно до Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяль-
ність». Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону 
України «Про співробітництво територіальних громад». Проекти, спрямовані на підтримку об’єд-
нання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стра-
тегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної 
громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад».

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіо-
нальній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також 
документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником 
та подаються в трьох примірниках.

Інвестиційні програми і проекти повинні відповідати одній з таких умов:
— відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стра-

тегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;
— впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіаль-

них громад;
— підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.
Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх від-

повідність таким критеріям:
— для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, – наявність затвердже-

ної в установленому законодавством порядку проектної документації;
— календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
— співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%;
— спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фон-

ду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за 
рахунок коштів місцевих бюджетів.

Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізо-
вуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами 
оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями. Про результати проведеної оцінки та 
відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації інформують заявника.

Відповідні державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають (Мінрегіо-



160 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ну) пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства та можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

Мінрегіон на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і 
проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного 
фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Рес-
публікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

— 80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
— 20% – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показ-

ника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей по-
казник менше 75% середнього показника по Україні).

Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон 
утворює комісію. Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь не менше двох 
третин членів комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос головуючого на засіданні.

Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих відповідними держадміністрація-
ми документів вимогам законодавства. У випадках, якщо документи подано не в повному обсязі 
або оформлено з порушенням вимог, Мінрегіон у 30-денний строк з дня їх подання надає заува-
ження для усунення виявлених недоліків. У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків дер-
жадміністрації мають право подати документи повторно.

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку вимогам законодавства Мінрегіон, до 1 серпня року, що передує пла-
новому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів 
державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального ро-
звитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіаль-
ними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затвер-
джується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет 
України. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою «Державний фонд 
регіонального розвитку» визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

5.9. ЯКІ НОВІ МОжЛИВОСТІ ВИРІшЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИх ГРОМАД зА ДО-
ПОМОГОю МІжБюДжЕТНИх ТРАНСФЕРТІВ?

З 1 січня 2015 року в Україні запрацювала нова система міжбюджетних відносин. Кожен місце-
вий бюджет по відповідних міжбюджетних трансфертах, на які він має право, напряму взаємодіє 
з державним бюджетом. У Державному бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних 
трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання 
та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Система горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій покликана одночас-
но стимулювати органи місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази їхніх бюджетів. 
Право на горизонтальне вирівнювання мають лише обласні бюджети, бюджети міст обласного 
значення, районі бюджети і бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно 
із законом та перспективним планом формування територій громад. Горизонтальне вирівнюван-
ня здійснюється за надходженням податку на доходи фізичних осіб у всіх вище зазначених місце-
вих бюджетах та за надходженням податку на прибуток підприємств лише у обласних бюджетах.

Базова дотація дає можливість отримати фінансове вирівнювання з державного бюджету 
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лише в обсязі 80% суми, необхідної для досягнення значення індексу забезпеченості відповід-
ного бюджету 0,9. Тобто 100% вирівнювання фінансових можливостей бюджету, який отримує 
базову дотацію до середнього показника фінансової забезпеченості відповідних бюджетів по всій 
країні не буде. Отже, органи місцевого самоврядування в результаті власної бездіяльності не бу-
дуть 100% вирівняні з фінансовими можливостями з відповідними місцевими бюджетами по 
всій країні.

Якщо значення індексу податкоспроможності в межах 0,9–1,1, то вирівнювання не здійснюєть-
ся, а якщо індекс податкоспроможності більший 1,1, то передається реверсна дотація з відповід-
ного місцевого бюджету до державного бюджету, однак в обсязі лише 50% суми, що переви-
щує значення такого індексу. Отже, органи місцевого самоврядування будуть мати стимул до 
розвитку підприємництва та збільшення зайнятості населення в їхніх територіальних громадах, 
оскільки якщо індекс податкоспроможності їхнього бюджету буде вищим ніж середнє значення 
по відповідних бюджетах в цілому по країні то у них вилучать лише 50% суми, що перевищує 
значення такого індексу, а других 50% суми залишиться у їхньому бюджеті.

Органи місцевого самоврядування мають визначений перелік повноважень, що їм делегують-
ся для виконання, та фінансовий ресурс, необхідний для реалізації таких повноважень. Однак ор-
гани місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися, 
позбавлені права на виконання делегованих державою повноважень. Фінансове забезпечення 
реалізації делегованих повноважень забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюд-
жету, зокрема освітньої субвенції, медичної субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів 
тощо. Механізм розрахунку обсягу субвенцій (освітньої, медичної субвенцій, субвенції на підго-
товку робітничих кадрів) здійснюється на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, 
які встановлюються законодавством. 

Територіальні громади, які об’єднаються до 15 жовтня року, що передує плановому, мати-
муть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом починаючи з планового бюджет-
ного періоду та матимуть право на реалізацію делегованих державою повноважень. Отже, у те-
риторіальних громад появляється стимул до об’єднання, щоб отримати більше повноважень та 
фінансових ресурсів.

У складі державного бюджету передбачено утворення фонду регіонального розвитку, кошти 
якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у 
тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що ма-
ють на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і 
відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповід-
них стратегіях розвитку регіонів. У органів місцевого самоврядування появилась можливість на 
конкурсних засадах отримати фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального ро-
звитку. Також кошти з цього фонду можуть отримати громади, що добровільно об’єднуються 
для поліпшення інфраструктури на їх території, що ще раз служить стимулом до добровільного 
об’єднання.

Отже, у місцевих бюджетів в результаті запровадження нових видів міжбюджетних транс-
фертів з’явилось багато нових перспективних можливостей вирішення проблем територіальних 
громад за допомогою цих трансфертів.
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ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ

Таблиця 5.А
Розрахунок реверсної та базової дотації для об’єднаних територіальних 

громад Тернопільської області (згідно з перспективним планом)

Об’єднана територіальна громада Населення 
(тис. ос.)

Індекс пода-
коспроможності

Реверсна дотація 
(тис. грн)

Базова дотація 
(тис. грн)

Бережанська 42,3 0,052 0 11570,0
Борщівська 34,7 0,043 0 10105,0
Скала-Подільська 10,7 0,013 0 4109,4
Мельнице-Подільська 22,5 0,028 0 10174,5
Бучацька 48,6 0,06 0 16255,3
Золотопотіцька 15 0,019 0 7199,8
Копичинецька 20 0,025 0 6695,0
Хоростківська 14 0,017 0 4102,0
Гримайлівська 10,4 0,013 0 3367,9
Гусятинська 17,3 0,021 0 775,7
Васильковецька 6,3 0,008 1007,8 0
Заліщицька 29,8 0,037 0 9073,5
Товстеньська 19,1 0,024 0 8076,0
Збаразька 38,4 0,047 0 10798,7
Вишнівецька 20,3 0,025 0 9161,3
Зборівська 19,9 0,025 0 3569,9
Озерянська 6,4 0,008 0 3156,1
Залозецька 15,1 0,019 0 6482,8
Козівська 26,3 0,033 0 8445,8
Козлівська 5,8 0,007 0 1952,3
Кременецька 42,5 0,053 0 9755,9
Почаївська 27,1 0,033 0 11931,7
Лановецька 22,9 0,028 0 5953,2
Борсуківська 6,2 0,008 0 2127,4
Монастириська 22,1 0,027 0 7712,3
Коропецька 6,8 0,008 0 3101,9
Скалатська 14,4 0,018 0 4405,1
Підволочиська 19,9 0,025 0 4218,2
Новосільська 3,5 0,004 0 1268,8
Скориківська 5,1 0,006 0 761,9
Підгаєцька 18,9 0,023 0 6795,9
Теребовлянська 30,7 0,038 0 7077,8
Іванівська 4,5 0,006 0 1108,8
Микулинецька 7,2 0,009 0 2031,9
Дружбівська 11 0,014 0 4642,7
Золотниківська 8,2 0,01 0 2554,6
Тернопільська 217,8 0,269 16197,3 0
Почапинецька 7,4 0,009 0 2923,6
Байковецька 8,5 0,011 3495,5 0
Великоглибочецька 5,5 0,007 0 1026,6
Білецька 7,5 0,009 0 1869,6
Мишковицька 23 0,028 0 5293,7
Великобірківська 8,1 0,01 0 1569,9
Великогаївська 11,2 0,014 0 2701,4
Чортківська 44,9 0,056 0 8366,9
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Колиндянська 6,5 0,008 0 2811,3
Білобожницька 10,9 0,013 0 3855,4
Нагірянська 9,2 0,011 0 2997,8
Шумська 23 0,028 0 7776,7
Великодедеркальська 8,9 0,011 0 3621,0

Формула розрахунку показника обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету240 
Vo = Ho × (Uf × Kf + Uw × Kw + Ugt × Kgt + Ut × Kt + Usi × Ksi + Ugz × 
× Kgz + Uz + Uh × Kh + Ugh × Kgh + Ud × Kd + Uc × Kc) + Vznz + Sgd,
Vznz = Ho × ((Um + Umr) × Kznzm + (Ugm + Ugmr) × Kznzgm + + Us × Ks + Ugs × Kgs),
де Vo – показник обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету для обласного бюджету;
Ho – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;
Uf – кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;
Kf – коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиле-

ною військово-фізичною підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;
Uw – кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтер-
натів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

Kw – коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ (у тому числі олім-
пійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у відповідність з кількістю 
учнів загальноосвітніх шкіл;

Ugt – кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким 
надано статус гірських;

Kgt – коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розта-
шовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загаль-
ноосвітніх шкіл;

Ut – кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів 
(ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних 
шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kt – коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповід-
ність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Usi – кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з чис-
ла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ksi – коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів 
у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Ugz – кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що 
розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgz – коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх 
школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповід-
ність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Uz – кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;
Uh – кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/
або фізичного розвитку;

Kh – коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які 
потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів за-
240 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» від 26 червня 
2015 року № 435 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).
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гальноосвітніх шкіл;
Ugh – кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/
або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgh – коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які 
потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунк-
тах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Ud – кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового 
та/або фізичного розвитку, що приходять на навчання;

Kd – коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-ін-
тернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповід-
ність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Uc – кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різ-
них типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування;

Kc – коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному держав-
ному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл;

Sgd – додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової гро-
шової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному 
утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються 
за окремим розрахунком;

Vznz – обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у державних спеціалізованих шко-
лах, а також у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, 
ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати у разі, якщо не менше 70% кількості уч-
нів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями 
населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований 
такий заклад). 

Таблиця 5.Б
Коефіцієнти затверджені на плановий бюджетний період (2015 рік), що враховуються у 

формулі розрахунку показника обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету
Коефіцієнт значення

Kf 6,5
Kw 8,4
Kgt 5,7
Kt 5
Ksi 5,4
Kgz 1,1
Kh 6,6;
Kgh 7,5
Kd 2,5
Kc 12,02

Kznzm 0,841
Kznzgm 0,968

Формула розрахунку показника обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста 
обласного значення, району241

Vomr = Hо × (Ugm × Кgm + Ugmr × Кgmr + Ugs × Kgs + Um × Km + Umr × 
241 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» від 26 червня 
2015 року № 435 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).
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× Kmr + Us × Ks + Ubm(r) × Кbm(r) + Ujm(r) × Kj + Uf × Kf + Uw × Kw + 
+ Ugt × Kgt + Ut × Kt + Ugz × Kgz + Uz + Uc × Kc + Uh × Kh) + Sgd,
де Vomr – показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста обласного значен-

ня, району;
Ugm – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст 

обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загально-
освітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які 
потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним 
навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgm – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані 
у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних 
малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофунк-
ціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навча-
ються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних 
закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл;

Ugmr – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості рай-
онів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчаль-
них закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують ко-
рекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та 
у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgmr – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані 
у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних 
загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, 
учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з ін-
клюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповід-
ність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл;

Ugs – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст 
обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних за-
гальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, 
крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах 
з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgs – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані 
у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів 
денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих мо-
нофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного ро-
звитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх 
навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять 
значень – залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах ста-
ном на 5 вересня року, що передує поточному242;

Um – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст 
обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів 
у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумо-
вого та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних 
класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, 
яким надано статус гірських;

Km – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у 
міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвіт-
242 Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки 
на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл.
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ніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які по-
требують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним 
навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розта-
шованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх 
загальноосвітніх шкіл;

Umr – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, 
крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших 
малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного ро-
звитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх на-
вчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у 
міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних за-
кладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції ро-
зумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціаль-
них класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, 
яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл;

Us – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст 
обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних 
закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують ко-
рекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та 
у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у насе-
лених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у 
сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загаль-
ноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім 
учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з 
інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів 
шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю 
учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять значень – залежно від середньої наповнюваності 
класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному243;

Ubm(r) – кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;
Kbm(r) – коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністратив-

но-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл;
Ujm(r) – кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або 

фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчають-
ся у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kj – коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції 
розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізич-
ного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загально-
освітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, на-
повнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, 
спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого 
однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпе-
чують функціонування соціальної інфраструктури та інших об’єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які 
побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств, і переважна частина жителів 
243 Так само.
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яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.
 Таблиця 5.В

Коефіцієнти затверджені на плановий бюджетний період (2015 рік), 
що враховуються у формулі розрахунку показника обсягу освітньої субвенції 

для зведеного бюджету міста обласного значення, району
Коефіцієнт значення

Kgm 0,968
Kgmr 1,064

Kgs, учнів:
понад 22,2 1,162
17,8–22,2 1,355
14,8–17,8 1,5
11,7–14,8 1,645
До 11,7 1,936

Km 0,841
Kmr 0,926

Kgs, учнів:
понад 22,2 1,01
17,8–22,2 1,178
14,8–17,8 1,305
11,7–14,8 1,431
до 11,7 1,751
Kbm 0,43
Kbr 0,29
Kj 2,5

Формула розрахунку показника обсягу освітньої субвенції 
для зведеного бюджету м. Києва244 

Vokyiv = Ho × (Ukyiv × Km + Us × Ks + Ubkyiv × Kbm + Ujkyiv × Kj + 
+ Uf × Kf + Uw × Kw + Ut × Kt + Usi × Ksi + Uz + Uh × Kh + 
+Ud × Kd + Uc × Kc) + Vznz + Sgd,
де Vokyiv – показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету м. Києва;
Ukyiv – кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва, крім учнів, які потребують ко-

рекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та 
у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Km – коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва у відповід-
ність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл245;

Ubkyiv – кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл м. Києва;
Ujkyiv – кількість учнів спеціальних шкіл м. Києва для дітей, які потребують корекції розумо-

вого та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного ро-
звитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх 
навчальних закладів.

244 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» від 26 червня 
2015 року № 435 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-%D0%BF).
245 На планований бюджетний період (2015 рік) Km дорівнює 0,841.
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Формула розрахунку показника обсягу медичної субвенції для обласного бюджету246 

Vzob = Hzob × Ni × (1 – λ + λ × Kzi2) + Sex(ob) + Vzgi + Szi + Szexi + Sni + Saidsi,
Hzob = (Vzu – Vzgu – Szu – Szexu – Snu – Saidsu) × Kzob1 × Kzob4 / Nu,
Sex(ob) = ∑ (Hzm(r)i × Kzm(r)3 × (Ni – Ndm(r)i – Nwm(r)i × Kzm(r)5) × (1 – λ + λ × Kzi2)) × Kzex(m) +
+ ∑ (Hzm(r)i × Kzm(r)3 × (Ni – Ndm(r)i – Nwm(r)i × Kzm(r)5) × (1 – λ + λ х Kzi2)) × Kzex(r),
де Vzob – показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету;
Hzob – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для обласного 

бюджету;
Vzu – загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів на планований 

бюджетний період;
Vzgu – загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів згідно із Законом 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;
Vzgi – обсяг медичної субвенції для місцевого бюджету згідно із Законом України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;
Sex(ob) – сумарний обсяг коштів, розрахований для обласних бюджетів для надання екстреної 

медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»;
Kzex(mr) – коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, 

який застосовується з метою визначення обсягу медичної субвенції обласних бюджетів для на-
дання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну до-
помогу». Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) дорівнює 0,109, для бюджетів районів 
Kzex(r) – 0,085;

Kzob1 – частка обсягу медичної субвенції для обласних бюджетів у загальному обсязі медичної 
субвенції, що становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як співвідношення сумарних 
витрат на охорону здоров’я обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за да-
ними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках Kzob1 враховано розмежування видатків між 
бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України;

Kzob4 – коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для обласних бюджетів у 
загальному обсязі медичної субвенції залежно від співвідношення видатків на заробітну плату до 
загальної суми видатків на охорону здоров’я таких бюджетів, який дорівнює 0,951;

λ – коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюд-
жетний період λ дорівнює 0,5;

Kzi2 – коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від стате-
вої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений згідно з 
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомо-
ги одній особі залежно від віку і статі:

Nu – чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;
Ni – чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці ста-

ном на 1 січня року, що передує планованому;
Szu – загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
Szi – обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукро-

вий діабет, визначений за окремим розрахунком;
Snu – загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на хронічну ниркову недостат-

ність методом гемодіалізу;
Sni – обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на хронічну ниркову 

недостатність методом гемодіалізу, визначений за окремим розрахунком;
Saidsu – загальний обсяг цільових коштів для виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-ін-

246 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» від 19 серпня 2015 року № 618 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF).
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фікованим дітям;
Saidsi – обсяг цільових коштів обласного бюджету для виплати щомісячної державної допомо-

ги ВІЛ-інфікованим дітям;
Szexu – загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним 

працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену 
медичну допомогу»;

Szexi – обсяг цільових коштів обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медич-
ним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екс-
трену медичну допомогу», розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

Формула розрахунку показника обсягу медичної субвенції 
для зведеного бюджету міста обласного значення, району, м. Києва247

Vzm(r)i = (Hzm(r)i × Kzm(r)3 × (Ni – Ndm(r)i – Nwm(r)i × Kzm(r)5) × (1 – λ + λ × Kzi2)) × Kzex(mr) 
+ Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu – Vzgu – Szu – Szexu – Snu – Saidsu) × Kzm(r)1 × Kzm(r)4 / (Nu – Ndm(r)u – 
Nwm(r)u × Kzm(r) 5),

де Vzm(r)i – показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного зна-
чення, району;

Hzm(r)i – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного 
бюджету міста обласного значення, району;

Vzyi – показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, що передається до відповід-
них місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв’язку з відсутністю (недостатністю) мережі 
бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування 
міст обласного значення, районів;

Kzm(r)1 – частка обсягу медичної субвенції для зведених бюджетів міст обласного значення, 
районів у загальному обсязі медичної субвенції, що визначається з урахуванням питомої ваги 
сумарних витрат на охорону здоров’я бюджетів таких міст, районів у загальній сумі витрат на цю 
мету за даними зведення місцевих бюджетів та розмежування видатків між бюджетами згідно з 
главою 13 Бюджетного кодексу України, яка дорівнює 0,646;

Kzi2 – коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від стате-
вої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений згідно з 
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомо-
ги одній особі залежно від віку і статі;

Kzm(r)3 – коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення 
– 1,065; район – 0,934), визначений як середнє співвідношення рівнів видатків зведених бюджетів 
міст обласного значення, районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розме-
жування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету 
м. Києва Kzm(r)3 дорівнює 1;

Kzm(r)4 – коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для зведених бюджетів 
міст обласного значення, районів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від питомої 
ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів, який дорівнює 1,027;

Kzm(r)5 – коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-тери-
торіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони 
здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, який дорівнює 0,5;

Kzex(mr) – коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, 

247 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» від 19 серпня 2015 року № 618 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF).
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який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції для бюджетів міст обласного 
значення, районів для надання первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до Зако-
ну України «Про екстрену медичну допомогу». Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) 
дорівнює 0,891, для бюджетів районів Kzex(r) – 0,915;

Ndm(r)u – загальна чисельність наявного населення міст обласного значення, районів, в яких 
відсутня мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів (обслуговується закладами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

Nwm(r)u – загальна чисельність наявного населення міст обласного значення, районів, яке 
частково обслуговується закладами охорони здоров’я МОЗ, Мінінфраструктури, Державного 
управління справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодер-
жавних функцій;

Ndm(r)i – чисельність наявного населення міста обласного значення, району, в якому відсутня 
мережа закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (об-
слуговується закладами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 
січня року, що передує планованому;

Nwm(r)i – чисельність наявного населення міста обласного значення, району, яке частково 
обслуговується закладами охорони здоров’я МОЗ, Мінінфраструктури, Державного управління 
справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодержавних функ-
цій, станом на 1 січня року, що передує планованому.

Vz kyiv = Vzob + Vzm(r)i.

 
Таблиця 5.Г

Розміри еквівалентних одиниць надання медичної допомоги 
одній особі залежно від віку і статі, що враховуються для визначення коефіцієнта

відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової 
структури населення адміністративно-територіальної одиниці

(одиниць)
Вікові групи Еквівалент надання медичної допомоги

чоловікам жінкам
0–1 10 5
2–4 7 3,5
5–9 3,7 3

10–14 3 2,5
15–19 2,2 3
20–24 2,6 3,5
25–29 2 4
30–34 2 4
35–39 2,5 4,5
40–44 3,5 5
45–49 4,5 5,5
50–54 5 6,5
55–59 6,5 7
60–64 7,5 8,5
65–69 8 9,5
70 і старші 10,5 11
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Формула розрахунку показника обсягу субвенції на підготовку 
робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам 
для обласного бюджету248

Vptnz = Hu × (Uptnz + Uptnzc × Kptnzc + Uptnzg × Kptnzg) + Sst + Sgd,
де Vptnz – показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету;
Hu – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного та 

іншого навчального закладу, який надає послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умо-
вах державного замовлення;

Uptnz – кількість учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які надають по-
слуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення (крім учнів з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних 
навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських), станом 
на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc – кількість учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які надають по-
слуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kptnzc – коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних та інших навчальних за-
кладів, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного за-
мовлення, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з 
кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період 
(2015 рік) Kptnzc дорівнює 1,9;

Uptnzg – кількість учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які надають по-
слуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, розташованих 
у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kptnzg – коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, 
які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, розта-
шованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професій-
но-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період (2015 рік) Kptnzg дорівнює 1,1;

Sst – додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за 
окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в 
розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 
до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студен-
там, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

Sgd – додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової гро-
шової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному 
утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються 
за окремим розрахунком.

Формула розрахунку показника обсягу субвенції на підготовку 
робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам 
для зведеного бюджету м. Києва249

Vptnzkyiv = Hu × (Uptnzkyiv + Uptnzckyiv × Kptnzc) + Sst + Sgd,
де Vptnzkyiv – показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету м. Києва;

248 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюд-
жетами» від 26 червня 2015 року № 436 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2015-%D0%BF).
249 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюд-
жетами» від 26 червня 2015 року № 436 (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2015-%D0%BF).
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Uptnzkyiv – кількість учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які надають послуги 
з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення м. Києва (крім дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzckyiv – кількість учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які надають 
послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення м. Києва, з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Таблиця 5.Д
Інформація по міжбюджетних трансфертах станом на 1 вересня 2015 року (тис. грн)

№ 
з/п Назва трансферту

Передбачено розписом на 
2015 рік

Касові видатки держав-
ного бюджету

Відхилення
Всього На січень- 

серпень Всього Серпень

1. Базова дотація 5357985,4 3571990,4 3507919,4 438490,0 64071,0
2. Суб. на енергоносії 24414219,3 7911074,6 7047534,5 318965,2 863540,1
3. Суб. на тверде та рідке паливо 806377,3 543478,2 469265,0 87014,3 74213,2
4. Суб. на пільг. проїзд та ін. пільги 1917833,2 1278555,2 900551,2 105583,9 378004,0
5. Суб. на допомогу сім’ям з дітьми 42317746,9 27907287,2 26931008,6 3481206,3 976278,6
6. Суб. на утримання дітей-сиріт 581094,4 383414,4 343876,1 43293,0 39538,3
Всього по субвенціях соціального значення 70037271,1 38023809,6 35692235,5 4036062,6 2331574,1
7. Стабілізаційна дотація** 2000000,0 0 0 0 0
8. Дод. дотація м. Славутич 10000,0 5000,0 5000,0 0 0
9. Суб. на підготовку робітничих кадрів 5802384,7 3933049,7 3911736,1 208724,5 21313,6
10. Освітня субвенція 41839852,9 28225892,6 27994038,6 1534251,5 231854,0
11. Суб. на витратні матеріали та інгаляційну 

анестезію 
18972,6 7588,8 7588,8 1897,3 0

12. Суб. на медикаменти для швидкої медич-
ної допомоги

137992,3 55197,1 55197,1 13799,2 0

13. Медична субвенція 44769353,4 30106950,1 29135473,8 3663147,2 971476,3
14. Суб. на реконструкцію Львівського облас-

ного перинатального центру*
45000,0 0 0 0 0

15. Суб. на будівництво житла учасникам АТО 300000,0 100000,0 100000,0 50000,0 0
16. Суб. на соц.-екон. комп. ризику населення 108709,0 62251,0 62251,0 12450,2 0
17. Суб. на відновлення інфраструктури у 

Донецькій та Лугансьній обл.
291600,0 75000,0 75000,0 15000,0 0

18. Суб. на придбання трамвайних вагонів 
вітчизняного виробництва**

100000,0 60000,0 0 0 60000,0

19. Суб. на часткове фінансування ДЮСШ 100000,0 56951,2 56951,2 7439,1 0
20. Суб. на будівництво лікуваль-ного корпусу 

Одеської обл. клінічної лікарні 
19000,0 0 0 0 0

21. Суб. на соц. захист м. Жовті Води 8480,1 5653,6 5653,6 706,7 0
22. Суб. на відшкодуваняня ставок за кредита-

ми Євро 2012 
23950,0 18150,0 3792,1 0 14357,9

23. Суб. на співфінансування метрополітену 
м. Дніпропетровськ *,**

29000,0 0 0 0 0

24. Суб. на вибори депутатів місц. рад ** 1180300,0 0 0 0 0
24. Суб. на вибори депутатів місц. рад ** 1180300,0 0 0 0 0
Всього по трансфертам загального фонду 172179851,5 10430784,1 100612837,3 9981968,4 3694646,8
1. Суб. нареформ. регіонал. систем охорони 

здоров’я
129738,8 82560,8 0 0 82560,8

2. Суб. на різницю в тарифах 2900000,0 1450000,0 523467,9 423386,4 926532,1
3. Суб. на метрополітен м. Дніпропетровськ 672000,0 36975,7 36975,7 0 0
Всього потрансфертам спецального фонду 3701738,8 1569536,5 560443,6 423386,4 1009092,9
Всього по загальному та спеціальному фондах 175881590,3 105877020,6 101173280,9 10405354,8 4703739,7
Реверсна дотація 3644169,9 2429446,4 1792643,5 218775,5 636802,9

* Відсутні порядки використання субвенції.
** Відсутній територіальний розподіл.
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Інвестиційна програма «Реконструкція зОш І–ІІІ ступенів із добудовою навчальних 
класів, харчоблоку, спортивного залу, басейну по проспекту Тараса шевченка, 15,

в м. Скалат Підволочиського району (І черга – реконструкція корпусу № 1)»

РЕєСТРАцІйНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту 001498-ТР

Назва проекту Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів із добудовою навчальних класів, харчоблоку, спор-
тивного залу, басейну по проспекту Тараса Шевченка, 15, в м. Скалат Підволочись-
кого району (І черга – реконструкція корпусу № 1).

Заявник Скалатська міська рада.
Технічне завдання 30. Реконструкція загальноосвітньої школи з добудовою навчальних класів, хар-

чоблоку, спортивного залу, актового залу, басейну по проспекту Тараса Шевченка в 
м. Скалат Підволочиського району (перша черга корпусу № 1).

Тематичний напрям ре-
алізації проекту

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку.

Номер і назва завдання зі 
Стратегії розвитку регіону

1.2.3 Формування гнучкої системи дошкільних та загальноосвітніх закладів у від-
повідності до системи розселення.

Період реалізації проекту З 07.2015 по 12.2015.
Область Тернопільська.
Район Підволочиський.

Анотація проекту
Проект спрямований на проведення реконструкції приміщень загальноосвітньої школи з до-

будовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового залу, басейну (І черга корпусу № 
1) в м. Скалат Підволочиського району. Реконструкція передбачає проведення будівельних та 
монтажних робіт пов’язаних з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового 
залу, басейну (перша черга корпусу № 1) в м. Скалат Підволочиського району.

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект
Реконструкція загальноосвітньої школи з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчобло-

ку, актового залу, басейну (перша черга корпусу № 1) в м. Скалат Підволочиського району зумов-
лена тим, що наявне приміщення, побудоване в 1902 році, перебуває в незадовільному технічно-
му стані. Санітарно-технічний стан приміщення не відповідає чинним стандартам, що призводить 
до неналежної підготовки учнів до навчально-виховного процесу, занять фізичною культурою і 
спортом. Скалатська ЗОШ І-ІІІ побудована в 1902 році і функціонує до сьогодні. Протягом остан-
ніх років кількість учнів зростає. На даний час у ній навчається 405 учнів з м. Скалат і сіл району. 
На даний час приміщення актового залу відсутнє, спортивний зал та харчоблок розсташовані в 
пристосованих приміщеннях. Щороку учні стають переможцями та лауреатами конкурсів різних 
рівнів. Наа даний час виготовлено та затверджено проектно-кошторисну документацію. Проект 
реалізується в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської обл., проспект Т.Шевченка,15, 
на площі 1,4 га. Загальна кошторисна вартість складає 6295,87 тис. грн. Термін реалізації проек-
ту. Соціальна спрямованість проекту – надання освітніх послуг на рівні державних стандартів та 
створення нових робочих місць для педагогічних працівників. Проект не несе загрози довкіллю 
та не містить інноваційної складової.

Мета та завдання проекту
Метою проекту є створення належних умов для організації навчально-виховного процесу у 

ЗОШ. Здійснити реконструкцію з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового 
залу, басейну (І черга корпусу № 1). Збільшити кількість робочих місць у будівельній організації, 
яка буде виконувати проект. Залучити батьків учнів ЗОШ І-ІІІ ст. до волонтерської допомоги та 
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вантажних робіт з метою оптимізації та зменшення фінансових витрат. Залучити кошти місцевої 
громади (Районної ради) для співфінансування проекту.

Опис діяльності у рамках проекту
Очікувані результати

Показники 
успішності 

проекту

Значення 
показників 
станом на 
початок 
проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року Джерела 
інформації 
про показ-

ники

1 рік проек-
ту

2 рік 
проекту (за 
наявності)

3 рік 
проекту (за 
наявності)

1 рік після 
завершен-
ня проекту

2 рік після 
завершен-
ня проекту

3 рік після 
завершен-
ня проекту

Фінансова сталість
Інституційна сталість

Політична сталість
Інновація

ПЛАН ГРАФІК

Період 
виконання захід

Джерела фінансування (тис. грн)

Передбачено ДФРР Передбачено місцевим 
бюджетом

Передбачено з партнерсь-
ких коштів

БюДжЕТ ПРОЕКТУ
загальний бюджет проекту БюДжЕТНА ФОРМА 1

Найменування заходу загальна вартість
Джерела фінансування (тис. грн)

ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Будівельно-монтажні роботи 6295.87 5666.2 629.67 0

Розклад бюджету за статтями видатків БюДжЕТНА ФОРМА 2
Найменування 

заходу
загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн)

ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Видатки споживання
Видатки розвитку 6295,87 5666,2 100 629,67 100 0 0

Очікувані джерела фінансування БюДжЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн) % загальної вартості

ДФРР 5666,2 90
Бюджет заявника 629,67 10
Бюджет партнерів 0 0

ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації

Інформація про заявника
ПІБ керівника органу Мотика Світлана Станіславівна

Назва посади Начальник відділу освіти
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Поштова адреса 47800, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ,
вул. А. Шептицького ,4

Телефон та мобільний (03543) 2-22-56
Факс
E-mail

Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проекту Кузів І.М.

Місце роботи ДП «НДІ Проектреконструкції»
Назва посади

Звання
Адреса для листування
Телефон та мобільний

Факс
E-mail

Таблиця 5.Е
Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році250251

(грн)
Адміністративно-тери-
торіальні одиниці

Обсги розподілу коштів
80% 20% Разом

Автономна Рреспубілка 
Крим134

0 0 0

Вінницька обл. 90168272 63591697 153759969
Волинська обл. 58020575 40919347 98939922
Дніпропетровська обл. 183451638 – 183451638
Донецька обл. 242037651 – 242037651
Житомирська обл. 70346165 49612041 119958206
Закарпатська обл. 70030683 49389545 119420228
Запорізька обл. 98948003 – 98948003
Івано-Франківська обл. 77009290 54311249 131320539
Київська обл. 96142262 – 96142262
Кіровоградська обл. 55026337 38807643 93833980
Луганська обл. 124781655 – 124781655
Львівська обл. 141439636 – 141439636
Миколаївська обл. 65100759 – 65100759
Одеська обл. 133530685 – 133530685
Полтавська обл. 81250023 – 81250023
Рівненська обл. 64570256 45538548 110108804
Сумська обл. 63127463 44521010 107648473
Тернопільська обл. 59804927 42177772 101982699
Харківська обл. 152516948 – 152516948
Херсонська обл. 59762580 42147907 101910487
Хмельницька обл. 72824555 51359939 124184494
Черкаська обл. 70203802 – 70203802
Чернівецька обл. 50621343 35700996 86322339
Чернігівська обл. 59442697 41922306 101365003
м. Київ 159841795 – 159841795
м. Севастополь135 0 0 0
Всього 2400000000 600000000 3000000000

250 Автономній Республіці Крим було передбачено 172271500 грн
251 м. Севастополю було передбачено 20363500 грн
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Таблиця 5.Е
Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році252253

(грн)

Адміністративно-територіальні одиниці
Обсги розподілу коштів

80% 20% Разом
Автономна Республіка Крим136 1628330 1072892 2701222
Вінницька обл. 1339460 882558 2222018
Волинська обл. 861902 567900 1429802
Дніпропетровська обл. 2725195 – 2725195
Донецька обл. 3595497 – 3595497
Житомирська обл. 1045000 688541 1733542
Закарпатська обл. 1040314 685453 1725767
Запорізька обл. 1469884 – 1469884
Івано-Франківська обл. 1143982 753759 1897741
Київська обл. 1428204 – 1428204
Кіровоградська обл. 817423 538592 1356015
Луганська обл. 1853646 – 1853646
Львівська обл. 2101102 – 2101102
Миколаївська обл. 967079 – 967079
Одеська обл. 1983614 – 1983614
Полтавська обл. 1206979 – 1206979
Рівненська обл. 959199 632007 1591206
Сумська обл. 937766 617885 1555651
Тернопільська обл. 888409 585365 1473774
Харківська обл. 2265657 – 2265657
Херсонська обл. 887780 584950 1472730
Хмельницька обл. 1081817 712800 1794617
Черкаська обл. 1042886 – 1042886
Чернівецька обл. 751986 495477 1247463
Чернігівська обл. 883028 581819 1464847
м. Київ 2374468 – 2374468
м. Севастополь137 319390 – 319390
Всього 3760000000 940000000 4700000000

ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Базова дотація – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.
Додаткова дотація – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою.
Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості – коефіцієнти, 

якими коригуються фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів, що 
враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від: кількості населен-
ня, споживачів гарантованих послуг, соціально-економічних, демографічних, кліматичних, еко-
логічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Медична субвенція – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам 
з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування 
повноважень у сфері охорони здоров’я.

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бю-
джету до іншого.

252 Автономній Республіці Крим було передбачено 172271500 грн
253 м. Севастополю було передбачено 20363500 грн
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Освітня субвенція – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам 
з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування 
повноважень у сфері освіти.

Реверсна дотація – кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Субвенція – міжбюджетний трансферт для використання з певною метою в порядку, визна-
ченому органом, який прийняв рішення про надання субвенції;

Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організа-
цій на безоплатній та безповоротній основі.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – гарантований державою в межах наяв-
них бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються від-
повідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, 
виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу 
міжбюджетних трансфертів.
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РОзДІЛ 6.БюДжЕТНИй ПРОцЕС НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
6.1. Стадії бюджетного процесу.
6.2. Повноваження учасників бюджетного процесу.
6.3. Права та обов’язки органів місцевого самоврядування у бюджетному процесі.
6.4. Взаємодія учасників бюджетного процесу.
6.5. Участь громадськості у бюджетному процесі.
6.6. Організація закупівель товарів, робіт і послуг.
6.7. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу.
6.8. Які новації бюджетного процесу на місцевому рівні?

6.1. СТАДІЇ БюДжЕТНОГО ПРОцЕСУ
Бюджетний процес – це організована і скоординована діяльність суб’єктів, що є його учасни-

ками – законодавчих органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, фінансових 
органів, розпорядників бюджетних коштів й інших суб’єктів. Така діяльність є різноаспектною та 
включає: формування цілей і завдань, які повинні бути досягнуті завдяки використанню бюджет-
них ресурсів; складання прогнозу соціально-економічного розвитку; розробку проекту бюджету, 
його погодження й затвердження; комплекс дій та заходів щодо виконання бюджету; складання 
і затвердження звіту про його виконання; оцінку одержаних результатів.

Немає жодної країни, в якій би бюджетний процес на місцевому рівні був повністю відосо-
блений від процесу складання та виконання центрального бюджету держави. Безперечно, вони 
є і повинні бути пов’язані. Однак рівень самостійності органів місцевого самоврядування щодо 
організації бюджетного процесу в межах загальнонаціональних «рамкових умов», який може 
бути різним залежно від форми державного устрою, способу організації бюджетної системи, роз-
виненості інституту місцевого самоврядування, є одним з найважливіших індикаторів, що харак-
теризує ступінь фінансової децентралізації.

Як і в розвинених країнах, в Україні основоположні норми створюють необхідні передумови 
для проведення органами місцевого самоврядування, хоч і в рамках єдиних загальнонаціональ-
них норм, незалежної бюджетної політики та самостійної організації бюджетного процесу. Втім, 
ці можливості залишаються нереалізованими внаслідок надмірної централізації бюджетної сис-
теми, віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування повноважень на здійснення 
державних видатків без забезпечення їх необхідними джерелами фінансування, недостатнього 
рівня податкової автономії органів місцевого самоврядування тощо.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, до стадій бюджетного процесу на місцевому рівні 
належать складання проекту місцевого бюджету, його розгляд та прийняття рішення про місце-
вий бюджет, виконання місцевого бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий 
бюджет, підготовка і розгляд звіту про виконання місцевого бюджету та прийняття рішення щодо 
нього (рис. 6.1). На них здійснюються контроль за дотриманням законодавства, аудит і оцінка 
ефективності управління бюджетними коштами, що ґрунтуються на правових засадах та мають 
гарантувати дотриманя бюджетної дисципліни. 

Рис. 6.1. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

1) Складання проекту місцевого бюджету. 2) Розгляд проекту і прийняття рішення про місцевий бюджет. 3) Виконання міс-
цевого бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 4) Підготовка та розгляд звіту про виконання 

місцевого бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Попередній бюджетний цикл

Наступний бюджетний цикл

Поточний бюджетний цикл
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Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні мають визначену послідовність. На стадії скла-
дання проекту місцевого бюджету здійснюється підготовка економічного обґрунтування його 
доходів і видатків; на стадії затвердження – прийняття рішення про бюджет на наступний бю-
джетний період; на стадії виконання місцевого бюджету – отримання його доходів та розподіл 
видатків відповідно до затвердженого рішення про бюджет; на стадії контролю за виконанням 
місцевого бюджету й звітності про його виконання – поточний контроль за використанням бю-
джетних коштів та підведення підсумків по закінченні бюджетного періоду.

Бюджетний процес на місцевому рівні базується на загальних принципах побудови бю-
джетної системи. Зокрема, принцип відповідальності учасників бюджетного процесу полягає 
в тому, що суб’єкти бюджетних відносин несуть відповідальність за свої дії або бездіяльність 
на кожній стадії бюджетного процесу; принцип публічності та прозорості – місцеві бюджети 
затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідними радами; 
принцип ефективності – учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнути запланова-
них цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і забезпечення максимального 
результату.

Дотичними реалізації до бюджетного процесу на місцевому рівні виступають принцип єднос-
ті, що забезпечується єдиною правовою базою, грошовою системою, регулюванням бюджетних 
відносин, бюджетною класифікацією; принцип самостійності, при якому держава коштами дер-
жавного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів місцевого само-
врядування; принцип справедливості та неупередженості, оскільки бюджетна система України 
будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу багатства між громадянами й 
територіальними громадами.

6.1.1. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Порядок складання проектів місцевих бюджетів регламентується статтею 75 Бюджетного ко-

дексу України228 (рис. 6.2, приклади документів подано в інформ. матер.). Він розпочинається із 
доведення Міністерством фінансів України місцевим державним адміністраціям і виконавчим 
органам місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 
наступний бюджетний період.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються: загальні суми доходів, видатків та кредиту-
вання; граничні обсяги річного дефіциту (профіциту), місцевого боргу, надання місцевих гаран-
тій; доходи за бюджетною класифікацією; фінансування за бюджетною класифікацією; бюджет-
ні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим 
виділенням видатків споживання та видатків розвитку; бюджетні призначення міжбюджетних 
трансфертів; розмір оборотного залишку коштів; додаткові положення, що регламентують про-
цес виконання місцевого бюджету (див. інформ. матеріали і рис. 6.В).

228 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим 
органам місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний 
бюджетний період.

Для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів й інших показників місцеві 
державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад надають необхідну інформацію цен-
тральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у від-
повідній сфері.
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Рис. 6.2. Послідовність складання проектів місцевих бюджетів

6.1.2. зАТВЕРДжЕННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Порядок затвердження місцевих бюджетів регламентується статтею 77 Бюджетного ко-

дексу України229 (рис. 6.3). Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місце-
вої ради до 25 грудня. Якщо ж до 1 грудня Верховною Радою України не прийнято закон про 
Державний бюджет України, місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів враховують 
обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня і медична субвенції, субвенції на підготовку 
робітничих кадрів, забезпечення медичних заходів окремих державних програм, базова 
та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній 
бюджетний період.

Незважаючи на проголошений курс на децентралізацію, органи місцевого самовряду-
вання не позбавлені трансфертної залежності. Тому при затвердженні місцевих бюджетів 
місцеві ради мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів й інші положення (необ-
хідні для їх формування), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту 
закону про Державний бюджет України у другому читанні. Разом з тим, у двотижневий 
строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України місцеві ради 
приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний 
бюджет України.

229 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Місцеві фінансові органи аналізують бюджетні запити щодо відповідності меті, пріоритетності, 
дієвості й ефективності використання бюджетних коштів, на основі чого приймають рішення 
про їх включення до пропозицій проектів місцевих бюджетів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (крім виконавчих органів рад, для бюд-
жетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні транс-
ферти) подають місцевим фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповід-
них бюджетів.

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний 
бюджет України Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям і 
виконавчим органам місцевих рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів.

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України в другому 
читанні Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим 
органам місцевих рад обсяги міжбюджетних трансфертів та вимоги до складання проектів міс-
цевих бюджетів.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії місцевої ради схвалюється 
місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Місцеві фінансові органи розробляють та доводять до головних розпорядників бюджетних 
коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. У той же час, головні розпорядники бюд-
жетних коштів мають забезпечити своєчасність і достовірність запитів.
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Рис. 6.3. Послідовність затвердження місцевих бюджетів

Обласні, міські, районні, селищні та сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів у 
першочерговому порядку повинні врахувати потребу в коштах на оплату праці працівників бю-
джетних установ згідно зі встановленими законодавством України умовами оплати праці й роз-
міру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетни-
ми установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджет-
ної установи встановлюються виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6.1.3. ВИКОНАННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Порядок виконання місцевих бюджетів регламентується статтею 78 Бюджетного кодексу Укра-

їни230. З практичного боку, виконати місцевий бюджет означає мобілізувати заплановані доходи і 
профінансувати в повному обсязі видатки, передбачені відповідним рішенням. Загалом же, вико-
нання місцевих бюджетів забезпечують місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відпо-
відних місцевих рад, а якщо відповідні виконавчі органи не створені, то сільські голови (рис. 6.4). 
Натомість загальну організацію й управління виконанням місцевих бюджетів та координацію ді-
яльності учасників бюджетного процесу здійснюють місцеві фінансові органи.

Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фі-
нансового органу (див. інформ. матеріали). До його затвердження затверджується тимчасовий 
розпис місцевого бюджету. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного пері-
оду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначен-
ням. Іншою ділянкою роботи місцевих фінансових органів є прогнозування й аналіз бюджетних 
доходів за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, чим забезпечуєть-
ся ефективність прийняття поточних рішень.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства Укра-
їни. Вони ведуть облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням орга-
нів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими 
фінансовими органами, здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 
бюджету. Новацією 2015 року є те, що за рішенням відповідної місцевої ради при виконанні міс-
цевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних над-
ходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

У разі прийняття рішення місцевою радою про обслуговування коштів у банках місцеві фінан-
сові органи та розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають в банках необхідну 
кількість поточних рахунків для зарахування коштів відповідно до класифікації власних надхо-
джень бюджетних установ і здійснення витрат. Таке рішення приймається до початку бюджетного 
періоду і протягом такого періоду не змінюється. Обслуговування коштів у банках здійснюється 
на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим фінансовим 
органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.
230 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Якщо до 1 грудня не прийнято закон про Державний бюджет України, місцеві ради враховують 
обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені на попередній бюджетний період.

Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня (незважа-
ючи на те, вчасно чи ні було прийнято закон про Державний бюджет України).

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні 
Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам міс-
цевих рад обсяги міжбюджетних трансфертів та вимоги до складання проектів місцевих бюджетів.
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Рис. 6.4. Органи, які задіяні в процесі виконання місцевих бюджетів

Враховуючи тривання кризових явищ у банківській сфері та необхідність врахування негатив-
них тенденцій на банківському ринку, в червні 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місце-
вих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках». Нею змінено вимоги щодо статутно-
го капіталу банків, у яких місцеві бюджети можуть розміщувати кошти на депозитних рахунках 
шляхом встановлення вимоги щодо наявності істотної участі держави в статутному капіталі (біль-
ше 75%) замість обмеження щодо розміру статутного капіталу (більше 10 млрд грн).

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в по-
вному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) й ін-
ших доходів відповідно до законодавства. Доходи визнаються зарахованими до місцевого бю-
джету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок або рахунки, відкриті в установах 
банків державного сектору (для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку 
та власних надходжень бюджетних установ), і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що 
контролюють справляння надходжень бюджету.

Виконання місцевого бюджету за видатками розпочинається зі встановлення бюджетних 
асигнувань (рис. 6.5). Відповідно до затвердженого розпису бюджету, розпорядники бюджетних 
коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів (вимоги 
до виконання кошторисів встановлюються Кабінетом Міністрів України). Казначейство України 
здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бю-
джету. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями 
та контролюють виконання процедур і вимог.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад

Місцеві фінансові органи

Органи Казначейства України

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету

Забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів.

Здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюдже-
ту, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Ведуть облік усіх надходжень місцевих бюджетів, за поданням органів, що контролюють їх 
справляння, здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

Забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів 
(обов’язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

Органи, які задіяні в процесі виконання місцевих бюджетів
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Рис. 6.5. Стадії виконання місцевих бюджетів за видатками

Стосовно взяття бюджетних зобов’язань – розпорядники бюджетних коштів можуть їх бра-
ти та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. 
За спеціальним фондом бюджету дані розпорядники беруть бюджетні зобов’язання виключно в 
межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду. За бюджетними програмами, які 
здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнарод-
них фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, вони мають право брати відпо-
відні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі понад їх фактичні надходження.

Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення ін-
ших аналогічних операцій, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов’язання без 
відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, є недійсними. За таки-
ми операціями не виникають бюджетні зобов’язання, не утворюється бюджетна заборгованість, 
вони не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Більше того, взяття таких зобов’язань є 
порушенням бюджетного законодавства, чим передбачено широкий спектр відповідальності, а 
збитки стягуються з винних осіб у судовому порядку.

Казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників 
бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При їх реєстрації та об-
ліку проводиться перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному 
асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу) 
(див. інформ. матеріали). Бюджетні зобов’язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з опла-
ти житлово-комунальних послуг, компенсацій з бюджету певним категоріям громадян, обліко-
вуються Казначейством України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Деякі особливості має здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань. Роз-
порядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг приймає рішення про їх 
оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України. Казначейство 
України здійснює платежі у разі: наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у 

Стадії виконання місцевих бюджетів за видатками

Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів 
на основі та в межах затвердженого розпису бюджету.

Затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядків вико-
ристання бюджетних коштів.

Взяття бюджетних зобов’язань.

Отримання товарів, робіт і послуг

Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм.

Повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету).
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бухгалтерському обліку виконання бюджету; наявності затвердженого паспорта бюджетної про-
грами (у разі застосування програмно-цільового методу); наявності у розпорядників бюджетних 
коштів відповідних бюджетних асигнувань.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною місцевою 
радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недо-
виконання дохідної частини або обсяг залишку коштів відповідного бюджету. Причому факт пере-
виконання визнається на рівні не менше ніж на 5%, а недоотримання – більше ніж на 15% (рис. 6.6). 
Після набрання чинності законом про Державний бюджет України органам державної влади та їх 
посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення додаткових 
витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел коштів для забезпечення цих витрат.

Рис. 6.6. Сценарії прийняття рішень про внесення змін до місцевого бюджету

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, міс-
цева державна адміністрація або виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати ви-
трати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній 
бюджетний період й одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний 
бюджетний період. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не 
можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий 
бюджет на попередній бюджетний період.

До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здій-
снювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням 
коштів з резервного фонду відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів 
з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення й надавати 
місцеві гарантії. З одного боку, це вимушений крок, спрямований на економію бюджетних коштів, 
забезпечення їх цільового та ефективного використання. З іншого боку, така норма стимулює орга-
ни місцевого самоврядування приймати відповідні рішення вчасно.

6.1.4. зВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Звітність про виконання місцевих бюджетів регламентується статтями 58–61, 80 Бюджетного 

кодексу України231. Така звітність, яка може бути оперативною, місячною, квартальною і річною, 
включає фінансову та бюджетну звітність. Причому перша складається згідно з національними по-
ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку й іншими нормативно-правовими актами Мі-
ністерства фінансів України, а друга – відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в 
розрізі бюджетної класифікації. Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення 
встановлюються Міністерством фінансів України232 (табл. 6.А інформ. матеріалів).

Організація складання звітності про виконання місцевих бюджетів покладається на Казначей-
ство України. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до місце-
вої ради місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або 
231 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
232 Форми фінансової та бюджетної звітності, а також порядок їх заповнення подано в Наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12).

Перевиконання більше 5% або недоотри-
мання більше 15% надходжень бюджету

Місцева рада може ухвалити рішення 
про внесення змін до рішення про 

місцевий бюджет.

Перевиконання менше 5% або 
недоотримання менше 15%

Місцева рада не може ухвалити 
рішення про внесення змін до рішення 

про місцевий бюджет.

Органи, які задіяні в процесі виконання місцевих бюджетів
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сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено) у двомісячний строк після 
завершення бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету 
відповідної місцевої ради, після чого місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюдже-
ту або приймають інше рішення.

6.2. ПОВНОВАжЕННЯ УчАСНИКІВ БюДжЕТНОГО ПРОцЕСУ НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними 

повноваженнями (правами й обов’язками з управління бюджетними коштами). До них належать 
такі суб’єкти (рис. 6.7): органи, які здійснюють правову регламентацію бюджетної діяльності; орга-
ни, які визначають бюджетні пріоритети та реалізують місцеву бюджетну політику; органи, які здій-
снюють оперативне управління бюджетним процесом на місцевому рівні; органи, які контролюють 
додержання бюджетного законодавства; органи, які здійснюють регулювання місцевих позик; роз-
порядники й одержувачі бюджетних коштів.

Рис. 6.7. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні

6.2.1. ПОВНОВАжЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ТА МІСцЕВИх ФІНАНСОВИх ОРГАНІВ
Міністерство фінансів України – це головний орган у системі центральних органів виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації бюджетної політики. На кожній стадії бюджетно-
го процесу воно здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Цю функцію на 
місцевому рівні безпосередньо виконують місцеві фінансові органи. Міністерство фінансів України 
та місцеві фінансові органи одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, під-
приємств, установ та організацій, банків інформацію з питань, що виникають під час складання, 
розгляду, затвердження і виконання бюджетів, звітування про їх виконання.

На стадії складання проектів місцевих бюджетів Міністерство фінансів України доводить місце-
вим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливості складання розра-
хунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період. Також у тижневий строк з дня схва-
лення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України це міністерство 
забезпечує доведення місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад 
розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення, інші показни-
ки щодо складання проектів місцевих бюджетів.

На цій стадії більше задіяні місцеві фінансові органи. Зокрема, вони розробляють і доводять до 
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, здійснюють 
аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору 
його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних 

Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні

Органи, які здійснюють право-
ву регламентацію бюджетної 

діяльності.

Органи, які контролюють до-
держання бюджетного зако-

нодавства.

Органи, які визначають 
бюджетні пріоритети та 

реалізують місцеву бюджетну 
політику.

Органи, які здійснюють регу-
лювання місцевих позик.

Органи, які здійснюють опера-
тивне управління бюджетним 

процесом.

Розпорядники й одержувачі 
бюджетних коштів.

Органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями 
(правами й обов’язками з управління бюджетними коштами)
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коштів. Крім того, керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бю-
джетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд місце-
вим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад.

У ході виконання місцевих бюджетів місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію 
та управління виконанням відповідного місцевого бюджету і координують діяльність учасників бю-
джетного процесу. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником 
місцевого фінансового органу, який протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпи-
су місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням. У разі внесення змін до рішення 
про місцевий бюджет місцевий фінансовий орган формує офіційний висновок про перевиконання 
чи недовиконання відповідного бюджету.

6.2.2. ПОВНОВАжЕННЯ КАзНАчЕйСТВА УКРАЇНИ
Органи Казначейства України здійснюють обслуговування місцевих бюджетів на стадії їх вико-

нання. Вони ведуть облік надходжень і за поданням органів, що контролюють справляння надхо-
джень бюджету, здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. 
Також протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу дані орга-
ни здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів на 
підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджет-
них асигнувань за видатками місцевих бюджетів.

На стадії звітування про виконання місцевих бюджетів органи Казначейства України складають 
та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів 
за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно пода-
ються органами Казначейства України фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та 
виконавчих органів місцевих рад. Дані органи в межах своїх повноважень забезпечують організа-
цію і координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням 
ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Повноваження Казначейства України з контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

До повноважень Казначейства України з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:

Веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат місцевих бюджетів, 
складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності.

Бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету

Відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів 
показникам розпису бюджету.

Відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми.

Відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням 
та відповідним бюджетним асигнуванням
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6.2.3. ПОВНОВАжЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРжАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛю
До повноважень органів державного фінансового контролю належить здійснення контролю за:
— цільовим й ефективним використанням коштів місцевих бюджетів;
— цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під місце-

ві гарантії;
— достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних 

показників;
— відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповід-

ним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу);

— відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу;

— веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової та бюджетної звітності, пас-
портів бюджетних програм і звітів про їх виконання, кошторисів й інших документів, що застосову-
ються в процесі виконання бюджету;

— станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів.

6.2.4. ПОВНОВАжЕННЯ МІСцЕВИх РАД
Місцеві ради затверджують місцеві бюджети відповідним рішенням до 25 грудня року, що пе-

редує плановому. Якщо до 1 грудня Верховною Радою України не прийнято закон про Державний 
бюджет України, місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги 
міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, ме-
дична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про 
Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Також на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи не-
довиконання дохідної частини загального фонду, обсягу залишку коштів загального та спеціально-
го фондів місцеві ради можуть прийняти рішення про внесення змін до місцевого бюджету (стадія 
виконання). Це може бути зроблено в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між 
головними розпорядниками бюджетних коштів й інших випадках. Після набрання чинності закону 
про Державний бюджет України забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення 
додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел бюджетних коштів.

Місцеві ради задіяні й на етапі звітування про місцеві бюджети. Зокрема, квартальний і річний 
звіти про виконання місцевого бюджету подаються до відповідної місцевої ради місцевою дер-
жавною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським головою 
(якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після 
завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з 
питань бюджету місцевої ради, після чого місцеві ради затверджують річний звіт про виконання 
бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

6.2.5. ПОВНОВАжЕННЯ МІСцЕВИх ДЕРжАВНИх АДМІНІСТРАцІй 
ТА ВИКОНАВчИх ОРГАНІВ ВІДПОВІДНИх МІСцЕВИх РАД
На етапі складання проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації та виконавчі ор-

гани місцевих рад виконують дві функції. З одного боку, вони надають інформацію центральним 
органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері 
(для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів й інших показників) і Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету (для розгляду цих розрахунків). З іншого боку, виконавчі 
органи сільських, селищних і міських рад подають відповідно районним або міським фінансовим 
органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

Не менш важливою ділянкою роботи є забезпечення виконання місцевих бюджетів. При цьому 
контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпи-
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су бюджету, кошторисів бюджетних установ здійснюється: обласними державними адміністрація-
ми – щодо районних та міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад; районни-
ми державними адміністраціями – щодо міських (міст районного значення), селищних, сільських 
бюджетів; виконавчими органами міських рад – щодо бюджетів районів у містах, сіл, селищ чи міст 
районного значення, що входять до складу цих міст.

6.2.6. ПОВНОВАжЕННЯ ВИКОНАВчИх ОРГАНІВ СІЛЬСЬКИх, СЕЛИЩНИх, МІСЬКИх РАД
До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
1) Власні (самоврядні) повноваження:
— складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, за-

безпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результа-
ти виконання бюджету; підготовка і подання до районних й обласних рад необхідних фінансових 
показників та пропозицій до проектів районних і обласних бюджетів;

— здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету;
— об’єднання на договірних засадах коштів місцевих бюджетів для виконання спільних про-

ектів або фінансування комунальних підприємств, вирішення питань, що стосуються спільних 
інтересів територіальних громад;

— укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, 
обов’язковість укладення яких встановлена законодавством;

— підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування тран-
спортних засобів.

2) Делеговані повноваження (здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів 
до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності).

6.2.7. РОзПОРЯДНИКИ й ОДЕРжУВАчІ БюДжЕТНИх КОшТІВ
У бюджетному процесі на місцевому рівні беруть участь розпорядники бюджетних коштів, голо-

вні розпорядники бюджетних коштів й одержувачі бюджетних коштів (рис. 6.9). Зокрема, розпо-
рядниками є бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асиг-
нувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; головними розпорядниками 
– бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бю-
джетних призначень; одержувачами – суб’єкти господарювання чи організації, які не мають статусу 
бюджетної установи, уповноважені на здійснення заходів, і отримують кошти бюджету.

Рис. 6.9. Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

Розпорядники бюджетних коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів

Одержувачі бюджетних коштів

Бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, 
взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом і здійснення 

витрат бюджету.

Бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення 
бюджетних призначень.

Суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, які не мають статусу бюджетної 
установи, уповноважені на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою.

Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів
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Для здійснення програм і заходів, які реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, бюджетні 
асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів, які поділяються на головних розпорядни-
ків бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Головними розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів можуть бути місцеві державні адміністрації, виконавчі органи, їх структурні 
підрозділи в особі керівників. Зрештою, якщо місцевою радою не створено виконавчий орган, функції 
головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради.

Головний розпорядник бюджетних коштів:
— розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (вклю-

чаючи заходи з реалізації інвестиційних проектів);
— організовує та забезпечує на підставі плану діяльності й індикативних прогнозних показників 

бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджет-
ного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу;

— отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; при-
ймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядника-
ми бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить 
до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

— затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання 
бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

— розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здій-
снює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі);

— здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повнова-
жень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільо-
ве використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого 
рівня й одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

— здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих 
за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною гро-
мадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

— здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпо-
рядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

— забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 
та бюджетної звітності;

— забезпечує доступність інформації про місцевий бюджет.
Розпорядник може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, перед-

бачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджет в межах відповідних бюджетних 
асигнувань. Одержувач використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних ко-
штів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника. 
Критерії визначення одержувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України 
з урахуванням напрямів, досвіду і результатів діяльності, фінансово-економічного обґрунтування 
виконання заходів бюджетної програми та застосування договірних умов.

6.4. ВзАєМОДІЯ УчАСНИКІВ БюДжЕТНОГО ПРОцЕСУ
Кожен із учасників бюджетного процесу наділений тими чи іншими бюджетними повноваження-

ми – правами й обов’язками з управління бюджетними коштами. Причому їх робота на різних стадіях 
бюджетного процесу побудована як «годинниковий механізм» і виконується у тісній координації та вза-
ємодії між ними. Одні здійснюють правову регламентацію бюджетної діяльності, визначають бюджетні 
пріоритети та реалізують місцеву бюджетну політику, натомість інші здійснюють оперативне управління 
бюджетним процесом на місцевому рівні, контролюють додержання бюджетного законодавства.

Верховна Рада України – це єдиний орган законодавчої влади, уповноважений приймати за-
кони, в тому числі з питань бюджету. Вона визначає бюджетну політику на наступний бюджетний 
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період, розглядає проект закону про Державний бюджет України, приймає і вносить зміни до ньо-
го, здійснює його виконання шляхом заслуховування звіту, затверджує річний звіт про виконання 
закону про Державний бюджет України. На практиці дані завдання покладені на Комітет Верховної 
Ради України з питань бюджету (зокрема, щодо законопроектної роботи, підготовки та попере-
днього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України).

Законодавчу функцію на місцевому рівні виконують представницькі органи влади (обласні, 
районні, міські, селищні та сільські ради), що складаються з депутатів і наділяються правом пред-
ставляти інтереси територіальних громад й приймати від їх імені рішення. Дані органи визна-
чають основні цілі, завдання та напрями місцевої бюджетної політики; розглядають проект та 
затверджують рішення про місцевий бюджет, вносять зміни до нього; контролюють його вико-
нання; розглядають і затверджують звіт про виконання місцевого бюджету; приймають рішення 
про отримання короткотермінових позичок (табл. 6.1).

Таблиця 6.1
Бюджетні повноваження місцевих рад

Місцеві 
ради

Повноваження

Обласні та 
районні 
ради

Визначення основних цілей, завдань і напрямів бюджетної політики; розгляд проекту та затвер-
дження рішення про бюджет, внесення змін до нього і контроль за його виконанням; оприлюднення 
рішень про бюджет; встановлення показників міжбюджетних відносин; затвердження або прийняття 
іншого рішення щодо звіту про виконання бюджету; оприлюднення і представлення даного звіту.

Міські, 
селищні 
та сільські 
ради

Визначення основних цілей, завдань і напрямів бюджетної політики; розгляд проекту та затверджен-
ня рішення про місцевий бюджет, внесення змін до нього і контроль за його виконанням; встановлен-
ня і скасування місцевих податків і зборів, порядку сплати та податкових ставок; надання пільг щодо 
сплати податків; розгляд, затвердження або прийняття іншого рішення щодо звіту про виконання 
бюджету.

Повноваження Кабінету Міністрів України в бюджетному процесі на місцевому рівні мають до-
тичний характер. Вони зводяться до доведення місцевим державним адміністраціям і виконавчим 
органам відповідних місцевих рад показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги між-
бюджетних трансфертів) й організаційно-методологічних вимог до складання проектів місцевих 
бюджетів. Натомість на загальнодержавному рівні даний орган виконавчої влади подає на розгляд 
Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 
період і складає проект закону про Державний бюджет України.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад беруть участь у всіх стадіях бю-
джетного процесу. Зокрема, на стадії складання проектів місцевих бюджетів – надають необхідну ін-
формацію Міністерству фінансів України; на стадії розгляду проекту рішення – схвалюють перед його 
розглядом на сесії відповідної місцевої ради; на стадії виконання місцевих бюджетів – забезпечують їх 
виконання; на стадії звітування – подають місцевим радам квартальний та річний звіти про виконання 
місцевого бюджету. Разом з тим, дані органи здійснюють контроль за відповідністю бюджетному зако-
нодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ тощо.

Таблиця 6.2
Взаємодія Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України 

з виконавчими органами місцевих рад
Органи влади Напрями взаємодії
М і н і с т е р с т в о 
фінансів України

Доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особли-
вості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період.
Доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад розра-
хунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфер-тів, методику їх визначення й інші показ-
ники.

Кабінет Міністрів 
України

Доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад обсяги 
міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів та організаційно-методологічні вимоги 
до складання проектів місцевих бюджетів.
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Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади з формування та забезпечення реалізації бюджетної політики. Безпосередньо у бюджетно-
му процесі на місцевому рівні його роль зводиться до надання місцевим державним адміністра-
ціям і виконавчим органам місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів бю-
джетів. Крім того, в тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону 
про Державний бюджет України Міністерство фінансів України доводить даним органам розра-
хунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення й інші показники.

На місцевому рівні функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витра-
чанням бюджетних коштів й інші функції, пов’язані з їх управлінням, покладені на місцеві фінан-
сові органи (табл. 6.3). На стадії складання проектів місцевих бюджетів вони здійснюють аналіз 
бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх від-
повідності меті, пріоритетності, дієвості й ефективності використання бюджетних коштів. На ста-
дії виконання – загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, 
координують діяльність учасників Бюджетного процесу.

Таблиця 6.3
Повноваження місцевих фінансових органів у бюджетному процесі на місцевому рівні

Стадії Повноваження
Складання проекту 
місцевого бюджету

Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки 
бюджетних запитів; аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджет-
них коштів.

Виконання місцево-
го бюджету

Загальна організація й управління виконанням місцевого бюджету; координація діяльності 
учасників бюджетного процесу; затвердження розпису, за яким виконується місцевий бюд-
жет; забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним при-
значенням; прогнозування та аналіз доходів місцевого бюджету.

Внесення змін до 
місцевого бюджету

Прийняття рішення про приведення у відповідність (зміну) бюджетних призначень; надання 
місцевій раді висновку про перевиконання чи недовиконання місцевого бюджету, на підставі 
якого приймається рішення про внесення змін до нього.

Обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України. У ході ви-
конання місцевих бюджетів вони ведуть облік надходжень, що належать місцевим бюджетам, і 
за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відпо-
відними місцевими фінансовими органами, здійснюють повернення коштів, помилково або над-
міру зарахованих до бюджету. Здійснюючи підготовку звітів про виконання місцевих бюджетів, 
дані органи складають та подають фінансовим органам місцевих державних адміністрацій і ви-
конавчих органів місцевих рад звітність про виконання місцевих бюджетів.

Важливу роль у бюджетному процесі на місцевому рівні відіграють органи, що контролюють 
справляння надходжень бюджету. Вони забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходжен-
ня до місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно 
до законодавства. При цьому на місцеві державні адміністрації та виконавчі органи міських рад 
покладено завдання координувати діяльність органів стягнення щодо виконання визначених для 
територій показників доходів бюджету. На стадії звітування дані органи подають місцевим фінан-
совим органам відповідні звіти.

Органи державного фінансового контролю здійснюють незалежний внутрішній фінансовий 
контроль від імені виконавчої гілки влади на стадії виконання бюджетів. Зокрема, вони контр-
олюють цільове й ефективне використання коштів місцевих бюджетів, цільове використанням і 
своєчасне повернення кредитів (позик), одержаних під місцеві гарантії, достовірність визначен-
ня потреби у бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників, відповідність 
взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів бюджетним асигнуванням і 
паспорту бюджетної програми, стан внутрішнього контролю й аудиту в розпорядників бюджет-
них коштів.
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6.5. УчАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У БюДжЕТНОМУ ПРОцЕСІ
За даними аналітичної записки «Напрями активізації участі громадськості у місцевому само-

врядуванні в містах України»233 основні проблеми участі громадськості в бюджетному процесі 
зводяться до: невпевненості громадськості у власних силах; недооцінки громадських об’єднань у 
бюджетотворенні; ігнорування думки людей при прийнятті рішень стосовно бюджету; неналеж-
ної якості інформування населення про бюджет; пасивності громадян в пошуку інформації про 
діяльність органів місцевого самоврядування; недостатньо ефективного використання інстру-
ментів і методів співпраці місцевої влади з територіальною громадою.

Без їх вирішення неможливо забезпечити відкритість інформації про формування і викорис-
тання бюджетних коштів, а участь населення в контролі за їх розподілом не буде мати жодної 
ваги. В умовах демократизації суспільного життя залучення громадськості до бюджетного проце-
су пов’язане з тенденціями фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади. Через 
інформування у ЗМІ й Інтернеті, участь у загальних зборах і громадських слуханнях, письмові 
звернення населення до органів влади, інші заходи мешканці територіальних громад мають ре-
альну здатність впливати на бюджет (табл. 6.4).

Серед усіх форм участі громадськості у бюджетному процесі найрадикальніший характер має 
місцевий референдум. Він є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого зна-
чення шляхом прямого волевиявлення. При цьому його предметом можуть бути будь-які пи-
тання, віднесені до відання місцевого самоврядування, у тому числі ті, що стосуються бюджету. 
Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній тери-
торії, а порядок його призначення та проведення, перелік питань, що вирішуються виключно з 
його допомогою, визначаються законом про референдуми.

Таблиця 6.4
Форми участі громадськості у бюджетному процесі

Форми характеристика
Місцевий референ-
дум

Проводиться з питань місцевого значення, а його результати є обов’язковими до виконання 
місцевими органами влади.

Громадські слухан-
ня

Можуть проводитися з будь-яких питань, що належать до місцевої юрисдикції, включаючи 
бюджетні питання.

Дорадчий комітет Виконує консультативну роль при місцевих органах виконавчої влади та зазвичай керується 
регламентом місцевої ради.

Громадська комісія Створюється на коротший проміжок часу, ніж дорадчий комітет, як правило, для надання 
місцевим радам допомоги при розгляді певних питань.

Загальні збори 
громадян

Можуть висувати рекомендації для місцевих органів щодо вирішення певних питань в межах 
їх компетенції.

Місцеві ініціативи Право членів громади ініціювати закриті та відкриті обговорення будь-якого питання в межах 
компетенції місцевих органів на засіданнях місцевої ради.

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішен-
ні питань місцевого значення (як свідчить практика, бюджетні питання на них обговорюються 
рідше, ніж ті, що стосуються житлово-комунального господарства, громадського транспорту, со-
ціальних пільг і виплат). Головною перевагою даної форми участі громадськості у бюджетному 
процесі є те, що вони відкривають певні можливості для порозуміння між місцевою владою і на-
селенням. Той факт, що рішення загальних зборів громадян є легітимними з точки зору закону, 
ускладнює можливість для органів місцевого самоврядування їх проігнорувати.

Ще однією формою участі громадськості у бюджетному процесі є місцеві ініціативи. Зокре-
ма, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої 
ініціативи) будь-якого бюджетного питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 
Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом 

233 Див.: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/gromadsk.pdf.
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місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Місцева ініціатива, внесена на 
розгляд місцевої ради, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні місцевої ради за 
участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання – зустрічатися 
з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких 
члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання і вносити пропо-
зиції. Пропозиції, які вносяться за їх результатами, підлягають обов’язковому розгляду органами 
місцевого самоврядування. Вони нерідко організуються для залучення загальної підтримки гро-
мадян з певних загальних бюджетних питань, мобілізації громадської підтримки для вчинення 
опору несправедливому бюджетному рішенню органів влади вищого рівня.

Перелічені форми участі громадськості у бюджетному процесі відрізняються між собою за 
способом участі (делегована або безпосередня участь), типами рішень, що приймаються (до-
радчі або обов’язкові), масштабністю прийняття рішень (вузькі або широкі). Більше того, даний 
перелік може бути доповнений й іншими законними заходами і засобами суспільної боротьби 
за прозорість бюджету та підзвітність влади. Їх використання односторонньо, а не комплексно, 
може призвести до незначного й неефективного впливу на бюджетні рішення, але в поєднанні 
вони мають великий потенціал. Приклади застосування форм подано в табл. 6.5.

Таблиця 6.5
Напрями застосування форм участі громадськості у бюджетному процесі

Стадії Форми
Складання проекту 
бюджету

Фокус-групи; дискусії за круглим столом; робочі групи і консультативні комітети; громадські 
слухання; загальні збори громадян; опитування громадської думки; участь у сесіях ради та 
засіданнях комітетів.

Прийняття бюджету Громадські наглядові та моніторингові комітети або ради; опитування громадської думки; 
участь громадян у комітетах.

Виконання бюджету Одержання громадськими організаціями субпідрядів на виконання програм або надання по-
слуг; самомобілізація і самоорганізація населення.

Розгляд звіту про 
виконання бюджету

Проведення обговорень та фокус-груп; дискусії за круглим столом; опитування громадської 
думки; публічні слухання щодо бюджету; участь у сесіях ради та засіданнях комітетів.

Таким чином, сьогодні виникає потреба в розширенні сфери участі громадськості у бюджетно-
му процесі та побудові ефективного механізму взаємодії таких інститутів, як влада і суспільство. 
Поточний механізм формування та використання бюджетних коштів потребує змін у правовому, 
організаційному і методичному руслі з тим, щоб сприяти демократичним зрушенням. З одного 
боку, ці зміни можливі тільки при відкритості влади та її політичній волі співпрацювати з громад-
ськістю, а з іншого – при бажанні самих мешканців територіальних громад брати активну участь 
у бюджетному процесі.

Широкі можливості участі громадськості у бюджетному процесі надає партиципаторне бюдже-
тування. На сьогоднішні більше 1500 міст на усіх континентах запроваджують механізми «парти-
ципаторного бюджету», або «бюджету участі», які є формою прямої демократії та означають від-
критий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту шляхом 
голосування вирішує, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету. Партиципаторне бю-
джетування є формою прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 
рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та 
шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету.

Партиципаторне бюджетування передбачає виокремлення зі складу місцевого бюджету певної 
частини, якою безпосередньо управляє громадськість. Основними перевагами такого підходу до 
управління бюджету є підвищення прозорості планування та виконання місцевого бюджету та по-
ліпшення інформування владних структур про потреби громади. У результаті створюються спри-
ятливі передумови для підвищення довіри громадськості до управління місцевим бюджетом.
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6.6. ОРГАНІзАцІЯ зАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ
При здійсненні держаних закупівель посадові особи органів місцевого самоврядування можуть 

стикнутися із багатьма термінами234, як-от: «акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової про-
позиції», «генеральний замовник», «державна закупівля», «кваліфікаційна документація», «най-
більш економічно вигідна пропозиція», «орган оскарження», «переможець процедури закупівлі», 
«предмет закупівлі», «пропозиція конкурсних торгів», «рамкова угода», «цінова пропозиція» 
тощо. Для ознайомлення в інформаційних матеріалах подано рішення Сумської міської ради «Про 
Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету».

Державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановле-
ному Законом України «Про здійснення державних закупівель». Закупівля здійснюється відповід-
но до річного плану. Даний план протягом п’яти робочих днів з дня затвердження надсилається 
до органів Казначейства України або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовни-
ка. Для забезпечення відкритості інформації він обов’язково повинен оприлюднюватися на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, на власному веб-сайті замовника або, за 
його відсутності, на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.

Рис. 6.10. Ризики закупівель товарів, робіт і послуг

Для оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу замовник подає: оголо-
шення; обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі; документацію конкурсних 
торгів; оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду; протокол розкриття пропозицій 
конкурсних торгів, цінових і кваліфікаційних пропозицій; повідомлення про акцепт пропозиції; 
оголошення про результати процедури закупівлі; звіт про результати проведення процедури за-
купівлі; звіт про виконання договору. Даний Веб-портал повинен відповідати встановленим за-
конодавством вимогам та забезпечувати вільний і безоплатний доступ до нього.

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування відкритих торгів, двоступеневих торгів, 
запиту цінових пропозицій, попередньої кваліфікації учасників та переговорної процедури за-
купівлі (рис. 6.11). Замовник має право здійснювати процедури закупівлі із використанням елек-
тронних засобів. В такому разі дані створюються і подаються з урахуванням вимог законів Укра-
їни «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий 
підпис»235. Електронні засоби повинні бути загальнодоступними і гарантувати відсутність дис-
кримінації та рівний доступ до інформації всім учасникам процедур закупівель.

234 Визначення даних термінів подано в Законі України «Про здійснення державних закупівель» (див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18).
235 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15 та http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15.

Ризики закупівель товарів, робіт і послуг

Ризик замовника торгів характеризується втратами користі щодо товарів, робіт 
та послуг через неефективне використання бюджетних коштів.

Ризик учасника – зазнати втрат очікуваної економічної користі або прямих збит-
ків через відсутність дієвих важелів з боку замовника.

Ризики під час проведення торгів та виконання контрактів можуть доповнювати 
та бути складовими один одного.
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Рис. 6.11. Процедури закупівлі товарів, робіт і послуг

Разом з тим, замовник може вимагати від учасників подання ними документально підтвердже-
ної інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Такими критеріями є: по-перше, 
наявність обладнання та матеріально-технічної бази; по-друге, наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; по-третє, наявність документально підтвер-
дженого досвіду виконання аналогічних договорів; по-четверте, наявність фінансової спромож-
ності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговую-
чого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Законодавство визначає низку причин, за яких замовник може відмовити в участі у процедурі 
закупівлі (рис. 6.12). Більшість з них стосуються упередження корупційних дій або притягнення 
до відповідальності за вчинення правопорушень. Разом з тим, замовник може прийняти рішен-
ня про відмову у процедурі закупівлі, якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації має 
заборгованість із сплати податків; учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить 
господарську діяльність відповідно до положень його статуту; учасник або учасник попередньої 
кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах.

Рис. 6.12. Причини відмови в участі у процедурі закупівлі

Процедури

1) Відкриті торги.
2) Двоступеневі торги.

3) Запит цінових пропозицій.
4) Попередня кваліфікація учасників.
5) Переговорна процедура закупівлі.

Закупівля товарів, робіт і послуг

Причини відмови в участі у процедурі закупівлі

Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано
винагороду з метою вплинути на прийняття рішення.

Відомості про учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні правопорушення.

Службову особу учасника було притягнуто до відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Учасник протягом останніх років притягувався до відповідальності за вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій.

Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є 
пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

Учасник попередньої кваліфікації визнаний банкрутом та відносно нього відкрита 
ліквідаційна процедура.
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Основною процедурою закупівлі є відкриті торги. Під час їх проведення пропозиції конкурс-
них торгів мають право подавати всі зацікавлені особи. Оголошення про проведення процедури 
відкритих торгів оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. В ньому зазначають-
ся: найменування і місцезнаходження замовника; адреса веб-сайту; найменування предмета 
закупівлі; кількість та місце поставки товарів; строк постачання; розмір, вид та умови надання 
забезпечення пропозицій конкурсних торгів; інформація про посадових осіб замовника, уповно-
важених здійснювати зв’язок з учасниками; реєстраційний рахунок замовника; інші документи.

Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів 
з дня оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі обґрунтованої 
нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів ме-
дичного призначення строк для подання пропозицій може бути скорочено до 10 робочих днів. 
Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення процедури від-
критих торгів та у звіті про результати проведення процедури закупівлі і не повинні свідчити про 
наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична чи юри-
дична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів. Вона надається 
замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту. Також документація опри-
люднюється на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і повинна містити: 
інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів; кваліфікаційні критерії до учасників; ін-
формацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; інші документи 
(детальніше їх перелік подано в Законі України «Про здійснення державних закупівель»236).

Таблиця 6.6
Проблеми в організації закупівель товарів, робіт і послуг

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі вимоги до 
надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Його розмір не може перевищувати 0,5% 
очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3% – у разі прове-
дення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних 
торгів. Забезпечення не повертається у разі: відкликання пропозиції учасником після закінчення 
строку її подання; непідписання переможцем договору про закупівлю; ненадання переможцем 
забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту пропозиції.

Разом з тим, замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику 
протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропози-
ції конкурсних торгів у разі: по-перше, закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів, зазначеного в документації конкурсних торгів; по-друге, укладення договору про закупівлю 
з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; по-третє, відкликання пропозиції конкурсних 
торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі не укладення догово-
ру про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

236 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18.

Проблеми характеристика
Правові Непрогнозованість прийняття змін і доповнень до законодавства у сфері закупівель товарів, 

робіт і послуг.
Виробничі (технічні) В процесі підготовки замовником документації можуть створюватись передумови виникнен-

ня ризиків щодо одержання позитивного резуль-тату торгів, тобто визначення переможця.
Комерційні Небезпека неспроможності замовника виконати умови контракту та зменшити обсяги за-

купівлі.
Фінансові Учасники торгів, які мають справу з бюджетними коштами часто сти-каються з відсутністю 

оплат, зриву графіків оплат, зменшення об’ємів зобов’язань.
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Рис. 6.13. Скасування замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої поса-
дової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті. На запит учасника 
замовник протягом одного робочого дня з дня підтверджує надходження пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання 
пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження. Кожен учас-
ник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурс-
них торгів вноситься замовником до реєстру.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у 
час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі. До участі у про-
цедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх 
уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені 
представники громадських об’єднань. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів переві-
ряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів. Зазначена інформація вноситься до 
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, критеріями якої є: у разі здійснен-
ня закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо 
розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійний ринок, – ціна; у разі 
здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консульта-
ційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських 
робіт), – ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як якість виконання робіт і 
послуг, умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана 
найбільш економічно вигідною. Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня надіслати 
переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – 
письмове повідомлення про результати торгів. Тим часом, повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково оприлюднюється на веб-порталі Уповнова-

замовник скасовує торги в разі:

Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.

Неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення зако-
нодавства з питань державних закупівель.

Виявлення факту змови учасників.

Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури за-
купівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі.

Подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних.

Відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно.
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женого органу. Замовник повинен укласти договір про закупівлю з переможцем торгів не пізніше 
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

За результатами проведення процедури закупівлі складається звіт, в якому зазначається: на-
йменування предмета закупівлі; кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місце 
розташування учасника, з яким укладено договір; ціни пропозицій конкурсних торгів; дати опри-
люднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів, оголошення про проведення процедури закупівлі та про резуль-
тати процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю; інша інформація (детальніше вона 
роз’яснена в Законі України «Про здійснення державних закупівель»237).

6.7. НЕОБхІДНІСТЬ зАБЕзПЕчЕННЯ ПРОзОРОСТІ БюДжЕТНОГО ПРОцЕСУ
Одним з пріоритетних завдань, що покладаються на місцеву владу, є створення прозорої сис-

теми прийняття рішень з питань, що стосуються бюджету. Про доцільність відкритості бюджет-
ного процесу та залучення громадян до формування і реалізації бюджетної політики свідчать 
численні наукові дослідження та широкий зарубіжний досвід. При цьому необхідність участі на-
селення в ньому обумовлена тим, що в сучасному суспільстві головне призначення бюджету по-
лягає у фінансовому забезпеченні найважливіших потреб громадян. Тому врахування пріорите-
тів і вподобань населення є невід’ємною частиною бюджетної процедури.

Члени територіальної громади завдяки можливості брати активну участь у вирішенні справ 
місцевого значення та втручатися в хід прийняття рішень місцевою владою є не тільки реципієн-
тами, але й розпорядниками суспільних коштів, а ступінь схвалення ними бюджетної політики є 
основним критерієм її ефективності. Залучення громадян дає змогу, з одного боку, точніше ви-
значити їх потреби, а з іншого – забезпечити дієвий громадський контроль за формуванням і ви-
користанням місцевих бюджетів. Крім того, міра участі громадян у бюджетному процесі є одним 
з найголовніших індикаторів розвитку демократії в будь-якій державі.

Рис. 6.14. Напрями підвищення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні

Значну увагу питанню забезпечення прозорості в бюджетній сфері приділяє Міжнародний ва-
лютний фонд. Виходячи з рекомендацій цієї організації, можна сформулювати низку принципів, 
дотримання яких дає змогу досягнути належного рівня прозорості бюджетного процесу: чіткість 
розподілу функцій і обов’язків між учасниками бюджетних відносин; доступність інформації; за-
безпечення високої якості даних; відкритість бюджетного процесу. Оприлюднена фінансова ін-
формація має бути точною, достовірною, методологічно обґрунтованою, зручною для викорис-
тання, достатньо повною та придатною для проведення фіскального аналізу.

З точки зору Міжнародного валютного фонду, публікація бюджетної інформації повинна бути 
юридичним обов’язком не тільки для уряду, а й місцевої влади. Доцільність застосування цієї 
процедури підтверджена досвідом багатьох розвинених країн. При цьому використовуються два 
237 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18.

Напрями

1) Узгодження позиції влади і громадян щодо напрямків використання бюджетних коштів.
2) Підвищення довіри громадян до влади та її підзвітність суспільству.
3) Посилення ефективності контролю за бюджетним процесом на місцевому рівні.
4) Збільшення відповідальності влади перед громадою.

Підвищення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні
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різних підходи: дані формуються на основі єдиної бюджетної класифікації, що дає змогу уряду 
складати й оприлюднювати зведену інформацію про стан фінансів; місцева влада є незалежною 
в питаннях формування та оприлюднення інформації (однак, дотримуються того ж, що й уряд, 
високого стандарту прозорості бюджетного процесу).

У США, незважаючи на значну самостійність регіональної та місцевої влади, федеральний 
уряд має змогу складати зведену інформацію з питань бюджету на основі фактичних даних. Цьо-
го вдається досягнути завдяки підтриманню високих стандартів прозорості бюджетного процесу. 
В Австралії застосовуються обидва підходи. Органи влади місцевого рівня доводять бюджетну 
інформацію до громадськості незалежно від федерального уряду. У Новій Зеландії ще в 1994 році 
ухвалено закон про бюджетну відповідальність, який зобов’язує владу звітуватися перед громад-
ськістю за результати діяльності та визначає стандарти прозорості у бюджетній сфері.

В Англії та Уельсі значну роль у забезпеченні прозорості бюджетного процесу на місцевому 
рівні відіграє Аудиторська комісія. Ця організація проводить аудит витрат органів місцевого са-
моврядування та щороку публікує порівняльні звіти про результати їх роботи. У Швеції, почина-
ючи з 1993 році, встановлюються критерії оцінювання місцевих фінансів. Така діяльність здійсню-
ється Шведською асоціацією місцевих органів влади у співпраці з Центральним бюро статистики. 
В цій країні розробляється й аналізується понад 140 різних показників, які характеризують стан 
бюджетної політики і рівень наданих суспільних послуг.

У нашій державі проблема покращення відкритості бюджетного процесу була й залишається 
особливо актуальною, позаяк визначений у Бюджетному кодексі України принцип публічності 
та прозорості передбачає тільки інформування населення з питань складання, розгляду, затвер-
дження, виконання бюджетів, а також контролю за їх виконанням. Населення фактично відсторо-
нене від бюджетного процесу, що не відображає демократичні орієнтири розвитку суспільства. 
Натомість у зарубіжній практиці основний акцент зроблено на громадському обговоренні як 
проекту бюджету під час затвердження, так і річного звіту про його виконання.

Таблиця 6.7
Реалізація цілей суб’єктами, що ініціюють розвиток прозорості бюджетного процесу

Міжнародні фінансові 
інститути Національні и регіональні органи влади Інститути громадянського 

суспільства

Ціль – фінансова про-
зорість.

Ціль – підвищення прозорості в ході реформу-
вання бюджетної системи, включаючи більш 

широке інформування громадськості.

Ціль – підвищення прозорості і ак-
тивізація громадської участі.

Викликає зацікавлення Закон Парламенту Румунії «Про державні фінанси», де зазначено про 
обговорення у суспільстві проекту бюджету та річного звіту про виконання, їх публікації в Офіцій-
ному віснику Румунії, розповсюдження відповідної інформації через ЗМІ. Аналогічні положення 
подані в Законі Парламенту Румунії «Про місцеві фінанси», а саме: місцеві бюджети є відкритими 
і прозорими, що досягається за рахунок публікації в газетах, висвітлення на Інтернет-сторінках 
або інших ЗМІ проекту місцевого бюджету та річного звіту про його виконання, а головне – їх об-
говорення серед широких верств населення.

Детальніше опис цього процесу викладено в статті 39 даного законодавчого акта. Отож, упро-
довж 15 днів після опублікування закону про державний бюджет розглядаються проекти місцевих 
бюджетів, а їх зміст висвітлюється у ЗМІ. При цьому місцеві жителі можуть подавати скарги на ті 
чи інші положення бюджету не пізніше, ніж через 15 днів після публікації, а їх розгляд здійснюєть-
ся у межах 5 днів. Як показує досвід, дискусії точаться щодо збільшення видаткової частини бю-
джету на соціальні цілі та зменшення податкового навантаження. Загалом же, місцеві бюджети 
мають бути затверджені упродовж 45 днів після публікації закону про державний бюджет.

Такий механізм організації бюджетних відносин стратегічно важливий для нашої держави, 
тому з певними змінами та доповненнями може бути адаптований до вітчизняної практики, 
оскільки залучення громадськості до бюджетного процесу, зокрема на початковій стадії, дасть 
змогу не тільки демократизувати інститут бюджету, а й зробити його прозорим, відкритим і до-
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ступним. Тим більше, що визначений урядом курс до децентралізації узгоджується з останньою 
тезою. Щоправда, для впровадження такого підходу необхідна політична воля до реформування 
законодавства з тим, щоб домінанти його побудови не мали рекомендаційний характер.

Незважаючи на те, що на практиці можуть застосовуватися різні форми участі населення в бю-
джетному процесі, як-от: бюджетні слухання, збори громадян, громадські комісії, дорадчі коміте-
ти і робочі групи, громадські та консультаційні ради, підтримка проектів й ініціатив громадських 
організацій з місцевого бюджету через механізм конкурсів, консультації представників місцевої 
влади, одним зі слабких місць чинного законодавства є відсутність положень, які б регламенту-
вали процедури участі громадян у бюджетному процесі (ним не передбачено ні необхідності, ані 
умов проведення таких форм залучення громадськості).

Бюджетні слухання – це різновид громадських слухань і водночас важливий елемент бюджет-
ного процесу. Метою цього заходу є створення передумов для залучення населення до прийняття 
місцевою владою рішень з питань формування та використання бюджету, врахування інтересів і 
побажань членів територіальної громади при визначенні напрямів місцевої бюджетної політики. 
Необхідність цієї й інших форм участі громадян у бюджетному процесі зумовлена обмеженістю 
можливостей представницької демократії. Трапляється, що депутати і посадові особи органів міс-
цевого самоврядування неадекватно репрезентують інтереси територіальної громади.

Загалом же, на бюджетних слуханнях можуть розглядатися наступні питання: основні напря-
ми та пріоритети бюджетної політики на місцевому рівні; проект місцевого бюджету на наступ-
ний рік; проблеми формування і використання ресурсів місцевого бюджету; питання розробки 
та фінансування цільових бюджетних програм; стратегія інвестиційної політики органу місцевого 
самоврядування й основні напрями капіталовкладень; проблеми бюджетного забезпечення га-
лузей економічної та соціальної сфери; результати реалізації місцевої бюджетної політики; шляхи 
нарощування дохідної частини бюджету тощо.

Один із важливих напрямів забезпечення прозорості, відкритості та доступності бюджету в 
умовах демократизації суспільного життя – розвиток технології публічного доступу до бюджетної 
інформації. Зокрема, відповідно до Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України 
щорічно здійснює оприлюднення проекту закону та закону про Державний бюджет України, ма-
теріалів про його виконання за підсумками місяця, кварталу, року. Натомість на місцеві державні 
адміністрації й органи місцевого самоврядування покладено обов’язок публікувати інформацію 
про місцеві бюджети, в тому числі відповідні рішення та звіти про виконання.

З позиції імплементації у бюджетне законодавство нашої держави викликає зацікавлення вже 
згаданий Закон Парламенту Румунії «Про державні фінанси», у якій зазначено, що крім річно-
го звіту про виконання державного бюджету, передбачено прийняття законодавчого акту про 
середньострокове бюджетне звітування. На відміну від вітчизняної практики, де звітність про 
виконання бюджету може бути оперативною, місячною, квартальною та річною, її законодавче 
оформлення дає змогу контролювати державними і громадськими інститутами завершальний 
етап бюджетного процесу. Це робить його прозорим, доступним та відкритим.

Крім того, потрібно змінити підхід до подачі інформації про бюджет, поліпшити механізм її ви-
світлення в ЗМІ, на Інтернет-сторінках тощо. Крім використання бюджетної статистики органів 
державної влади й управління, реалізацію даних заходів необхідно покласти на громадські орга-
нізації й залучити науковців. Це дасть змогу сформувати в суспільстві альтернативну точку зору 
про стан доходів та видатків бюджету й вплинути на зміну курсу бюджетної політики. При цьому 
важливу роль повинна відігравати модернізація інституту масово-роз’яснювальної роботи, що 
спиратиметься на проведення різного роду «круглих столів», брифінгів і конференцій.

Підвищення прозорості місцевих бюджетів й активізація участі населення в їх складанні та 
виконанні є не тільки інструментами оптимізації бюджетних процедур на місцевому рівні, але 
й сприяють розв’язанню проблеми відчуження людей від влади. Вирішення цього завдання є 
однією з об’єктивних умов утвердження України як демократичної держави. Адже недостатня 
прозорість та відкритість, відсутність системи громадського контролю за формуванням і вико-
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ристанням бюджетних коштів є однією з перепон на шляху до поглиблення децентралізації та 
зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування238.

Гарантією успішності заходів з покращення прозорості та відкритості бюджетного процесу на 
місцевому рівні є досягнення високого ступеня довіри громадян до місцевої влади. При цьому 
створення ефективної системи прийняття рішень з питань бюджету вдасться забезпечити тільки 
тоді, коли в ній будуть зацікавлені усі члени територіальної громади, коли вони будуть усвідом-
лювати, що місцева влада працює для них, а кожна їх пропозиція чи зауваження будуть розгля-
нуті, обговорені й враховані при складанні, розгляді та затвердженні бюджету. Розв’язання даної 
проблеми має лежати в основі вдосконалення системи місцевого самоврядування.

6.8. ЯКІ НОВАцІЇ БюДжЕТНОГО ПРОцЕСУ НА МІСцЕВОМУ РІВНІ?
У нинішньому вигляді бюджетний процес на місцевому рівні сформувався ще на початку 2000-

их років. З того часу зі змінами та доповненнями він забезпечує організовану і скоординовану 
діяльність суб’єктів, що є його учасниками. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)» певною мірою вдосконалив деякі бю-
джетні процедури, забезпечив ефективний рух бюджетних коштів, надав самостійності органів 
місцевого самоврядування у прийнятті бюджетних рішень. Основними новаціями бюджетного 
процесу на місцевому рівні є наступні (табл. 6.8):

Таблиця 6.8
Новації бюджетного процесу на місцевому рівні

Особливості бюджетного процесу до 2015 року Особливості бюджетного процесу після 2015 року
Розпорядники бюджетних коштів

Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та 
затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти 
про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання 
бюджетних програм (у разі застосування програмно-ці-
льового методу у бюджетному процесі).

Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє 
та затверджує паспорти бюджетних програм і складає 
звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників ви-
конання бюджетних програм (у разі застосування про-
грамно-цільового методу у бюджетному процесі), при 
цьому забезпечуючи підтвердження результативних 
показників бюджетних програм офіційною державною 
статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними 
бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподар-
ського (управлінського) обліку, запровадження форми 
внутрішньо-господарського (управлінського) обліку для 
збору такої інформації.

Затвердження місцевих бюджетів
Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні 
бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст респуб-
ліканського Ав-тономної Республіки Крим та обласного 
значення) бюджети, інші бюджети місцевого самовря-
дування, для яких у державному бюджеті визначають-
ся міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний 
період затверджуються рішенням Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, відповідної місцевої ради не 
пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опуб-
лікування закону про Державний бюджет України.

Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 
ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Виконання місцевих бюджетів
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 
здійснюється органами, що здійснюють казначейське 
обслуговування бюджетних коштів.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 
здійснюється органами, що здійснюють казначейське об-
слуговування бюджетних коштів. За рішенням Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 
ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування 
бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та влас-
них надходжень бюджетних установ може здійснювати-
ся в установах банків державного сектору.

238 Враховуючи пропозиції громадських організацій щодо забезпечення відкритості і прозорості та з метою належного інформування жителів 
Тернопільської області про використання коштів обласного бюджету, Тернопільська обласна рада затвердила порядок публічного звітування 
головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області (див. інформ. матеріали).
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 — посилено відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів в частині формування 
паспортів бюджетних програм та запровадження форми управлінського обліку для збору інфор-
мації, необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм;

— надано можливість переведення коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджет-
них установ на обслуговування в установах банків. Такі бюджети позбавляються права на отри-
мання позичок для покриття тимчасових касових розривів;

— забезпечено незалежне від термінів прийняття закону про Державний бюджет України за-
твердження місцевих бюджетів – до 25 грудня (в такому разі місцеві ради враховують обсяги 
міжбюджетних трансфертів, визначені в попередньому бюджетному періоді).

ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ
ІНСТРУКцІЯ

стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на 2014 
рік та прогнозу міського бюджету на 2015, 2016 роки за традиційним методом

(Витяг)

Керуючись частиною третьою статті 75 Бюджетного кодексу України, управління фінансів де-
партаменту фінансової політики розробило і доводить для врахування під час підготовки бю-
джетних запитів на 2014 рік Інструкцію стосовно заповнення форм бюджетного запиту до про-
екту міського бюджету на 2014 рік та прогнозу міського бюджету на 2015, 2016 роки.

Головні розпорядники коштів міського бюджету організовують складання бюджетних запитів 
на основі розроблених управлінням фінансів департаменту фінансової політики інструкцій з під-
готовки цих запитів з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України.

Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та ін-
дикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні 
за плановим два бюджетні періоди доводяться до головного розпорядника загальними сумами 
за роками, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу 
між кодами функціональної класифікації з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником 
самостійно відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. 
Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктом 17 постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 року № 228 
з урахуванням внесених змін.

Під час заповнення бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на на-
ступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників 
надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному 
бюджетних періодах.

У процесі формування міського бюджету на 2014 рік та прогнозу міського бюджету на 2015, 
2016 роки слід керуватись наступними типовими формами бюджетного запиту головного розпо-
рядника коштів:

Форма 2014−1 має містити показники, які характеризують пропозицію головного розпоряд-
ника коштів міського бюджету щодо загального їх обсягу (з виділенням коштів загального та 
спеціального фондів бюджету), необхідного для забезпечення його діяльності на наступний бю-
джетний рік у цілому та за функціями, згідно із тимчасовою класифікацією, а також прогнозні 
показники на 2015, 2016 роки.

Звітні та затверджені дані про доходи, фінансування, видатки, повернення та надання кредитів 
повинні бути приведені відповідно до класифікації доходів, класифікації фінансування, економіч-
ної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, якщо такі 
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були внесені протягом попереднього та поточного років до цих видів бюджетної класифікації.
Для заповнення форм бюджетного запиту на плановий рік та наступні за плановим два бю-

джетні періоди використовуються дані звіту за попередній рік, поданого органами Державної 
казначейської служби, та показники, затверджені у розписі міського бюджету на поточний рік (з 
урахуванням внесених змін).

У формі 2014-2 подаються показники прогнозного обсягу бюджетних ресурсів для забезпе-
чення діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету за джерелами надходжень 
(згідно із тимчасовою класифікацією).

Форма 2014-3 відображає виклад бюджетного запиту головного розпорядника коштів місько-
го бюджету за функціональною та економічною класифікаціями (згідно з тимчасовою класифіка-
цією). Під час планування видатків на 2014 рік необхідно врахувати вимоги наказу Міністерства 
фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами і доповненнями.

У формі 2014-4 відображаються видатки для надання фінансової підтримки одержувачам ко-
штів у розрізі функцій тимчасової класифікації видатків.

Форма 2014-5 відображає видатки розпорядників коштів на проведення заходів, пов’язаних з 
енергозбереженням,у розрізі кодів функціональної класифікації, згідно із тимчасовою класифікацією.

У формі 2014-6 подаються натуральні показники обсягу споживання енергоносіїв бюджетни-
ми установами у розрізі функцій та підфункцій бюджетної класифікації видатків.

Форма 2014-7 заповнюється у випадку складання бюджетного запиту на виконання бюджет-
ної програми. У зазначеній формі необхідно вказати мету програми, її завдання, напрямки діяль-
ності та показники результативності.

Форма 2014-8 містить перелік відповідних показників за мережею, штатами та контингента-
ми, що мають застосовуватись для визначення обсягу бюджетних коштів, необхідних на забезпе-
чення діяльності установ, організацій та проведення заходів, які є у віданні головного розпоряд-
ника коштів міського бюджету, в розрізі функцій та підфункцій бюджетної класифікації видатків.

У формі 2014-9 подається структура видатків на оплату праці для забезпечення діяльності голов-
ного розпорядника коштів міського бюджету за функціями та підфункціями бюджетної класифікації.

Форма 2014-10 відображає показники, які дають можливість здійснити аналіз заходів голов-
ного розпорядника коштів міського бюджету щодо управління прийнятими зобов’язаннями у 
2012 та 2013 роках і пропозицій приведення зобов’язань на 2014 рік до меж граничного обсягу 
бюджетних ресурсів.

Обсяги видатків, які відображені в типових формах (2014-3, 2014-4, 2014-5, 2014-8), повинні 
бути обґрунтовані детальними розрахунками.

У доповнення до визначених форм головні розпорядники коштів міського бюджету подають 
пояснювальну записку, в якій обґрунтовують збільшення обсягу прогнозних показників у розрізі 
економічної структури видатків та наводять заходи з економії бюджетних коштів.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, 
зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

За несвоєчасне подання бюджетного запиту управління фінансів департаменту фінансової по-
літики, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України, може складати протокол 
про порушення бюджетного законодавства згідно з наказом Міністерства фінансів від 15 листо-
пада 2010 року № 1370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року 
№ 1201/18496 і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

…
На підставі даних, наведених у формах бюджетних запитів, управління фінансів департаменту 

фінансової політики приймає рішення щодо доцільності подання відповідних видатків на розгляд 
виконавчого комітету і міської ради.
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Додаток 1 
до Інструкції з підготовки 
бюджетних запитів

БюДжЕТНИй зАПИТ НА 20__-20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 239

1. ______________________________________________ (__) (__) (__)
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  КВК
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
3. завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів
державного бюджету

Найменування 
показника 
результату

Одиниця 
виміру

20___ рік 
(звіт)

20__ рік 
(затверджено)

20__ рік 
(проект)

20__ рік 
(прогноз)

20__ рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

завдання 1

завдання 2

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного 
бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бю-
джетними програмами

(тис. грн)

КПКВК Наймену-
вання

Від-
повідаль-
ний вико-

навець

КФКВ 20__ рік 
(звіт)

20__ рік 
(затвер-
джено)

20__ рік 
(проект)

20__ рік 
(прогноз)

20__ рік 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

Керівник установи   _________________ _____________________ 
           (підпис)   (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _________________ _____________________ 
           (підпис)   (прізвище та ініціали)

     

239 Інші додатки подано Наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (див.: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12).
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ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВчИй КОМІТЕТ

РІшЕННЯ 

30.12.2011          № 785 

Про прогноз бюджету 
міста на 2013 та 2014 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 52), виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ:
Схвалити прогноз бюджету міста Дубно на 2013 та 2014 роки згідно з додатком.

Міський голова        В. Антонюк
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Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 30.12.2011 № 785
ПРОГНОз

бюджету міста Дубно Рівненської області на 2013 та 2014 роки
(Витяг)

загальна частина
Прогноз бюджету міста Дубно Рівненської області на 2013 та 2014 роки (далі – Прогноз) розро-

блено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми 
економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економі-
ка, ефективна держава», державних та регіональних цільових програм, з урахуванням Прогнозу 
Державного бюджету на 2013 та 2014 роки.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управ-
ління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення 
взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньо-
строковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної 
політики.

Основними завданнями Прогнозу є: 
– підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
– посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
– забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації 

більше одного року;
– зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.
…

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста Дубно, покладені в 
основу формування прогнозу місцевих бюджетів на 2013 та 2014 роки

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економіч-
них реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання міста, формування 
структури економіки, стійкішої до впливу зовнішніх факторів.

…
Так, темпи валової доданої вартості спрогнозовані на рівні – 4,5% у 2013 році, та 4,2% – у 2014 

році. У фактичних цінах ВДВ збільшиться до 2,2 млн грн у 2013 році та до 2,6 млн грн – у 2014 році.

Таблиця 1
Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2013 та 2014 роки

Найменування показника 2013 рік 2014 рік
Валова додана вартість у фактичних цінах, млн грн
Темпи зростання ВДВ,%
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн 2300 2500
Прибуток від звичайної діяльності підприємств до оподаткування, млн грн
Фонд оплати праці, млрд грн
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років,% 2,45 2,40
Експорт товарів і послуг, % до попереднього року: 102 105
Імпорт товарів, % до попереднього року 101 103

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2013 та 2014 роки розроблений 
на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розви-
тку держави.
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Таблиця 2
Індикативні прогнозні показники місцевих бюджетів області та обласного бюджету на 

2013 та 2014 роки (млн грн)
Найменування показника 2013 рік 2014 рік

Власні доходи (без трансфертів) 49,4 49,5
Дотація вирівнювання 45,4 50,6
Видатки 94,8 100,1
Дефіцит / профіцит 0 0

Власні доходи бюджету міста Дубно на 2013 та 2014 роки
Прогноз доходів бюджету міста Дубно на 2013 та 2014 роки розроблено з урахуванням осно-

вних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на 
2010–2014 роки та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста 
на 2013 та 2014 роки. 

…
Внаслідок передбачених Законом пільг в поточному році втрати бюджету міста складуть по-

над 4 млн грн та у наступному бюджетному періоді – понад 4,5 млн грн.
Таблиця 3

Індикативні прогнозні показники власних доходів бюджету
міста Дубно на 2013 та 2014 роки (млн грн)

Найменування показника
Бюджет області

2013 рік 2014 рік
Загальний обсяг доходів, з них: 49,4 49,5
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 35,6 35,7
в т.ч. податок на доходи фізичних осіб 35,3 35,4
Доходи,що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 4,8 4,89
Доходи спеціального фонду, 9 8,91
в т.ч. бюджету розвитку 2,5 2,6

Видатки бюджету міста на 2013 та 2014 роки
Прогноз видатків бюджету на 2012, 2013 та 2014 роки розроблено на основі відповідних ма-

кроекономічних показників, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та по-
вернення кредитів бюджету.

Таблиця 4
Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду бюджету міста Дубно за 

функціональним призначенням на 2013 та 2014 роки (млн грн)
Найменування 2013 рік 2014 рік

Державне управління 8,7 9
Освiта 45,4 46,65
Охорона здоров’я 27,9 30,3
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення, в т.ч. 2,4 2,6
Культура i мистецтво 4,5 5,5
в т. ч. капітальні видатки
Фiзична культура i спорт 0,7 0,75
Видатки, не вiднесенi до основних груп 0,36 0,4
в т.ч. нерозподілений резерв 0,36 0,4
Всього видатків, що враховуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів 90 95,2
Засоби масової інформації
Житлово-комунальне господарство
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Видатки, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 4,8 4,9
Разом видатків 94,8 100,1
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Державне управління
Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради та 

її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією 
України та іншими законами, належне забезпечення якісного контролю за використанням ко-
штів у реалізації заходів програм соціально-економічного розвитку.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– забезпечити належне опрацювання та затвердження низки цільових програм;
…
Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання функ-

цій, прийняття низки цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апара-
ту міської ради згідно з чинним законодавством.

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетним завданням розвитку галузі соціального захисту населення є реформування на-

явної системи надання пільг на житлово-комунальні послуги та пільговий проїзд, забезпечення 
ефективного надання всiх видiв соціальної допомоги на принципах адресності та підвищення 
рівня забезпечення безоплатними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи: 
– заміна надання пільг на адресну грошову допомогу населенню шляхом доплати до пенсії або 

заробітної плати; 
…
Основними результатами, яких планується досягти, є:
– скорочення адміністративних витрат на організацію відшкодувань за надані пільги, спро-

щення системи їх отримання;
…

Охорона здоров’я
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медич-

ними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини. 
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– оптимізація та реформування мережі закладів охорони здоров’я всіх рівнів у відповідності 

до плану Реформи медичного обслуговування, затвердженого Програмою економічних реформ 
України на 2010–2014 роки;

– розвиток первинної медико-санітарної допомоги через структурно-організаційне та фінан-
сово-економічне розмежування рівнів надання медичної допомоги;

…
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
– поліпшення здоров’я населення;
…

Освіта
Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення доступності до якісної освіти.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи: 
– оптимізація мережі навчальних закладів області з урахуванням демографічних і економіч-

них реалій та необхідності підвищення якості освіти, створення умов для однозмінного навчання; 
забезпечення функціонування освітніх округів;

…
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
– підвищення рівня забезпечення охоплення дошкільною освітою, в тому числі дітей 

п’ятирічного віку;
…
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Культура і мистецтво
Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духо-

вних та культурних здобутків українського народу в місті Дубно, удосконалення та утримання 
культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– забезпечення підтримки мистецьких колективів; 
…
Основними результатами, яких планується досягти, є:
– реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері; 
…

Фізична культура і спорт
Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя усіх категорій населен-

ня, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування 
в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів 
міста в офіційних міжнародних та всеукраїнських та обласних змаганнях.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– забезпечити об’єднання зусиль органів державної влади, громадських та приватних орга-

нізацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно-
оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку; 

…
Основними результатами, яких планується досягти, є:
– здобуття призових місць у обласних, регіональних, Олімпійських, Параолімпійських іграх, 

інших офіційних міжнародних та всеукраїнських змаганнях;
…

Охорона довкілля
Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони довкілля в м.Дубно є забезпечення без-

пеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, 
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження 
екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, підвищення радіаційної 
безпеки та досягнення екологічної рівноваги прилеглих територій.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– забезпечення обов’язковості врахування екологічної складової при прийнятті рішень щодо 

формування стратегій сталого розвитку, місцевих цільових програм;
…
Основними результатами, яких планується досягти, є:
– знешкодження непридатних до використання пестицидів та утилізації небезпечних відходів;
…
Пріоритети розвитку в сфері енергоефективності на 2013–2014 роки
1. Забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у галузях соціальної сфери міста.
…
Основні результати, що планується досягти:
– економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергоощадних заходів, в 

тому числі за рахунок використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та альтер-
нативного палива. 

…
Дорожньо-транспортний комплекс

Основними пріоритетами розвитку комунальної дорожньо-транспортної інфраструктури об-
ласті у прогнозованому періоді (2013–2014 роки) є покращення наявних об’єктів комунальної 
дорожньої мережі для потреб економічного розвитку області та підвищення якості життя насе-
лення.
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У 2013–2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
– розвиток об’єктів транспортної інфраструктури комунальної власності;
…
Для реалізації цих заходів планується залучення коштів субвенції з державного бюджету та 

коштів спеціального фонду обласного бюджету. За зазначені кошти передбачається відремонту-
вати у 2013–2014 роках комунальні дороги.

житлово-комунальне господарство
Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства області на 2013–2014 

роки:
– реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спря-

мованих на зменшення витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;
…

Міський голова        В. Антонюк

Рис. 6.А. Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

Пояснювальна записка до проекту рішення.

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, 
що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення.

Показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди 
для завершення інвестиційних проектів.

Перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за 
плановим два бюджетні періоди.

Переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетни-
ми програмами.

Інформація про хід виконання відповідного бюджету 
у поточному бюджетному періоді.

Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів 
до проекту відповідного бюджету.

Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація 
або виконавчий орган відповідної місцевої ради.
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Рис. 6.А. Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

зОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І ш Е Н Н Я
(Витяг)

від 27.01.2015 № 47-3/VI
м. золотоноша

Про міський бюджет на 2015 рік

Відповідно до статті 25 та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2015 рік»,

міська рада вирішила:
1. Визначити на 2015 рік:
– доходи міського бюджету у сумі 118960,272 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду 

міського бюджету 115167,272 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 3793,000 тис. 
грн, у тому числі бюджету розвитку 1900,000 тис. грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету у сумі 118960,272 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду 
міського бюджету 112967,272 тис. грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 5993,000 
тис. грн;

– профіцит загального фонду міського бюджету 2200,000 тис. грн (передача коштів із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2200,000 тис. грн джерелами фінансу-
вання якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 

Інформація, яку має містити пояснювальна записка до проекту рішення про 
місцевий бюджет

Інформація про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період.

Оцінка доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюдже-
ту внаслідок наданих податкових пільг.

Пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, вклю-
чаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування.

Обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвен-
цій на виконання інвестиційних проектів.

Інформація щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.
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2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за кодом програмної класифікації видатків та кре-
дитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування 
бюджету, у тому числі по загальному фонду 112967,272 тис. грн та спеціальному фонду 5993,000 
тис. грн згідно з додатком № 3, 3.1 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 73,100 тис. грн 
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5, 5.1 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок 

коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 70,000 тис. грн
…
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональ-

них) програм у сумі 9163,628 тис. грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.
…
17. Золотоніському міському фінансовому управлінню у місячний термін від прийняття цього 

рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відпо-
відних бюджетних асигнувань. 

18. З метою приведення витрат міського бюджету у відповідність до чинних стандартів з на-
дання соціальних послуг (типові штати, нормативи витрат на харчування, типові навчальні пла-
ни, тощо) зобов’язати до 1 березня 2015 року відділ освіти розробити чіткі та конкретні заходи 
щодо оптимізації витрат. 

19. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з по-
рушенням вимог статей 125 та 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі 
(міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасо-
вого невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись зем-
лекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання 
за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між 
власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу ІІ Цивіль-
ного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди – у порядку, визначе-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам». 

…
20. Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин вико-

навчого комітету Золотоніської міської ради направити землекористувачам, які використовують 
землі міста без правовстановлювальних документів, вимоги про відшкодування ними власнику 
землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час 
тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного 
доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного ви-
користання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про 
відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та 
землекористувачем – акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про при-
мусове стягнення із землекористувачів визначених комісією міськвиконкому сум збитків.

…
22. Встановити, що до міського бюджету по коду платежу 24060300 «Інші надходження» зара-

ховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні під-
розділи Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за 
право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову 
участь в утриманні об’єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.

23. Делегувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради за погодженням з постійною 
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комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговуван-
ня, господарської діяльності право здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних 
трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів в період між сесіями міської ради з на-
ступним затвердженням цих змін міською радою.

…
25. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане 

рішення в міській газеті «Златокрай» або в інших регіональних друкованих засобах масової ін-
формації та на офіційному сайті міської ради з питань міської ради (zolotonosha.osp-ua.info) не 
пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

26. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бю-
джету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Гри-
щенко Л.В.), та міського голову Войцехівського В.О.

Міський голова       В.О. Войцехівський

ПОГОДжЕНО:

Начальник юридичного відділу     С.ю. Лучанінов
 

Рис. 6.В. Елементи, які визначаються рішенням про місцевий бюджет

Елементи, які визначаються рішенням про місцевий бюджет

Загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету 
(з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

Граничний обсяг річного дефіциту (профіциту), місцевого боргу, 
надання місцевих гарантій.

Доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення).

Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за 
бюджетною класифікацією (у додатках до рішення).

Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення).

Розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету.

Додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Департаменту фінансів запорізької 
обласної державної адміністрації
29.01.2013 № 36

зареєстровано в Головному управлінні
 юстиції у запорізькій області
01.02.2013 № 5/1588 

Порядок складання та виконання розпису 
місцевих бюджетів області

(Витяг)
1. загальні положення
1.1. Порядок складання та виконання розпису місцевих бюджетів області (надалі – Порядок) 

визначає процедури складання і виконання розпису місцевих бюджетів області.
1.2. Розпис місцевих бюджетів області на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансо-

ваним та включати: розпис доходів місцевих бюджетів; розпис фінансування місцевих бюдже-
тів; розпис асигнувань місцевих бюджетів; розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів 
та надання кредитів з місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевого 
бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду місце-
вого бюджету.

…
1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням відпо-

відної ради про місцевий бюджет в місячний термін з дня прийняття цього рішення.
До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.
Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього По-

рядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.
…

2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та 

розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів.
2.2. Розпис доходів складається відділом доходів Департаменту фінансів Запорізької обласної 

державної адміністрації за участю відповідних галузевих відділів Департаменту фінансів Запо-
різької обласної державної адміністрації (відповідними відділами місцевих управлінь фінансів, 
Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) та головних розпо-
рядників.

2.3. Розпис фінансування складається відділом планування та виконання обласного бюджету 
Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними бюджетними 
відділами місцевих управлінь фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запо-
різької міської ради) з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального 
фонду місцевого бюджету. 

2.4. Розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів складається відповідними галузевими 
відділами Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними 
відділами місцевих управлінь фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запо-
різької міської ради).

…
2.7. Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації надає до Головного 

управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, управлінь фінансів 
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райдержадміністрацій та міських рад (міст обласного значення), Департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради на паперових та електронних носіях помісячний 
розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за 
відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом обласного бюджету.

3. Внесення змін до розпису
3.1. Внесення змін до розпису здійснюється у разі:
– необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації ви-

датків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією 
окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

– прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного 
розпорядника до іншого головного розпорядника;

…
– внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
3.2. Внесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом місцевого бюджету перед-

бачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком 
надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального 
фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бю-
джетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих до-
кументів.

…
3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
– бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників за-

гального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
…
3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
– підписуються начальником відділу планування та виконання обласного бюджету Департа-

менту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (начальником відповідного відді-
лу місцевого управління фінансів, директором Департаменту фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради) і начальником відповідного галузевого відділу Департаменту фінансів 
Запорізької обласної державної адміністрації або особами, що виконують їхні обов’язки;

– затверджується начальником або заступником директора Департаменту фінансів Запорізь-
кої обласної державної адміністрації (відповідно начальником місцевого управління фінансів, 
директором Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради або їх за-
ступниками);

– реєструються за номером та датою;
– доводяться до управлінь Державної казначейської служби України у Запорізькій області.
3.8. Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області здій-

снює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, 
що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань 
(за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів 
із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надхо-
джень бюджетних установ та відповідних видатків). 

…

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду місцевого бюджету
4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду місцевого бюдже-

ту виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань 
відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), 
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затвердженого рішенням Запорізької обласної ради (відповідної місцевої ради) про обласний 
(місцевий) бюджет, директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністра-
ції (відповідно начальник місцевого управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної 
політики Запорізької міської ради) може вносити зміни до розпису місцевого бюджету за загаль-
ним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат місцевого бюджету з 
дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету.

4.2. Відділ доходів Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (від-
повідний відділ місцевого управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради) розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загаль-
ного фонду, повернення кредитів на фінансування загального фонду місцевого бюджету і подає 
відділу планування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів Запорізької облас-
ної державної адміністрації (відповідному відділу місцевого управління фінансів, Департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) не пізніше 15 числа місяця, що настає 
за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів місцевого бюджету.

…

5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання місцевого бюджету здійснюють-

ся Головним управлінням Державної казначейської служби України у Запорізькій області:
– щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
– щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку 

року;
– щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
– щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення 

кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів із місцевого бюджету наростаючим підсум-
ком з початку року.

5.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, Головне управління Державної казначейської 
служби у Запорізькій області проводить з відділом планування та виконання обласного бюдже-
ту Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними відділами 
місцевих управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької місь-
кої ради) звірку розпису місцевого бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін.

…

Начальник відділу зведеного бюджету 
та міжбюджетних відносин 
Департаменту фінансів запорізької 
обласної державної адміністрації     Т.ю. чєбан
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

зАТВЕРДжЕНО
Наказ / розпорядчий документ
_________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
_________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________________ № ______

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _______ рік 

1._____________________________________________________________
  (КПКВК МБ)    (найменування головного розпорядника) 
2. _____________________________________________________________
  (КПКВК МБ)        (найменування відповідального виконавця) 
3. _____________________________________________________________
  (КПКВК МБ)   (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – ______ тис. грн, у тому числі за-
гального фонду – ______ тис. грн та спеціального фонду – ______ тис. грн 

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____________________________
6. Мета бюджетної програми __________________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма

Завдання
…

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та під-
програми

КПКВК загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1
Підпрограма 2

…
Усього
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації значення показника
1 2 3 4 5 6

Підпрограма
Завдання

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості х
…

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм**
(тис. грн)
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стиційного проекту***

По
яс

не
нн

я,
 щ

о 
ха

ра
кт

ер
из

у-
ю

ть
 д

ж
ер

ел
а 

ф
ін

ан
су

ва
нн

я

за
га

ль
ни

й 
ф

он
д

сп
ец

іа
ль

ни
й 

ф
он

д

ра
зо

м

за
га

ль
ни

й 
ф

он
д

сп
ец

іа
ль

ни
й 

ф
он

д

ра
зо

м

за
га

ль
ни

й 
ф

он
д

сп
ец

іа
ль

ни
й 

ф
он

д

ра
зо

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма*
Інвестиційний 
проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за 
видами)

х х х

…
Інвестиційний 
проект 2
…
Усього

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна 
програма не поділяється на підпрограми.

** Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію 
інвестиційних проектів (програм).

*** Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДжЕНО:

Керівник фінансового органу
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАз

24.01.2012          № 44

Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядника-
ми та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів 
України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлен-
ня єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 
№ 2 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 
за № 144/18882.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та 
Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Держав-
ної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установлено-
му порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня держав-
ної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз’яснення з питань за-
стосування Порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби 

України Харченка С.І.

Перший заступник Міністра      А. Мярковський

ПОГОДжЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр економічного розвитку і торгівлі України   А. Клюєв
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.01.2012 № 44

ПОРЯДОК 
складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів
(Витяг)

1. Загальні положення
Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінан-

сової, бюджетної та іншої звітності, вимоги до розкриття її елементів.
 

Таблиця 6.Б
Бюджетний календар на місцевому рівні

Етап Терміни реалізації характеристика
Складання проектів місцевих бюджетів

1.
Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям і 
виконавчим органам місцевих рад особливості складання розрахунків до про-
ектів бюджетів на наступний бюджетний період.

2.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад зобов’язані 
надавати необхідну інформацію: центральним органам виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для про-
ведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; 
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих роз-
рахунків.

3. Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників 
бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджет-
них запитів для подання місцевим фінансовим органам.

5.

Місцеві фінансові органи здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого 
головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності 
меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджет-
них коштів.

6.

Керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бю-
джетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням 
його на розгляд місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам 
місцевих рад.

7.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад 
(крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у дер-
жавному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) подають відповід-
но районним або міським фінансовим органам пропозиції щодо показників 
проектів бюджетів.

8.

У тижневий строк з дня 
схвалення Кабінетом Міні-
стрів України проекту зако-
ну про Державний бюджет 
України

Міністерство фінансів України забезпечує доведення місцевим державним 
адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад розрахунків прогнозних 
обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-
методологічних вимог та інших показників.

9.

У тижневий строк з дня при-
йняття проекту закону про 
Державний бюджет України 
у другому читанні

Кабінет Міністрів України забезпечує доведення місцевим державним ад-
міністраціям і виконавчим органам місцевих рад визначених законом про 
Державний бюджет України показників міжбюджетних відносин (включаючи 
обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів) і текстових статей, а також 
організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бю-
джетів.
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10.
У триденний строк з дня 
отримання документів

Обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських рад, 
районним державним адміністраціям обсяги субвенцій на здійснення держав-
них програм соціального захисту.

Прийняття рішення про місцеві бюджети

11. До 25 грудня року, що пере-
дує плановому

12.

До 1 грудня року, що пере-
дує плановому, Верховною 
Радою України не прийнято 
закон про Державний бю-
джет України

13.

У двотижневий строк з дня 
офіційного опублікування 
закону про Державний бю-
джет України

Виконання місцевих бюджетів

14.
Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад або сільські 
голови (якщо виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують 
виконання місцевих бюджетів.

15.
Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління ви-
конанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

16.

Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бю-
джетам, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бю-
джету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює 
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

17.
Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння 
надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами 
здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

18.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують сво-
єчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і збо-
рів (обов’язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до 
законодавства.

19.

Протягом п’яти операційних 
днів з дати надання дору-
чення на здійснення пла-
тежу за умови виконання 
доходів зведеного бюджету 
України

Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання платіжних 
доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог 
законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бю-
джетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місце-
вих бюджетів.

звітність про виконання місцевих бюджетів

20.

Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим ор-
ганам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими форма-
ми. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подають-
ся органами Казначейства України відповідно фінансовим органам місцевих 
державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад.

21. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають місцевим 
фінансовим органам звіти.

22.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до 
місцевої ради місцевою державною адміністрацією та виконавчим органом 
місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не 
створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповід-
ного бюджетного періоду.

23.
Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету місцевої ради, 
після чого місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або 
приймають інше рішення з цього приводу.
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чЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІшЕННЯ

Від 20.08.2015 № 2-1453
м. Черкаси

Про затвердження міської цільової програми 
«Громадський бюджет міста черкаси на 2015-2019 роки» 
     
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Черкаська міська рада
ВИРІшИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 
роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Одарича С.О. та постійну 
комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної 
діяльності, інвестицій, тарифів та регуляторної політики (Ліходькін О.О.).

Секретар міської ради     О.Р. Радуцький
     

Затверджено
рішенням Черкаської міської ради 
 від 20.08.2015 № 2-1453 

МІСЬКА цІЛЬОВА ПРОГРАМА 
 «ГРОМАДСЬКИй БюДжЕТ МІСТА чЕРКАСИ 

НА 2015 - 2019 РОКИ»
(Витяг)

І. зАГАЛЬНІ ПОЛОжЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ
Міська цільова програма «Громадський бюджет м. Черкаси на 2015 - 2019 роки» (далі – Програма) 

встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Черкаської міської ради та жителів міс-
та Черкаси щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

ІІ ВИзНАчЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОзВ’ЯзАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА
В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились акти-

вісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів у м. 
Черкаси, виникають ідеї як покращити своє місто, район чи вулицю. 

...
Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу виро-

блення та прийняття рішень є використання «бюджету участі» на місцевому рівні, запровадження 
якого місту Черкаси було запропоновано в рамках Проекту «Партиципаторний бюджет – можли-
вості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами 
влади» Міжнародною громадською організацією «Фундація українсько-польської співпраці ПАУ-
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СІ» за сприяння Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD. 
Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting) як форма 

прямої демократії визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен 
мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування 
вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми. 

Таким чином, затвердження Міської цільової програма «Громадський бюджет міста Черкаси 
на 2015 - 2019 роки» створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприяти-
ме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якому звичайні 
люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру гро-
мадян до місцевої влади.

III. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місце-

вого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешкан-
ців міста Черкаси.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ шЛЯхІВ І зАСОБІВ РОзВ’ЯзАННЯ ПРОБЛЕМИ, 
СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підроз-
ділів Черкаської міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу 
прийняття рішень на місцевому рівні, що сприяє розв’язанню найбільш нагальних проблем міста.

V. зАВДАННЯ ТА зАхОДИ ПРОГРАМИ
Основними завданнями програми є:
1. Подання проектів.
2. Аналіз пропозицій.
3. Визначення проектів-переможців.
4. Реалізація проектів-переможців.

Завдання 4. Реалізація 
проектів-переможців

Завдання 3. Визначення 
проектів-переможців

Завдання 2. Аналіз пропозицій

Програма «Громадський 
бюджет міста Черкаси

Завдання 1. Подання проектів
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План заходів щодо реалізації завдань Програми
п/п зміст заходів Виконавці Термін виконання

1 2 3 4
завдання 1. Подання проектів
1.1 Інформаційна компанія щодо ознайомлення жите-

лів міста з основними принципами та можливос-
тями громадського бюджету, вимогами до подан-
ня проектів та заохочення мешканців до подання 
пропозицій.

Координаційна рада, Де-
партамент організаційного 
забезпечення 

Протягом строку дії Про-
грами

1.2 Подання Проектів відповідно до критеріїв форми 
заявки з врахуванням, обсягу коштів та темати-
ки, які встановлені цією Програмою: за адресою 
18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36; 
в електронному вигляді на сайті міської ради.

Автори Щорічно протягом 30 ка-
лендарних днів з дати ви-
значеної протоколом Коор-
динаційної ради

1.3 Створення реєстру поданих проектів та їх скану-
вання.

Координаційна рада Де-
партамент фінансової по-
літики

Протягом 5 робочих днів 
після закінчення терміну 
подання проектів

завдання 2. Аналіз пропозицій
2.1 Перевірка повноти та правильності заповнення 

бланку-заяви та передача його до структурних під-
розділів Черкаської міської ради, до повноважень 
яких відноситься реалізація проекту. У випадку 
якщо пропозиція є неповною або заповненою з по-
милками Координаційна рада повідомляє про це 
автора, який вносить корективи. У іншому випад-
ку Проект виключається з реєстру поданих проек-
тів та не передається на опрацювання.

Координаційна рада Протягом 5 робочих днів 
після закінчення створення 
реєстру поданих проектів 

2.2 Розміщення Проектів (за винятком інформації про 
персональні дані про автора проекту) на сайті Чер-
каської міської ради. 

Координаційна рада Де-
партамент організаційного 
забезпечення

Протягом 5 робочих днів 
після закінчення створення 
реєстру поданих проектів

2.3 Передача перевірених проектів до структурних 
підрозділів Черкаської міської ради.

Координаційна рада Протягом 3 робочих днів 
після перевірки заповнення 
бланку пропозицій

2.4 Здійснення аналізу поданих проектів за змістом 
та можливістю їх реалізації. За результатами запо-
внюються карти аналізу проектів, які передаються 
до Координаційної ради. 

Структурні підрозділи Чер-
каської міської ради, до по-
вноважень яких відносить-
ся реалізація проектів

Протягом 20 робочих днів з 
дати отримання проектів (у 
виняткових випадках з до-
зволу виконавчого коміте-
ту дозволяється продовжи-
ти термін аналізу проекту)

2.5 Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення 
реєстрів проектів, які отримали негативну та пози-
тивну оцінки та остаточне визначення проектів, які 
допускаються до голосування.

Координаційна рада Протягом 5 робочих днів 
після отримання останньої 
карти аналізу пропозицій

2.6 Проведенн я жеребкування щодо визначення по-
рядкового номера проекту у реєстрі проектів, які 
допускаються до голосування.

Координаційна рада Протягом 3 робочих днів 
після остаточного визна-
чення проектів, які допус-
каються до голосування

2.7 Розміщення на сайті Черкаської міської ради: ре-
єстру проектів та проекти, які допускаються до 
голосування; картки аналізу пропозицій; реєстру 
проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрун-
туванням відмови).

Координаційна рада, Де-
партамент організаційного 
забезпечення

Протягом 3 робочих днів 
з після остаточного визна-
чення проектів
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завдання 3. Визначення проектів-переможців
3.1 Визначення громадської думки шляхом голосуван-

ня за формою бланку для голосування який пере-
дається: до пунктів для голосування; заповнюється 
електронна версія бланку на сайті Черкаської місь-
кої ради.

Жителі міста Черкаси Протягом 14 календарних 
днів з початку дати голосу-
вання визначеної протоко-
лом Координаційної ради

3.2 Підрахунок голосів відповідно до отриманих за-
повнених бланків для голосування чи/та підсумків 
електронного голосування. 

Координаційна рада Протягом 5 робочих днів 
після закінчення голосу-
вання

3.3 Встановлення підсумку голосування та визначення 
проектів-переможців, які будуть фінансуватися в 
рамках Програми 

Координаційна рада Протягом 5 робочих днів 
після закінчення голосу-
вання

3.4 Розміщення на сайті Черкаської міської ради ре-
зультатів голосування.

Координаційна рада Де-
партамент організаційного 
забезпечення

Протягом 3 робочих днів 
після закінчення голосу-
вання

завдання 4. Реалізація проектів-переможців
4.1 Обов’язкове включення головними розпорядника-

ми коштів до бюджетних запитів на відповідний 
бюджетний період проектів-переможців врахову-
ючи вимоги чинного законодавства.

Головні розпорядники ко-
штів

Відповідно до вимог ст. 75, 
76, 77 Бюджетного кодексу 
України

4.2 Включення бюджетного запиту із проектом-пере-
можцем, до проекту міського бюджету перед по-
данням його на розгляд виконавчому комітету 
Черкаської міської ради.

Департамент фінансової 
політики

Відповідно до вимог ст. 75, 
76, 77 Бюджетного кодексу 
України

4.3 У випадку відсутності встановлення підсумку голо-
сування та визначення проектів-переможців, які 
будуть фінансуватися в рамках Програми, перед-
бачити у проекті міського бюджету на наступний 
рік видатки по цій Програмі по департаменту фі-
нансової політики, з подальшим розподілом ви-
датків за результатами голосування за розпоряд-
никами коштів, до повноважень яких відноситься 
реалізація проектів та додержання вимог пунктів 
4.1-4.2 завдання 4.

Департамент фінансової 
політики

Відповідно до вимог ст. 75, 
76, 77 Бюджетного кодексу 
України

4.4 Виконання головними розпорядниками проектів-
переможців.

Головні розпорядники ко-
штів

Протягом бюджетного року

4.5 Офіційне подання головними розпорядниками ко-
штів звітів до Координаційної ради, квартальних 
звітів стосовно стадії виконання проекту-пере-
можця. 

Головні розпорядники ко-
штів 

Щоквартально до 15 числа 
місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом

4.6 Офіційне подання головними розпорядниками 
коштів до Координаційної ради річного звіту про 
виконання проекту-переможця, із результативни-
ми показниками та показниками затрат, продукту, 
ефективності, якості та фото виконаного об’єкту. 

Головні розпорядники ко-
штів 

Протягом 10 робочих днів 
після виконання завдання

4.7 Розміщення узагальнених квартальних та річних 
звітів головних розпорядників коштів на офіційно-
му сайті Черкаської міської ради 

Координаційна рада Де-
партамент фінансової по-
літики

Щоквартально протягом 
3 робочих днів після отри-
мання звітів від головних 
розпорядники коштів
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VI. ОБСЯГИ І ДжЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів 

міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається в рішенні «Про 
міський бюджет» на відповідний рік.

...

VIІ. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Паспорт програми визначає суму коштів, необхідних для виконання проекту(ів)-переможця(ів) 

Програми, законодавчі підстави його реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності, а також 
результативні показники, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним ви-
користанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми.

Паспорт програми розробляється головними розпорядниками, до повноважень яких відно-
ситься реалізація проекту(ів)-переможця(ів) Програми та затверджується у місячний термін піс-
ля затвердження бюджету міста на відповідний період. 

VIІІ. КОНТРОЛЬ зА хОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, виконавчий комітет міської ради 

та Координаційна рада відповідно до повноважень.
...

Iх. ОчІКУВАНІ РЕзУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Основними результатами, яких планується досягти, є:
• створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Черкаської міської 

ради та жителів м. Черкаси в бюджетному процесі;
• залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
• формування довіри громадян до місцевої влади;
• підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
• підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста 

Черкаси можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста; 
• вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Черкаси.
 
№ 
п/п Очікувані показники Одиниця 

виміру 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

1 Затрати
1.1 Інформаційна кампанія тис. грн 50,0 50,0 50,0 50,0 0
1.2. Реалізація проектів-переможців тис. грн 0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2 Продукти

2.1. Кількість інформаційних заходів 
щодо ознайомлення жителів одиниць 10 10 10 10 0

2.2. Проведення процедури голосування одиниць 1 1 1 1 0
2.3 Кількість реалізованих проектів одиниць 0 більше 1 більше 1 більше 1 більше 1
3 Ефективності та якості

3.1 Відсоток виконання проектів - пере-
можців % 0 100 100 100 100

3.2 Відсоток залучення жителів м. Черка-
си до участі в Програмі % 2 2 3 4 0
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Додаток 1 
до Міської цільової програми «Громадський бюджет 
міста черкаси на 2015 - 2019 роки» 
затвердженої рішенням черкаської міської ради
від 20.08.2015 № 2-1453

БЛАНК-зАЯВА
ПРОЕКТУ, РЕАЛІзАцІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ зА РАхУНОК 

КОшТІВ МІСЬКОЇ цІЛЬВОЇ ПРОГРАМИ 
«ГРОМАДСЬКИй БюДжЕТ МІСТА чЕРКАСИ НА 2015-2019 РОКИ»

В 201__РОцІ

Дата надходження до Координаційної ради 
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради): 

Включено до реєстру поданих проектів за № 
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради): 

ПІП та підпис особи, що реєструє:
(заповнюється головою або секретарем координаційної ради): 

1. Назва проекту: (не більше 20 слів)

2. Пріоритетні напрямки проекту:
● ремонт тротуарів - □    ● вуличне освітлення - □
● дороги - □     ● естетичне облаштування міста - □
● облаштування зон відпочинку - □ ● інше - □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної 
ділянки, якщо відомо, т.п.): 
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4. Опис завдання (повинен містити інформацію, що потрібно зробити, які дії повинні бути при-
йняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь – не більше 50 слів).

5. Орієнтовна загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності 
(максимальна вартість 1 млн грн):

6. Список осіб підтримки проекту (не менше 10 осіб) – додаток 1 до бланку-заяви.

7. Інша інформація, яка може бути додана, але не є обов’язковою (наприклад, фотографія/ї, 
які стосуються завдання, карта з зазначенням місця реалізації завдання та інше, додатки 2-… до 
бланку-заяви ).

8. Автор проекту:
Прізвище 
Ім’я
По батькові

Дата народження 

Ідентифікаційний код 
Паспорт: серія          номер                                     дата видачі 
Виданий 

Адреса реєстрації : 
Телефон: 

Адреса електронної пошти:

● Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я, 
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____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви Чер-
каською міською радою та членам Координаційної ради, яка створена розпорядженням місько-
го, виключно для реалізації Програми «Громадський бюджет міста Черкаси».

__________     __________________
          дата                            підпис

(Якщо адресою реєстрації є не м. Черкаси, то до Бланку-заяви необхідно прикласти документ, 
що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Черкаси)

9. Про проект дізнався із (відмітити галочкою): 
друковані засоби масової інформації - □       телебачення, радіо - □ 
Інтернет - □       друзі, знайомі - □ 

Маю вік:       
0-18 - □;        19-30 - □;         31-40 - □;          
41-50 - □;       51-60 - □;        60 і більше - □  

Рід занять:
студент - □;          працюю - □;
безробітний - □;         пенсіонер - □;

10. Я погоджуюся, що:
- пункти 1,2,3,4,5,6,8 бланку-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п.8,10 та додатку 1) буде опубліковано на сайті Чер-

каської міської ради в розділі Громадський бюджет;
- на можливість модифікації, об’єднання проекту з іншими завданнями а також його реалі-

зації в поточному режимі ;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи сума 

для реалізації в 2016 році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

__________     _______________       _________________________________
                дата         підпис автора                               ПІБ автора
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Додаток 1
до бланку-заяви проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

міської цільової програми «Громадський бюджет міста черкаси на 2015-2019 роки»
 в 201__ році

Я підтримую завдання, яке викладене в бланку-заяві та має назву
(назва завдання відповідно до пункту 1 бланку-заяви)

автор проекту : 
 (Прізвище, ім’я, по-батькові відповідно до п.8 бланку-заяви)

№ п/п Ім'я, прізвище, по-батькові Адреса Телефон Підпис
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Розбірливий підпис автора проекту
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Додаток 2 
до Міської цільової програми «Громадський бюджет
міста черкаси на 2015 - 2019 роки», 
затвердженої рішенням черкаської міської ради
від 20.08.2015 № 2-1453

КАРТА АНАЛІзУ ПРОЕКТУ, 
РЕАЛІзАцІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ зА РАхУНОК КОшТІВ 

МІСЬКОЇ цІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКИй БюДжЕТ 
МІСТА чЕРКАСИ НА 2015-2019 РОКИ» 

В 201__ РОцІ

РОзДІЛ І. 
АНАЛІз ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ 

зАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-зАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний : Координаційна рада;
зміст заходу: перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за № 

2. Бланк-заява заповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає необхід-
ності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так 
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
б) не надав додаткову інформацію (чому?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Висновок щодо передачі до структурного підрозділу Черкаської міської ради для аналізу блан-
ку-заяви за змістом :
а) так (назва структурного підрозділу Черкаської міської ради )
………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
 
б) ні (обґрунтування)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____      __________________           __________________________________
   (дата)                                 (підпис)                                               (ПІБ голови, заступника чи секретаря
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РОзДІЛ ІІ. 
АНАЛІз зМІСТУ ТА МОжЛИВОСТІ РЕАЛІзАцІЇ зАПРОПОНОВАНОГО зАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу мають 
висновок «так») 

Відповідальний:……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                        (структурний підрозділ Черкаської міської ради, визначений в пп. а) п.4 попереднього розділу)

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання 
з точки зору змістовності. 

а) так 
б) ні (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю ін-
формацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності 

а) так 
б) ні (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Запропонований проект входить до повноважень Черкаської міської ради 
а) так 
б) ні (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням Черкась-
кої міської ради

а) так 
б) ні (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного про-
екту за рахунок коштів бюджету міста Черкаси;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо здій-
снювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Черкаси (обґрунту-
вання)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року: 

а) так 
б) ні (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. Витрати за кошторисом призначеного на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування 

дані, наведені в таблиці нижче) 

Складові завдання Витрати, сума грн
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Загальна сума …………... грн
Обґрунтування:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а) позитивний
б) негативний (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодав-
чих вимог щодо економії:

а) позитивний
б) негативний (чому?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в 

контексті законодавчих вимог щодо економії:

а) позитивний
б) негативний (чому?)
в) не стосується
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими структурними підрозділами Черкаської місь-
кої ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом ар-
хітектури, містобудування та інспектування, і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація завдання 
може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестиції, які стосуються 
даної земельної ділянки/території або будинку 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



235НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

а) так (які у грошовому вимірі протягом бюджетного періоду?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б) ні

13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються 
до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації завдання та інші за-
уваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):

а) позитивні
б) негативні 

Обґрунтування/зауваження:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______         __________________               ______________________________
(дата)                 (підпис)                                (ПІБ керівника структурного підрозділу 
                    Черкаської міської ради, визначений 
                                                           в пп. а) п.4 попереднього розділу)
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Додаток 3 
до Міської цільової програми «Громадський бюджет 
міста черкаси на 2015-2019 роки» 
затверджено рішенням черкаської міської ради
від 20.08.2015 № 2-1453

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Прізвище 
Ім’я
По-батькові

Дата народження 

Ідентифікаційний код 

Адреса реєстрації : 

(якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Черкаси, то вказати інший номер документу, що під-
тверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Черкаси)

Документ, що підтверджує
проживання (перебування) 
в м. Черкаси
(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ 
необхідно пред’явити особі, яку уповноважено Координаційною радою супроводжувати голо-
сування)

● згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI я,
 ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові повністю)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 4 цього бланку-заяви Чер-
каською міською радою та членам Координаційної ради, яка створена розпорядженням міського 
голови, виключно для реалізації Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси 
на 2015-2019 роки».

__________    __________________
        дата                                               (підпис)

№ п/п Назва завдання 
проекту

Опис завдання Орієнтовна загальна вартість зав-
дання (всього)

Відмітка про голосування 

(відмітка особи, яку уповноважено Координаційною радою супроводжувати голосування, щодо 
видачі бланку у випадку голосування у паперовому вигляді) 
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Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про Положення про по-
рядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського 
бюджету»
від 25.05.2004 № 811-МР

ПОЛОжЕННЯ
про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету

(Витяг)

1. Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету за-
тверджується рішенням міської ради.

2. Це положення визначає порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері закупі-
вель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету.

…
7. Тендерний комітет при закупівлі товарів робіт і послуг може застосовувати такі процедури 

закупівлі:
– відкриті торги;
– торги з обмеженою участю;
– двоступеневі торги;
– закупівля в одного постачальника (учасника);
– запит цінових пропозицій (котирувань).
8. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться за потребою не рідше 2 

разів на місяць. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають наступні питання:
– планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій між членами тендерного коміте-

ту, окремих його комісій та груп;
– здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства;
– затвердження відповідних документів, рішень тощо.
11. Головні функції тендерного комітету:
11.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх прове-

дення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
– планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідн до нада-

них головними розпорядниками коштів розписів планових закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти згідно з законодавством на основі Державного класифікатора продукції та по-
слуг ДК 016-97 та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, які 
затверджуються підписом керівника та головного бухгалтера;

…
12. Права та обов’язки тендерного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів 

тендерного комітету.
12.1. Тендерний комітет має право:
– від імені міської ради в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати орга-

нізатором торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг; 
…
12.2. Тендерний комітет зобов’язаний:
– організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства 

і установлених процедур закупівлі та термінів;
…
12.3. Голова тендерного комітету:
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– головує на засіданні тендерного комітету;
…
Голова тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови його заступник) засвідчує своїм 

підписом такі документи щодо державних закупівель:
– оголошення стосовно державних закупівель;
…
Указані документи після підпису завіряються печаткою організації – замовника або окремою 

печаткою тендерного комітету.
12.4. Заступник голови тендерного комітету:
– виконує обов’язки голови тендерного комітету у випадку його відсутності чи неможливості 

виконання ним своїх обов’язків;
…
12.5. Секретар тендерного комітету:
– веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету;
…
12.6. Галузевий розпорядник коштів, який рішенням тендерного комітету визначений відпо-

відальним за підготовку тендерної документації:
– готує тендерну документацію відповідно до бюджетних призначень;
…
12.7. Члени тендерного комітету: 
– беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попере-

дньої кваліфікації учасників процедур державних закупівель у разі її застосування, оцінки та зі-
ставлення тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі. 

Мають право:
– брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;
…
Зобов’язані:
– додержуватися норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нор-

мативно-правових актів організації-замовника, цього Положення та тендерної документації;
…
13. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

міського бюджету:
– склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі 

можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат або розрахунків щодо організації та прове-
дення процедур закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету затверджується міським 
головою;

…
14. Відповідальність членів тендерного комітету по забезпеченню порядку закупівель товарів, 

робіт і послуг за кошти міського бюджету:
– голова та члени тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно 

до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, 
допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об’єктивність прийнятих рішень, 
недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки веден-
ня звітності;

…

Секретар Сумської міської ради      О.В. Атаман
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят перша сесія
РІшЕННЯ

від 10 лютого 2015 року № 1885
м.Тернопіль

Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів 
обласного бюджету Тернопільської області

Враховуючи пропозиції громадських організацій щодо забезпечення відкритості і прозорості 
та з метою належного інформування жителів Тернопільської області про використання коштів 
обласного бюджету, відповідно до частини п’ятої статті 22, частин четвертої і п’ятої статті 28 Бю-
джетного кодексу України, частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Тернопільська обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бю-

джету Тернопільської області (додається).
2. Рекомендувати районним і міським радам ініціювати розгляд та прийняття рішень щодо за-

провадження публічного звітування головних розпорядників коштів відповідно районних і місь-
ких бюджетів.

3. Опублікувати дане рішення у газеті «Свобода».
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради 

з питань бюджету.

Перший заступник голови 
Тернопільської обласної ради     С.О.Тарашевський
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зАТВЕРДжЕНО
рішенням Тернопільської обласної ради
від 10 лютого 2015 року № 1885

ПОРЯДОК
публічного звітування головних розпорядників

коштів обласного бюджету Тернопільської області
(Витяг)

1. Загальні положення
1.1. Цей порядок запроваджується з метою належного інформування жителів області про ви-

користання коштів обласного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу на міс-
цевому рівні, посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю 
області за результат використання ресурсів бюджету, підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів.

1.2. Цей порядок розроблений відповідно до вимог частини п’ятої статті 22, частин четвертої 
та п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а також частини другої статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Порядок регламентує процедуру проведення публічного звітування головними розпоряд-
никами коштів про використання коштів обласного бюджету.

1.4. При проведенні публічного звітування головними розпорядниками коштів про викорис-
тання коштів обласного бюджету застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним 
кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також іншими 
нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

1.5. Публічне звітування головних розпорядників відбувається у формі відкритих засідань про-
фільних постійних комісій Тернопільської обласної ради.

2. Основні положення про організацію звітування
2.1. Суб’єктами звітування є головні розпорядники коштів обласного бюджету. Перелік розпо-

рядників коштів визначається у додатку до рішення про затвердження обласного бюджету.
2.2. Публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету проводиться що-

квартально, але не пізніше 1 числа другого місяця кварталу, наступного за звітним. Перший пу-
блічний звіт проводиться за підсумками 1-го півріччя 2015 року.

2.3. Публічне звітування передбачає представлення головним розпорядником коштів або за 
його дорученням уповноваженою особою звіту про використання коштів обласного бюджету в 
присутності журналістів, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організа-
цій та інших зацікавлених осіб.

2.4. Проведення публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету пе-
редбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт, а також можливість 
подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань.

2.5. Звіти, представлення яких відбувається під час публічного звітування, підлягають 
обов’язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розпорядників коштів та 
обласної державної адміністрації не пізніше п’яти днів до публічного представлення.

3. Інформаційне наповнення звіту про використання коштів обласного бюджету
3.1. Звіт головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету пови-

нен містити інформацію про обсяг асигнувань, використаних кожним розпорядником коштів 
нижчого рівня із зазначенням обсягу асигнувань загального фонду обласного бюджету, обсягу 



241НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

одержаних власних надходжень, у тому числі плати за послуги та інших власних надходжень, а 
також інших доходів спеціального фонду. При цьому потрібно також зазначати кількість посад, 
передбачених у штатних розписах кожної бюджетної установи.

Головні розпорядники коштів мають забезпечити ведення реєстру укладених договорів роз-
порядниками коштів нижчого рівня. У реєстрі зокрема зазначається назва розпорядника коштів, 
що уклав угоду, дата укладення та номер угоди, найменування товарів, робіт або послуг, ціна 
за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника. Реєстри щоквартально не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним кварталом, подаються у Тернопільську обласну раду і опри-
люднюються на офіційному сайті Тернопільської обласної ради в окремому розділі.

3.2. У звіті головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету за-
значається основна інформація про виконану роботу та реалізовані заходи впродовж бюджет-
ного року.

3.2.1. Обласна рада представляє таку інформацію: кількість проведених пленарних засідань 
обласної ради; кількість підготовлених проектів рішень, кількість прийнятих рішень; кількість 
проведених прийомів громадян; кількість депутатських звернень; інша важлива інформація.

3.2.2. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації додатково представляє 
таку інформацію: 

По лікарнях
– кількість установ, од.;
– кількість штатних одиниць, од., у т. ч. лікарів, од.;
– кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.; 
– кількість ліжок у стаціонарах денного перебування , од.; 
– кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
– кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.;
– кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис. од.;
– кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.;
– кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;
– кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб;
– завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
– завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;
– завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;
– середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
– рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, %;
– рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %;
– зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %;
– зниження показника летальності, %.
По спеціалізованих медичних закладах
– кількість установ, од.;
– кількість штатних одиниць, од.;
– кількість ліжок у денних стаціонарах, од.; 
– кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.;
– кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, од.
– кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), од.;
– кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис.од.;
– кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис.од.;
– кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од.;
– кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб,
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у т. ч. у денному стаціонарі, осіб:
– кількість прооперованих хворих, осіб;
– кількість проведених операцій, од;
– середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря, од.;
– завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
– завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;
– завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;
– середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
– зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %;
– зниження показника летальності, %.
Крім цього, по усіх закладах подається обсяг коштів, використаних на медикаменти у кож-

ному лікувальному закладі; інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів; 
кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації; кількість наукових праць, 
підготовлених медичними працівниками, кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах 
медичного профілю; кількість педагогічних працівників та чисельність обслуговуючого персона-
лу навчальних закладів, інша важлива інформація.

3.2.3. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації додатково представляє 
таку інформацію:

…

3.2.4. Департамент культури, релігій та національностей обласної державної адміністрації до-
датково представляє таку інформацію:

…

3.2.5. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації додатко-
во представляє таку інформацію: 

…

3.2.6. Департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації 
додатково представляє таку інформацію:

…

4. Особливості звітування про виконання регіональних програм
4.1. Перелік регіональних програм із зазначенням обсягів бюджетних асигнувань наводиться 

в окремому додатку до рішення про обласний бюджет.
4.2. Звіт про використання коштів на виконання регіональної програми повинен передбачати 

відомості про її виконання. Інформація про виконання регіональної програми має відображати 
виконання завдань, які зазначені у затвердженій регіональній програмі, а також досягнення ви-
значеної у програмі мети.

Керуючий справами виконавчого апарату 
Тернопільської обласної ради      І.Б.Дулеба
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань 

та очікуваного результату, визначення і реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних ко-
штів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно 
до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має 
кількісні, часові та цільові обмеження.

Бюджетне зобов’язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування роз-
міщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ана-
логічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі 
протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане 
цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке 
має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, 
що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 
для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Головні розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які 
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Державна закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановлено-
му Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Одержувач бюджетних коштів – суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка 
не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснен-
ня заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.

Партиципаторне бюджетування – форма прямої демократії, визначається як відкритий про-
цес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість 
подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину 
місцевого бюджету.

Рішення про місцевий бюджет – нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує 
місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здій-
снювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Розпис бюджету – документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюдже-
ту, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджет-
них коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Розпорядник бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на 
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань 
за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

Учасники бюджетного процесу – органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними 
повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).
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РОзДІЛ 7. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
7.1. Організація планування місцевих бюджетів.
7.2. Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів.
7.3. Планування видатків місцевих бюджетів.
7.4. Що таке програмно-цільовий метод бюджетного планування?

7.1. ОРГАНІзАцІЯ ПЛАНУВАННЯ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Організація планування місцевих бюджетів розпочинається із доведення Міністерством фі-

нансів України місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особли-
востей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період. 
Для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів й інших показників дані органи 
надають необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують фор-
мування державної політики у відповідній сфері.

Далі місцеві фінансові органи розробляють та доводять до головних розпорядників бюджет-
них коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Останні мають забезпечити своєчасність і 
достовірність запитів, які повинні містити інформацію для аналізу показників проектів місцевих 
бюджетів. Місцеві фінансові органи аналізують бюджетні запити щодо мети, пріоритетності й 
ефективності використання бюджетних коштів, на основі чого приймають рішення про їх вклю-
чення до пропозицій проектів місцевих бюджетів перед поданням місцевим державним адміні-
страціям та виконавчим органам місцевих рад.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім виконавчих органів рад, для бю-
джетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні транс-
ферти) подають місцевим фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних 
бюджетів. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах 
кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних 
підприємств, організацій та установ. Дане рішення повинне бути враховане при поданні місце-
вим фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний 
бюджет України Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям та 
виконавчим органам місцевих рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, 
методику їх визначення й інші показники. Натомість у тижневий строк з дня прийняття проекту 
закону про Державний бюджет України в другому читанні Кабінет Міністрів України доводить 
даним органам обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів та організаційно-
методологічні вимоги до складання проектів місцевих бюджетів.

Уся ця інформація є підставою для складання місцевими державними адміністраціями та ви-
конавчими органами місцевих рад проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий 
бюджет перед його розглядом на сесії місцевої ради схвалюється місцевою державною адмі-
ністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються поясню-
вальна записка, прогноз місцевого бюджету, проект показників зведеного бюджету, показники 
витрат для завершення інвестиційних проектів, інформація про хід виконання відповідного бю-
джету, пояснення головних розпорядників бюджетних коштів й інші матеріали.

7.2. РОзРАхУНОК ПЛАНОВИх ПОКАзНИКІВ ДОхОДІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ
Відсутність науково обґрунтованих і законодавчо встановлених методик бюджетного плану-

вання не дає змогу максимально точно провести розрахунки дохідної частини місцевих бюдже-
тів (рис. 7.1). Це призводить до викривлень показників доходів прийнятого бюджету та кінцевих 
результатів. У разі незначних розходжень, дефіцит ресурсів можна «перекрити» економією бю-
джетних коштів, одержанням позичок на покриття тимчасових касових розривів, використанням 
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інших адміністративних заходів впливу. Значно гірше, коли невідповідність між плановими та 
фактичними показниками доходів призводить до зменшення видатків місцевих бюджетів.

Рис. 7.1. Наслідки неточного розрахунку планових показників доходів місцевих бюджетів

Розрахунок меншого обсягу доходів тягне за собою скорочення видатків на стадії складання 
проектів місцевих бюджетів і, тим самим, обмежує надання суспільних послуг. Якщо ж запла-
новано надмірні значення доходів, які буде забезпечити складно або не можливо, це вплине на 
процес виконання видаткової частини місцевих бюджетів через зменшення обсягів її складових. 
Таким чином, планування бюджетних доходів є однією з найважливіших функцій бюджетного 
менеджменту, від якого залежить реальність надходження коштів, своєчасність їх мобілізації та 
достатність для фінансування запланованих видатків (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Роль планування доходів місцевих бюджетів у системі 
бюджетного планування на місцевому рівні

Планування доходів місцевих бюджетів – це особливий вид діяльності в системі вироблення 
та прийняття фінансових рішень усіма учасниками бюджетного процесу. Його ціль зводиться до 
фінансового забезпечення економічно обґрунтованих кількісних і якісних параметрів бюджетних 
завдань та перспективних програм соціально-економічного розвитку територій. Однак тінізація 
економіки, надмірна заполітизованість прийняття рішень у бюджетній сфері, недосконалість іс-
нуючих методів бюджетного планування – ось чи не найважливіші чинники невідповідності між 
плановими та фактичними показниками дохідної частини місцевих бюджетів.

Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів включає три етапи. Суть першого 
полягає у визначенні очікуваного обсягу окремого джерела доходів, тобто здійснюється прогно-
зування обсягів доходів з урахуванням інфляції та валютного курсу. Тим самим забезпечується 
оцінка ресурсів і дуже важливо, щоб вона була максимально точною. На другому етапі прово-

1) Призводить до закритості бюджетного управління.
2) Не дозволяє якісно приймати рішення в сфері бюджету.
3) Спотворює процес формування бюджету.
4) Не дає змогу визначити альтернативні джерела ресурсів.
5) Не забезпечує досягнення довгострокових планів.

Збалансування місцевих бюджетів

Наслідки

Визначення реальної величини доходів, які необхідно 
мобілізувати в наступному бюджетному році

Визначення і обґрунтування розмірів бюджетних 
видатків за кожним напрямком

Неточний розрахунок доходів місцевих бюджетів

Завдання

Мета
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диться розподіл надходжень за рівнями бюджетної системи (визначення частки (нормативів) 
розподілу між державним та місцевими бюджетами). Третій етап – розробка контрольних за-
вдань по тому чи іншому джерелу бюджетних доходів.

Щоправда, низка вад в системі бюджетного планування деформують планові та фактичні по-
казники бюджетних доходів. Одна із них – відстороненість органів державної фіскальної служби 
від процесу складання проектів місцевих бюджетів. На дані органи покладено обов’язок здій-
снювати контроль за правильністю та своєчасністю надходження податків і зборів (обов’язкових 
платежів), ведення обліку даних платежів у розрізі платників податків. Маючи велику статистич-
ну базу платників податків, органи державної фіскальної служби не обмінюються інформацією з 
учасниками бюджетного процесу, мотивуючи це конфіденційністю даних.

Сама ж відсутність даних від «першоджерела» унеможливлює точний розрахунок планових 
значень доходів місцевих бюджетів. З точки зору працівників місцевих фінансових органів, це 
відбивається на відсутності бажання і відповідальності у формуванні та виконанні основних бю-
джетних показників. Вирішення даного питання залежить від політичної волі прийняти відповідні 
рішення та зобов’язати органи державної фіскальної служби забезпечувати виконання планових 
показників, які будуть розраховуватися за їх безпосередньої участі (в подальшому це утворить 
основу проекту місцевого бюджету на наступний рік).

По-друге, ні Міністерством фінансів України, ні місцевими фінансовими органами не розро-
блено повноцінної методики обрахунку очікуваних ресурсів місцевих бюджетів228, що спотворює 
їх планові та фактичні значення. Підвищити ефективність бюджетного планування може засто-
сування методу апроксимації229 або його видів (інтерполяції, екстраполяції й інших). Зокрема, 
даний науковий підхід в практичній діяльності використовувало фінансове управління Кроле-
вецької районної державної адміністрації. Незважаючи на вади, це дало змогу провести оцінку 
податку на доходи фізичних осіб як одного з найбільшого джерела доходів місцевих бюджетів.

Наукові методи частково використовувалися до 2015 року, коли в понятті бюджетоутворення 
на місцях розраховувався контрольний показник Міністерства фінансів України за доходами, що 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Розрахунок проводився за надісла-
ним зверху «шаблоном» і деталізувався до окремої ланки бюджету (мав вигляд таблиці формату 
Excel, до якої заносились статистичні дані щодо обсягів доходів і кількості населення за три по-
передні роки). Такий підхід був прийнятним у разі сталих показниках економічного розвитку, а в 
умовах посилення кризи його ефективність знижувалась.

7.2.1. ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИх НАДхОДжЕНЬ230 
Для формування планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів використо-

вуються звітні дані та розрахунки податків і зборів (обов’язкових платежів), які мають надаватися 
місцевим фінансовим органам іншими учасниками бюджетного процесу. Основними елемента-
ми обчислення є податкова ставка і база оподаткування, від точного визначення яких залежить 
обґрунтованість планових сум податкового ресурсу місцевих бюджетів (див. табл. інформ. мате-
ріалів). Бюджетне планування на наступний бюджетний рік здійснюється на основі звітних даних 
за 9 місяців із урахуванням їх динаміки в четвертому кварталі.

Разом з тим, воно потребує вдосконалення шляхом: розробки методологічної бази плануван-
ня податкових надходжень місцевих бюджетів; створення інституційного середовища процесу 
планування; побудови інформаційно-аналітичної системи для розрахунку планових показників 
податків і зборів (обов’язкових платежів); формування податкової дисципліни платників подат-
228 Стосовно бюджетного процесу на місцевому рівні, Міністерством фінансів України розроблено тільки методики прогнозування надходжень 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та із ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції), плати за землю, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ з вироблених в Україні товарів та із ввезених на 
територію України товарів у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, обсягів відшкодування ПДВ.
229 Метод заміни одного елемента на інший зі схожими якостями, але більш вигідний.
230 В інформ. матер. подано розроблені Міністерством фінансів України методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, 
податку на прибуток підприємств, акцизного податку та податку на землю.
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ків, зменшення корупційної складової у податкових відносинах (рис.7.3). Детальніше це описано 
в монографіях «Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-
економічного розвитку регіону», «Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика».

Рис. 7.3. Напрями підвищення ефективності планування податкових надходжень

7.2.1.1. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОхОДИ ФІзИчНИх ОСІБ
Як неодноразово зазначалося у попередніх розділах, податок на доходи фізичних осіб є осно-

вним джерелом податкових надходжень місцевих бюджетів і, незважаючи на тенденцію до змен-
шення, його питома вага усе ж становить близько 70%. Роль даного платежу в системі місцевих 
фінансів зводиться до макроекономічної стабілізації та мікроекономічного регулювання. Тому 
від ефективного його планування залежить не тільки стан фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування, а й витікаючи із цього кількісні та якісні параметри надання суспільних послуг.

Основним показником, який використовується для розрахунку планових надходжень подат-
ку на доходи фізичних осіб, є показник витрат на оплату праці. Він включає фонд оплати праці 
найманих працівників та грошове забезпечення військовослужбовців, допомогу по тимчасовій 
непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, винагороду за цивільно-правовими договорами. Детальніше порядок ви-
значення потенційних надходжень з даного платежу подано в методиці прогнозування надхо-
джень податку на доходи фізичних осіб (див. інформ. матеріали).

Загалом же, на розрахунок планових показників податку на доходи фізичних осіб впливають 
наступні фактори:

1) Кількість платників податку231 – фізичних осіб – резидентів і нерезидентів, які отримують 
доходи з джерела їх походження в Україні, а також іноземні доходи (тільки стосовно резидентів). 
У кожній територіальній громаді складається різна демографічна ситуація щодо чисельності пра-
цездатного населення, рівня безробіття та неповної зайнятості, частки працюючих пенсіонерів 
тощо. Не менш важливою проблемою є природній рух робочої сили всередині країни й емігра-
ція потенційних платників податку за кордон. Тому для поліпшення планування даного платежу 
необхідно взяти до уваги регіональні особливості розвитку людського капіталу.

2) Чисельність платників податку, які отримують пільги, й прогнозний обсяг даних пільг. На-
приклад, громадяни за наслідками звітного податкового року мають право на податкову знижку, 
до якої включається: частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим 
кредитом; сума коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або благодійних 
внесків; сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття 
231 Платники податку на доходи фізичних осіб й інші елементи оподаткування подано в розділі IV Податкового кодексу України (див.: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).

Напрями підвищення ефективності планування податкових надходжень

Розробка на загальнодержавному рівні методологічної бази планування податкових надходжень місце-
вих бюджетів.

Створення інституційного середовища процесу планування податків і зборів (обов’язкових платежів).

Побудова інформаційно-аналітичної системи для розрахунку планових показників податкових надхо-
джень місцевих бюджетів.

Формування податкової дисципліни платників податків, зменшення корупційної складової у податкових 
відносинах.
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середньої професійної або вищої освіти; сума коштів, сплачених на користь закладів охорони 
здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування.

3) Обсяги оподатковуваних доходів, доходів із джерела їх походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування, іноземних доходів (тільки стосовно резидентів), що є 
об’єктами оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Спрогнозувати такий показник до-
сить складно, враховуючи турбулентний стан вітчизняної економіки, а також специфіку розвитку 
тієї чи іншої галузі в регіоні. Органи місцевого самоврядування мають бути зацікавлені у збіль-
шенні доходів населення не тільки з позиції росту фактичних показників даного платежу, цей 
фактор може вплинути на мобілізацію інших податків до місцевих бюджетів.

4) Ставки податку, базовий розмір якої становить 15% бази оподаткування. При плануванні 
податкових надходжень необхідно врахувати, що в разі перевищення доходів у календарному 
місяці десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, застосовується підвищена ставка 
20%. Як свідчить статистика заробітної плати в Україні, для різних територіальних громад харак-
терні значні коливання їх максимальних та мінімальних розмірів (особливо, коли йде мова про 
селища і села депресивних регіонів, де середня заробітна плата не набагато перевищує законо-
давчо встановлений мінімальний розмір).

5) Механізм розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів. До 2015 
року 75% даного платежу зараховувалося до доходів бюджетів міст обласного значення, 25% 
– до доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ та міст районного значення. Згідно з новими ви-
могами Бюджетного кодексу України, 60% податку, що сплачується на території міст обласного 
значення, районів й об’єднаних територіальних громад, надходить до бюджетів міст обласного 
значення, районних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад; 15% податку, що 
сплачується (перераховується) на території областей – до обласних бюджетів232.

6) Виплата заробітної плати «в конвертах» та прихована зайнятість населення, що призводить 
до недоотримання значної суми податку на доходи фізичних осіб. Для усунення девіантної пове-
дінки роботодавців і працівників органи державної влади та місцевого самоврядування повинні 
проводити контрольні заходи у сфері оплати праці, підвищувати податкову культуру населення, 
сприяти розвитку виробництва і забезпечувати створення нових робочих місць. Разом з тим, 
в суспільстві необхідно розвивати ідею вчасно й у повному обсязі сплачувати податки, іншими 
словами, брати участь в підтримці справ місцевого значення.

7.2.1.2. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИєМСТВ
В інформ. матеріалах подано методику прогнозування надходжень податку на прибуток під-

приємств. Специфіка розрахунку планових показників даного платежу полягає у тому, що до 
доходів обласних, районних, міських, міст районного значення, селищних і сільських бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад надходить податок на прибуток підприємств та фі-
нансових установ комунальної власності, засновником яких є місцеві ради. Натомість з 2015 року 
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, зареєстрованих на терито-
рії областей та міста Києва, формують доходи відповідних бюджетів233.

Виходячи із цього, необхідно точно визначити кількість суб’єктів господарювання – юридич-
них осіб, які провадять господарську діяльність на території України та за її межами, розподілив-
ши їх за видами засновників (місцеві ради і суб’єкти приватного сектору економіки). Розвиваючи 
середній та великий бізнес в регіонах, тим самим можна впливати на наповнюваність місцевих 
бюджетів, що в майбутньому дасть синергетичний ефект. Крім полегшення адміністративно-до-
звільного тиску, місцева влада повинна сприяти пошуку внутрішніх та зовнішніх інвесторів, фі-
нансово підтримувати економічно вигідні проекти приватних підприємств.
232 Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів подано в статтях 64 і 66 Бюджетного кодексу України (див.: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
233 Зарахування податку на прибуток підприємств до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
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На планування надходження податку на прибуток підприємств впливають також розміри по-
даткових ставок234, базова з яких становить 18%. Інші ставки встановлюються у таких розмірах: 
3% за договорами страхування; 0% за договорами з довгострокового страхування життя і до-
бровільного медичного страхування; 0, 4, 6, 12, 15 і 20% до доходів нерезидентів та прирівняних 
до них осіб із джерелом їх походження з України; 10% від доходу, отриманого від діяльності з ви-
пуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів; 18% від доходу, 
отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор.

Розрахунок планових показників податку на прибуток підприємств передбачає визначення 
суб’єктів, які звільняється від оподаткування. Головним чином, мова йде про прибуток підпри-
ємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, 
отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг. При цьому по-
винні виконуватися дві умови, за яких кількість інвалідів становить не менше 50% середньооблі-
кової чисельності штатних працівників, а фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного 
періоду дорівнює не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Чи не найголовнішим чинником, який впливає на планування надходження даного платежу 
і стан його мобілізації до місцевих бюджетів, є рівень податкової культури в суспільстві. Якщо 
мова йде про підприємства різних форм власності та видів діяльності, у них податковим плану-
ванням можуть займатися окремі відділи або групи юристів й економістів. Їхня робота зводиться 
до зменшення податкових зобов’язань шляхом уникнення оподаткування, переведення діяльнос-
ті в регіони з низьким податковим навантаженням, використанням інших заходів податкового 
менеджменту. Зрештою, врахувати це майже не можливо, утім, необхідно взяти до уваги при 
проведенні розрахунків.

7.2.1.3. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ АКцИзНОГО ПОДАТКУ
З 2015 року розширення дохідної бази місцевих бюджетів відбулося за рахунок впровадження 

акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю та газу. Даний платіж може стати доступним і 
стабільним джерелом доходів бюджетів міст обласного та районного значення, сільських і се-
лищних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад235. При цьому необхідно взяти до 
уваги, що він справляється за ставкою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару 
замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство.

Рис. 7.4. Підходи до розрахунку планових показників акцизного податку236 
234 Ставки податку на прибуток підприємств й інші елементи оподаткування подано в розділі IІІ Податкового кодексу України (див.: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
235 Зарахування акцизного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/2456-17).
236 В інформ. матер. подано методику прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) у 
розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Нормативний підхід Пошуковий підхід

Передбачає планування акцизних 
надходжень відповідно до сформова-
них ретроспективних тенденцій. Еко-
номіко-математичним інструментарієм 
побудови моделей є декомпозиція ча-
сового ряду обсягу надходження акциз-
ного податку.

Передбачає планування акцизних над-
ходжень за рахунок передбачення май-
бутніх значень обсягів реалізо-ваної 
(виробленої) продукції та акцизних ста-
вок по відповідних групах підакцизних 
товарів.

Розрахунок планових показників акцизного податку
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При розрахунку планових показників акцизного податку необхідно визначити перелік його 
платників237 – магазини, кіоски тощо, які мають ліцензію на продаж пива, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, а також автозаправні станції, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів, біо-
дизелю і скрапленого газу. Маючи показники реалізації підакцизних товарів та встановлені став-
ки збору, легко спрогнозувати обсяги податкових надходжень. До чинників, які можуть вплинути 
на процес планування, належать рівень попиту і пропозиції на дані товари, зміна купівельної 
спроможності населення, стан нафтогазового ринку.

Ще один момент, на який необхідно звернути увагу органам місцевого самоврядування під 
час бюджетного планування, – надвеликі масштаби «тіньового» ринку і контрабанди підакциз-
них товарів. Кожного року правоохоронні органи викривають десятки й сотні підпільних вироб-
ництв алкогольних напоїв та тютюнових виробів, каналів розповсюдження і збуту газу й нафто-
продуктів. Тим самим місцеві бюджети недоотримують десятки і сотні мільйонів гривень, які 
мали би йти на розвиток територіальної громади. Зусилля місцевої влади мають бути спрямовані 
на підтримку та сприяння функціонуванню роздрібної мережі підакцизних товарів.

7.2.1.4. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ ЕКОЛОГІчНОГО ПОДАТКУ
Частина доходів місцевих бюджетів формується за рахунок екологічного оподаткування. Роз-

рахунок планових показників екологічного податку передбачає визначення: кола платників238, 
якими є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприєм-
ницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські й інші підприємства; об’єкта і бази оподатку-
вання, тобто обсягів забруднювальних речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами, скидаються безпосередньо у водні об’єкти та розміщені відходи, крім тих, 
що розміщуються на власних територіях суб’єктів господарювання (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Чинники, від яких залежить розрахунок планових показників екологічного податку

При цьому необхідно врахувати те, що органи місцевого самоврядування не мають повного 
доступу до даного джерела. Зокрема, до місцевих бюджетів не зараховується екологічний по-
даток, який справляється за утворення радіоактивних відходів і тимчасове зберігання радіоак-
тивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк. Якщо 
раніше екологічний податок надходив до спеціального фонду місцевих бюджетів в діапазоні від 
10% до 25%, то згідно з новими вимогами Бюджетного кодексу України, даний платіж формує 
доходи загального фонду місцевих бюджетів.

Диспаритет у розмежуванні зарахування коштів екологічного податку наступний239: до дер-
жавного бюджету 20% надходжень, місцевих бюджетів – 80%, у тому числі до обласних бюджетів 
– 55%, сільських, селищних, міських бюджетів – 25%, бюджету міста Києва – 80%. Значне збіль-
шення ресурсу обласних бюджетів дасть змогу забезпечити фінансування видатків, пов’язаних 
237 Платники акцизного податку й інші елементи оподаткування подано в розділі VI Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2755-17).
238 Платники екологічного податку й інші елементи оподаткування подано в розділі VIII Податкового кодексу України (див.: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2755-17).
239 Зарахування екологічного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2456-17).

чинники

1) Обсяги викидів забруднюючих речовин в повітря.
2) Скиди забруднювальних речовин у водні об’єкти.
3) Розміщення відходів (крім вторинної сировини).

Розрахунок планових показників екологічного податку
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з фінансуванням ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, якими забезпечується 
епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних, лабораторно-
діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування тощо.

Загалом же, органи місцевого самоврядування мають будувати свою діяльність так, аби еко-
логічне оподаткування стимулювало зменшення забруднення довкілля, бережливе ставлення 
до нього під час здійснення господарської діяльності. З одного боку, екологічний податок має 
сприяти впровадженню у виробництво екологічно чистих, ресурсоенергозберігаючих та мало-
відходних технологій. З іншого боку, даний платіж повинен забезпечити доходи місцеві бюджети 
стабільним ресурсом для достатнього фінансування робіт з охорони та відтворення природно-
ресурсного потенціалу територіальної громади.

7.2.1.5. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ РЕНТНОЇ ПЛАТИ
Вітчизняне законодавство визначає природні ресурси як суспільну власність. Відповідно до 

статті 13 Конституції України, власником землі, її надр, атмосферного повітря, водних та інших 
природних ресурсів є народ України. При цьому органи державної влади та місцевого самовря-
дування здійснюють права власника, в тому числі щодо визначення переліку і ставок платежів за 
користування природними ресурсами. Використання в повній мірі права податкової ініціативи 
дає змогу забезпечити місцеві бюджети достатніми і стабільними надходженнями від користу-
вання надрами, спеціального використання води та лісових ресурсів.

Із усього переліку рентної плати до місцевих бюджетів надходить: рентна плата за користу-
вання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, 
а також в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за спеціальне використання 
води та водних об’єктів місцевого значення; за спеціальне використання лісових ресурсів і лісо-
вих ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Розподіл 
даних платежів між видами бюджетів коливається в діапазоні від 25% до 100%, детальну харак-
теристику якого подано в Бюджетному кодексі України240.

Загалом же, при плануванні надходжень даних платежів необхідно взяти до уваги, що вони 
зараховуються до бюджетів за місцем розташування відповідних природних ресурсів, а щодо 
водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати. Крім того, вплив на об-
числення плану по рентній платі має встановлення податкових ставок, застосування пільгового 
режиму оподаткування тощо. Утім до даного процесу слід відноситися обачно з тим, щоб надмір-
не податкове навантаження не вплинуло на вихід в «тінь» суб’єктів, які займаються відповідними 
видами діяльності.

Мабуть, це найбільша проблема, характерна для системи рентних відносин. Сьогодні в Укра-
їні є численні випадки, коли видобування корисних копалин або користування природними ре-
сурсами здійснюється нелегально «під прикриттям» правоохоронних органів. При цьому місцева 
влада не отримує кошти від провадження такої діяльності, хоча змушена нести витрати на охоро-
ну довкілля й відтворення природних ресурсів. Пошук та розширення бази оподаткування рент-
ної плати дасть змогу забезпечити контроль за ощадливим використанням природних багатств 
та спланувати достатній і стабільний ресурс місцевих бюджетів.

7.2.1.6. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ МІСцЕВИх ПОДАТКІВ І зБОРІВ241 
З 2015 року суттєвих змін зазнала структура підсистеми місцевого оподаткування в Украї-

ні. Незважаючи на це, практика бюджетного планування, методи і прийоми, які застосовуються 
при розрахунку планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів, свідчать про 
відсутність належної оцінки ефективності справляння місцевих податків та зборів. Зокрема, до 
основних причин, які негативно впливають на податкове адміністрування, породжують численні 
240 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
241 В інформ. матер. подано методику прогнозування надходжень податку на землю, розроблену Міністерством фінансів України.
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форми ухилення від оподаткування і, відповідно, призводять до невідповідності між плановими 
та фактичними обсягами надходжень даних платежів, належать такі (рис. 7.6):

 

Рис. 7.6. Чинники, від яких залежить розрахунок планових 
показників місцевих податків і зборів

— низька питома вага місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів 
об’єктивно не дає змоги забезпечити органи місцевого самоврядування достатніми фінансовими 
ресурсами для виконання повноважень у межах їх компетенції;

— невелике різноманіття місцевих податків і зборів із неоднорідною базою оподаткування 
призводить до необхідності організації складного механізму справляння, а також невмотивова-
ного зростання адміністративних витрат органів державної фіскальної служби;

— наявність місцевих податків і зборів, витрати на адміністрування яких значно перевищують 
їх надходження до місцевих бюджетів (тобто окремі їх різновиди є збитковими, неефективними, 
недоцільними, тому потребують першочергового скасування);

— невисокий рівень добровільності сплати місцевих податків і зборів, спричинений обмеже-
ною правовою свідомістю в переважній більшості платників податків, а також нерозумінням їх 
ролі у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування.

Дана критика не позбавлена глибокого аналізу фіскальних зв’язків у системі місцевих фінан-
сів, усвідомлення реальних потреб органів місцевого самоврядування у фінансових ресурсах, 
необхідних для підтримання на належному рівні суспільного добробуту, регулювання темпів со-
ціально-економічного розвитку регіонів. На ефективність планування надходження місцевих по-
датків і зборів рівноцінно впливають як величина граничних розмірів їх ставок, так і кількісні 
параметри бази оподаткування. Крім того, значний вплив мають інституційна сфера, політичний 
клімат, інфляційні процеси, стабільність економічної ситуації в державі тощо.

Щодо місцевого оподаткування, в зарубіжній практиці використовують поняття «відхилення 
зобов’язань», що характеризує різницю між фактичними надходженнями та сумою податкових 
платежів, зібраних за умови відсутності випадків ухилення від оподаткування. В Україні ж у бю-
джетному плануванні часто керуються бюрократичними вказівками «зверху» для отримання 
в майбутньому економічних та політичних дивідендів. Детальніше фактори, які впливають на 
розрахунок планових показників надходження місцевих податків і зборів, описано у монографії 
«Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України»242.

7.2.2. ПЛАНУВАННЯ НЕПОДАТКОВИх НАДхОДжЕНЬ
Планові показники неподаткових надходжень місцевих бюджетів, якими є доходи від власнос-

ті та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної гос-
подарської діяльності, власні надходження бюджетних установ й інші неподаткові надходження 
визначаються на основі даних про їх фактичне надходження на дату складання бюджету, очіку-
ваного виконання до кінця року, а також з урахуванням тенденцій, які склалися за останні роки. 

242 Див.: https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=Bb9uBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=info:P-xj8nhq4REJ:scholar.google.com&ots-
=XsfZApvttT&sig=djR9nr4hTBYHaYSuN8sc_mVKhbQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

чинники

1) Обсяги викидів забруднюючих речовин в повітря.
2) Скиди забруднювальних речовин у водні об’єкти.
3) Розміщення відходів (крім вторинної сировини).

Розрахунок планових показників екологічного податку
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Оскільки органи місцевого самоврядування мають повний доступ до даного джерела, такий під-
хід дає можливість відносно точно визначити їх очікувані розміри.

Встановлення плану місцевих бюджетів по неподаткових надходженнях передбачає: вибір 
фактичних надходжень по кожному джерелу за останні три роки; вивчення динаміки і визна-
чення сталих тенденцій, які можуть зберегтися наступний рік; збір необхідної статистичної інфор-
мації від учасників бюджетного процесу; аналіз економічних чинників, що впливають на обсяги 
надходжень; вивчення змін в нормативно-правовому полі, які впливатимуть на їх мобілізацію; 
вибір найбільш прийнятної методики обрахунку для кожного виду неподаткових надходжень із 
залученням науковців та фахівців-практиків (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Розрахунок планових показників неподаткових надходжень місцевих бюджетів
Утім, кожен вид неподаткових надходжень має свої особливості, від чого й залежать їх планові 

та фактичні значення. Зокрема, доходи від власності та підприємницької діяльності формуються 
за рахунок частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 
що вилучається до відповідного бюджету, і дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господар-
ських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність. Тому основну увагу необхідно 
звернути на фінансовий стан даних підприємств та показники їх фінансових планів з тим, аби 
переконатися у стійкості до циклічних коливань і кон’юнктури економічного розвитку.

Планування надходження плати за надання адміністративних послуг, які є складовою частиною ад-
міністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності головним чином 
визначається вартістю даних послуг на попередній період і можливими коливаннями в перспективі. Як 
і в попередньому випадку, на розрахунок очікуваних доходів від орендної плати за користування ціліс-
ним майновим комплексом й орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користуван-
ня на умовах оренди місцевими радами, вливає тарифна політика органів місцевого самоврядування.

Серед власних надходжень бюджетних установ найбільшу питому вагу в неподаткових надхо-
дженнях місцевих бюджетів займають надходження від плати за послуги, що надаються бюджет-
ними установами. Для розрахунку планових показників даного джерела необхідно отримати 
відповідну інформацію в суб’єктів (заклади й установи в галузях освіти, охорони здоров’я, соці-
ального захисту і соціального забезпечення, культури та мистецтва тощо), які надають передба-
чені законодавством платні послуги. При цьому потребують посилення контрольні дії з тим, щоб 
знизити корупційну складову та забезпечити відповідність планових і фактичних показників.

Хоча благодійні внески й закладаються в доходи місцевих бюджетів, змоделювати їх надхо-
дження досить складно. Надмірна частка неформальних зв’язків між владою і бізнесом, посеред-
ня фінансова грамотність населення, низька культура благодійництва – ось ті виклики, яких не 
вдалося позбутися за багатолітню історію українського державотворення. Розуміння необхіднос-
ті вчасно й відповідно до своїх можливостей сплачувати благодійні внески – брати участь в під-
тримці місцевих справ, є лише першим кроком на шляху до конструктивних зрушень.

Вибір фактичних надходжень по кож-
ному джерелу за останні три роки

Аналіз економічних чинників, що 
впливають на обсяги надходжень

Вивчення змін в нормативно-право-
вому полі, що будуть впливати на їх 
мобілізацію

Вивчення динаміки і визначення ста-
лих тенденцій, які можуть зберегтися

Збір необхідної статистичної інфор-
мації від учасників бюджетного про-
цесу

Вибір найбільш прийнятної методики 
обрахунку для кожного виду надхо-
джень
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7.2.3. ПЛАНУВАННЯ НАДхОДжЕННЯ ДОхОДІВ ВІД ОПЕРАцІй з КАПІТАЛОМ
Планові показники надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, 

а також продажу земельних ділянок визначаються на основі даних щодо кількості та вартості 
об’єктів, які підлягають продажу в наступному бюджетному періоді, наданих відділами комуналь-
ного майна і земельно-ринкових відносин місцевої ради. При цьому перелік об’єктів та земель-
них ділянок, що підлягають продажу, затверджуються відповідними рішенням. Для підвищення 
ефективності бюджетного планування потребує вивчення попиту і пропозиції на комунальне 
майно та землю, формування оптимальної цінової політики.

Високі корупційні ризики, а значить, недоотримання доходів від операцій з капіталом, можуть 
статися через людський фактор, коли місцевими радами будуть прийняті рішення щодо продажу 
об’єктів комунального майна та земельних ділянок за низькими цінами, стратегічно важливих 
для розвитку територіальної громади або вигідного територіального розташування. Зрештою, 
більша користь може бути у разі здачі в оренду комунального майна чи землі, а не їх остаточного 
відчуження. Прийняття найбільш вдалого рішення лежить у політичній площині – органи місце-
вого самоврядування повинні бути зацікавлені в їх високій суспільній корисності.

7.3. ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ.
Планування видатків місцевих бюджетів є одним із важливих етапів бюджетного процесу на 

місцевому рівні, оскільки створюється реальне підґрунтя для реалізації власних і делегованих по-
вноважень органів місцевого самоврядування. Завдяки внесеним змінам до Бюджетного кодексу 
України скасовано індикативне планування Міністерством фінансів України показників місцевих 
бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів. Тепер держава в особі Міністерства фінансів 
України не втручається в процес планування видаткової частини місцевих бюджетів. 

Процес планування видаткової частини місцевих бюджетів нерозривно пов’язаний з плану-
вання їх дохідної частини. Цей процес можна поділити на кілька стадій, зокрема: підготовча ро-
бота, складання проекту місцевого бюджету (1 стадія бюджетного планування), розгляд проекту 
місцевого бюджету (2 стадія бюджетного планування), затвердження місцевого бюджету (3 ста-
дія бюджетного планування) (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Стадії процесу планування місцевих бюджетів (зокрема і видаткової частини)
Органи місцевого самоврядування самостійно планують видатки місцевих бюджетів на основі 

закріплених видаткових повноважень, планових показників обсягу доходів їх бюджету, обсягів 
міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті державного бюджету (який має бути поданий 
Урядом до Парламенту до 15 вересня року, що передує плановому) та інших вихідних матеріалів, 
які необхідні та можуть бути використані в процесі планування (рис. 7.9).

Підготовча робота процесу планування видаткової частини місцевих бюджетів розпочинаєть-
ся з утворення виконавчими органами ради робочої групи з питань формування проекту рішен-
ня місцевої ради про бюджет та затвердження її складу. До робочої групи залучаються начальни-
ки управлінь виконавчих органів, голови постійних комісій місцевої ради, представники фракцій 
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Рис. 7.9. Перелік вихідних матеріалів для планування видаткової частини місцевого бюджету

та депутатських груп місцевої ради, спеціалісти відповідних структурних підрозділів виконавчих 
органів місцевої ради, керівники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. 
Виконавчі органи місцевих рад повинні утворити такі робочі групи та скласти графік їх засідань 
з оприлюдненням на сайті відповідної ради чи в засобах масової інформації. За підсумками за-
сідання оформляються протоколи, які є обов’язковими до врахування при подальшій підготовці 
проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього.

Фінансовий орган виконавчого органу ради та утворена робоча група з питань формування 
проекту рішення місцевої ради про бюджет на етапі підготовчої роботи процесу планування ви-
датків місцевих бюджетів організовують проведення громадських слухань та обговорення про-
грами соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету, організовують круглі 
столи, організовують зустрічі громад з депутатами місцевої ради та посадовими особами вико-
навчих органів ради, а також аналізують депутатські запити та звернення. Ці процеси повинні 
супроводжуватись висвітленням інформації у засобах масової інформації.

Перша стадія процесу планування видаткової частини місцевих бюджетів (як і місцевих бю-
джетів загалом) розпочинається з того, що Міністерство фінансів України доводить Раді міні-
стрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам 
відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний 
бюджетний період. В свою чергу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад повинні надавати необхідну інформа-
цію: центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики 
у відповідній сфері (Міністерству фінансів України) – для проведення розрахунків обсягів між-
бюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
– для розгляду цих розрахунків.

Вихідні матеріали для планування видаткової частини місцевого бюджету

- доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на на-
ступний бюджетний період;
- доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;
- доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, мето-
дика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих 
бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення);
- доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Держав-
ний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і 
текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів;
- матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів місцевих рад; 
- бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;
- депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціаль-
но-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, а також із складанням бюджету;
- результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту місцевого бюджету;
- результати зустрічей депутатів з представниками територіальної громади, ініціативних груп, органів само-
організації населення, ОСББ тощо;
- результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснювані як 
органами місцевого самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;
- звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій;
- заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;
- граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до місцевого бюджету і програми соціаль-
но-економічного розвитку;
- попередній прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показ-
ників з аналогічними показниками за попередні 3 роки.
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Міністерство фінансів України розробляє та затверджує типові форм бюджетних запитів роз-
порядників бюджетних коштів для формування місцевих бюджетів, які доводить до місцевих фі-
нансових органів. Місцеві фінансові органи згідно з типовою формою бюджетних запитів, та з 
урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів розробляють і доводять до 
головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів (рис. 7.10). 
Фінансові органи можуть ініціювати проведення семінару для розпорядників бюджетних коштів 
на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів».

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для по-
дання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні 
розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих міс-
цевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для 
аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових органів. 

Рис. 7.10. Процес складання бюджетних запитів

Одночасно з формуванням бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів з ме-
тою ефективного використання бюджетних коштів та визначення обсягів витрат на утримання 
відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації переглядають ме-
режу підвідомчих їм установ, їх штат і контингент та подають їх з відповідними обґрунтуваннями 
для узагальнення місцевим фінансовим органам у визначені ним терміни. 

Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюдже-
тів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних ко-
штів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності ви-
користання бюджетних коштів. Фінансовий орган виконавчого органу ради та утворена робоча 
група з питань формування проекту рішення місцевої ради про бюджет також здійснюють збір та 
аналіз: бюджетних запитів депутатів місцевих рад, звернень дорадчих груп громадян та громад-
ських організацій, матеріалів управлінь і відділів виконавчих органів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад (крім виконав-
чих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються 
міжбюджетні трансферти), районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають 
відповідно районним або міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів від-
повідних бюджетів.

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Держав-
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ний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних 
місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначен-
ня, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих 
бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової фор-
ми рішення). 

Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні Кабінет 
Міністрів України у тижневий строк забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад ви-
значених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних 
трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних 
вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких 
документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять 
виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій.

Маючи в розпорядженні інформацію про плановий обсяг дохідної бази відповідного місцево-
го бюджету, показники міжбюджетних відносин, бюджетні запити розпорядників коштів, депу-
татські запити та звернення, результати громадських слухань та обговорень програми соціально-
економічного розвитку та проекту місцевого бюджету, матеріали надані управліннями і відділами 
виконавчих органів ради, а також пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу 
фінансовий орган виконавчого органу місцевої ради та утворена робоча група з питань форму-
вання проекту рішення місцевої ради про бюджет повинні забезпечити ефективний попередній 
прогноз витрат бюджету на наступний рік та порівняти прогнозні показники з аналогічними по-
казниками за попередні 3 роки.

З 2015 року суттєвих змін зазнала практика бюджетного планування видаткової частини міс-
цевих бюджетів. Держава взяла на себе повну відповідальність щодо: надання освітніх послуг за-
гальноосвітніми навчальними закладами, підготовку робітничих кадрів професійно-технічними 
закладами, забезпечення медичного обслуговування населення, фінансування державних про-
грам соціального захисту окремих категорій громадян. З цією метою місцевим бюджетам на-
даються нові види трансфертів як освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, 
медична субвенція та інші. 

Згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних 
місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при 
визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Об-
сяги таких коштів зменшенню не підлягають. Таким чином, видатки на охорону здоров’я, освіту та 
підготовку робітничих кадрів, що делегуються відповідному місцевому бюджету забезпечуються 
за рахунок міжбюджетних трансфертів, а зокрема медичної, освітньої субвенції та субвенції та 
на підготовку робітничих кадрів. Розраховуються обсяги даних субвенцій на основі відповідних 
формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Механізм та формули розрахунку цих 
субвенцій детальніше розглянуто у § 5.4 – 5.6. Таким чином у сфері освіти та охорони здоров’я роз-
роблені та затверджені нормативи бюджетної забезпеченості, які лягають в основу розрахунків 
видатків місцевих бюджетів у цих сферах. Розподіл цих субвенцій здійснює головний розпорядник 
коштів. Однак у місцевих бюджетах можуть плануватися видатки на освіту та охорону здоров’я в 
обсягах, що перевищують формульні розрахунки відповідних субвенцій, однак дане перевищення 
фінансується за рахунок власних фінансових ресурсів відповідних місцевих бюджетів.

У інших сферах, на які у місцевих бюджетах плануються видатки, – складніша ситуація. Це 
пов’язано з тим, що немає затверджених соціальних стандартів надання послуг у цих сферах та 
нормативів бюджетної забезпеченості. Планування видатків у цих сферах здійснюється з враху-
ванням галузевих стандартів, перш за все щодо штатної кількості працівників та лімітів витрат 
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на енергоресурси, а також програм соціально-економічного розвитку відповідної території. Пла-
нувати видатки місцевих бюджетах у цих сферах можна лише за рахунок власних фінансових 
ресурсів, обсяг яких досить обмежений. Таким чином, в процесі планування видатків місцевих 
бюджетів відповідні місцеві фінансові органи повинні виходити з прогнозованого обсягу їх дохо-
дів і на основі опрацювання бюджетних запитів розпорядників коштів приймати рішення щодо 
включення відповідних видатків, зазначених у бюджетних запитах у проект місцевого бюджету і 
в яких обсягах. 

У процесі планування видатків місцевих бюджетів, а зокрема видатків на утримання бюджет-
них установ, виконавчі органи місцевих рад перевіряють правильність і доцільність представле-
них розрахунків розпорядниками бюджетних коштів у бюджетних запитах, а також здійснюють 
власні розрахунки за такими групами видатків:

— оплата праці і нарахування на заробітну плату;
— використання товарів і послуг;
— обслуговування боргових зобов’язань;
— поточні трансферти;
— соціальне забезпечення;
— придбання основного капіталу;
— капітальні трансферти.
В бюджетних установах на розмір та методологію визначення видатків за кожною групою 

впливають різні чинники, які притаманні для тієї чи іншої галузі. Однак однією з основних кате-
горій видатків усіх бюджетних установ, методологія розрахунку яких однакова для усіх галузей, є 
видатки на комунальні послуги та енергоносії. Ці видатки розраховуються методом прямого роз-
рахунку з врахуваннями прогнозованого обсягу отримання послуг чи використання енергоносіїв, 
чинних тарифів та порядку розрахунку плати за послуги та енергоносії. Прогнозований обсягу 
отримання послуг чи використання енергоносіїв визначається в основному на основі даних по-
передніх років.

До видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв включають:
— оплату теплопостачання (видатки плануються виходячи із прогнозованого обсягу споживан-

ня теплової енергії та розміру тарифу за 1 Гкал. за умови наявності лічильника або виходячи із 
опалювальної площі та тарифу за опалення 1 кв. м.);

— оплату водопостачання та водовідведення (плануються окремо для споживання холодної та 
гарячої води шляхом множення запланованого обсягу споживання на відповідний тариф та ви-
трат на водовідведення);

— оплату електроенергії (розраховують шляхом множення прогнозованого обсягу споживання 
на розмір тарифу за 1 кВт/год.);

— оплату природного газу (розраховують шляхом множення прогнозованого обсягу спожи-
вання на розмір тарифу за 1 куб. м.);

— оплату інших комунальних послуг (такі видатки можуть включати витрати на обслуговуван-
ня антен, ліфтів, вивіз сміття, дератизації приміщень та інші комунально-експлуатаційні послуги і 
плануються згідно з укладеними договорами за останній звітний рік та розміру цін на ці послуги);

— оплату інших енергоносіїв (з метою економії бюджетних коштів та за умов переходу бю-
джетної установи на інші види палива можуть плануватись видатки на придбання інших енерго-
носіїв (вугілля, дров, брикетів) та транспортні витрати на їх доставку).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради та 
ради об’єднаних територіальних громад при плануванні видатків відповідних бюджетів першо-
чергово повинні враховувати потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
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Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи вста-
новлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. В процесі планування ви-
даткової частини місцевих бюджетів обов’язково повинні враховуватись пріоритети, визначені у 
програмі соціально-економічного розвитку відповідної території. 

На основі результатів аналізу бюджетних запитів та інших вихідних матеріалів для складання 
проекту бюджету керівник місцевого фінансового органу приймає остаточне рішення про вклю-
чення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на 
розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністра-
ціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад. Фінансовий орган виконавчого органу міс-
цевої ради формує проект місцевого бюджету і готує проект рішення про місцевий бюджет.

Друга стадія бюджетного планування місцевих бюджетів, а зокрема і видаткової частини, по-
лягає у розгляді проекту місцевого бюджету. Постійні комісії місцевої ради розглядають проект 
рішення про бюджет та готують висновки і зауваження. Виконавчі органи та Секретаріат ради 
повинні оприлюднити на веб-сайті ради або в засобах масової інформації проект рішення про 
затвердження бюджету та додатків до нього. Постійні комісії місцевої ради з питань бюджету, 
фінансів та управління комунальною власністю розглядають, аналізують та узагальнюють усі 
пропозицій про зміни та доповнення до проекту бюджету. На основі цього готують висновки 
щодо доцільності урахування пропозицій у проекті бюджету. Всі пропозиції та доповнення, що не 
стосуються текстової частини бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення 
видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються.

На третій, заключній стадії бюджетного планування видатків місцевих бюджетів, як і місце-
вих бюджетів в цілому, місцева рада затверджує проект рішення про бюджет або ухвалює інше 
рішення з цього приводу. Місцеві бюджети повинні бути затверджені до 25 грудня року, що пе-
редує плановому. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не 
прийнято закон про Державний бюджет України, відповідні місцеві ради при затвердженні міс-
цевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на 
підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базову та реверсну 
дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

7.3.1. РОзРАхУНОК ПЛАНОВИх ВИДАТКІВ НА УПРАВЛІННЯ
Видатки на управління – це одна з груп видатків місцевих бюджетів, кошти якої використову-

ються на забезпечення функціонування апарату управління. Кошти на цю групу видатків спрямо-
вуються з усіх видів місцевих бюджетів, зокрема найбільше із сільських бюджетів – майже третю 
частину сукупних бюджетних витрат (табл. 7.1).

Таблиця 7.1
частка бюджетних витрат місцевих бюджетів на державне управління 

в сукупних бюджетних витратах за 2012 – 1 півріччя 2015 рр., %

Роки

частка витрат місцевих бюджетів на державне управління в сукупних бюджетних витратах

Усього

Види бюджетів
Бюджет АРК, 

обласні, 
міські (міст 

Києва та Се-
вастополя) 
бюджети

Бюджети 
міст рес-

публікансь-
кого (АРК), 
обласного 
значення

Районні 
бюджети

Бюджети 
міст рай-
онного 

значення

Селищні 
бюджети

Сільські 
бюджети

2012 3,51 1,46 3,80 0,76 10,73 14,63 29,88
2013 3,64 1,53 3,98 0,72 10,78 14,87 30,42
2014 3,45 1,28 3,76 0,69 10,22 14,73 29,89

1 пів. 2015 3,45 1,14 3,77 0,64 12,09 16,53 33,62
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На сучасному етапі децентралізації в Україні значна увага приділяється управлінським функ-
ціям органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. На цьому фоні процес планування 
видатків місцевих бюджетів на управління має підвищити ефективність використання коштів міс-
цевих бюджетів. 

Загалом видатки місцевих бюджетів на управління включають поточні та капітальні видатки із 
загального та спеціального фондів відповідних бюджетів. Зокрема поточні видатки включають ви-
датки на: оплату праці і нарахування на заробітну плату; використання товарів і послуг (предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар; видатки на відрядження; оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв); дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм; 
соціальне забезпечення (виплату пенсій і допомог та інших виплат населенню). Капітальні видатки 
включають видатки на придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів довго-
строкового користування; капітальне будівництво (придбання); капітальний ремонт; реконструк-
цію та реставрацію; придбання землі та нематеріальних активів) та капітальні трансферти (підпри-
ємствам, установам, організаціям, органам державного управління інших рівнів).

Як свідчать статистичні дані, найбільша частка в структурі видатків місцевих бюджетів на 
управління припадає на оплату праці з нарахуваннями (майже 90% усіх видатків). Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апа-
рату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. 
№ 268 із змінами та доповненнями визначено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого 
самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати пра-
ці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів243. 
Для визначення фонду оплати праці беруть середню заробітну плату з нарахуваннями та пере-
множують на кількість штатних працівників. 

Уряд постановою «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» від 26 листопада 2014 року № 664244 визнав такою, що втратила чинність, 
постанову Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцево-
го самоврядування» від 3 грудня 1997 року №1349. Зазначеною постановою були затверджені 
типові штати, яких повинні були дотримуватись голови обласних, Київської та Севастопольської 
міських, районних, районних у містах рад, міські, селищні і сільські голови під час підготовки 
пропозицій щодо структури виконавчого апарату обласних, районних, районних у містах рад, 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад, загальної чисель-
ності апарату рад та їх виконавчих органів. Зазначені типові штати використовувалися під час 
планування відповідних бюджетів для проведення розрахунків видатків на утримання апарату 
рад. Тому з 1 січня 2015 року органи місцевого самоврядування мають повне право самостійно 
затверджувати загальну чисельність апарату місцевої ради та її виконавчих органів. 

Планування заробітної плати окремих штатних працівників передбачає врахування їх поса-
дових окладів, доплат за ранги, які їм присвоєно, надбавок за стаж роботи на державній службі, 
премій та інших надбавок, матеріальної допомоги. 

Посадові оклади працівників апарату органів виконавчої влади установлюються залежно від 
обсягу і характеру компетенції на конкретній посаді, складності та рівня відповідальності викону-
ваних службових обов’язків, ролі і місця посади в структурі відповідного органу. Розміри окладів 
визначено у схемах посадових окладів, що відображені у додатках 48-54 постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 
(див. інформ. матеріали). Розмір посадових окладів залежить і від віднесення області чи міста до 

243 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF#n71.
244 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 
26.11.2014 № 664 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/664-2014-%D0%BF.
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відповідної групи за оплатою праці залежно від кількості населення, що визначено у Постанові 
Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» 
від 21 липня 2005 р. № 614245.

Посадовим особам місцевого самоврядування передбачаються надбавки до посадових окла-
дів за ранг. Посади службовців поділяються на 7 категорій Службовцям, які займають посади в 
межах певної категорії присвоюються відповідні ранги, зокрема:

— перша категорія – 1–3 ранг,
— друга категорія – 3–5 ранг,
— третя категорія – 5–7 ранг,
— четверта категорія – 8-9 ранг,
— п’ята категорія – 9–11 ранг,
— шоста категорія – 11–13 ранг,
— сьома категорія – 13–15 ранг (див. інформ. матеріали).
Розміри надбавок до посадових окладів за ранги посадовим особам місцевого самоврядуван-

ня визначено у додатку 57 постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 (див. інформ. матеріали).

З метою залучення до роботи в органах місцевого самоврядування висококваліфікованих фа-
хівців, працівникам виплачують до посадових окладів:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: 
— однієї європейської – у розмірі 10%,
— однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%, 
— двох і більше мов – 25%;
2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у роз-

мірі відповідно 5% і 10% посадового окладу;
3) надбавку за почесне звання «заслужений» – у розмірі 5%;
4) надбавку за вислугу років (до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціаль-

не звання) і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування) 
в таких розмірах:

— понад 3 роки – 10%,
— понад 5 років – 15%,
— понад 10 років – 20%,
— понад 15 років – 25%,
— понад 20 років – 30%,
— понад 25 років – 40%.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо 

їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.
Керівникам органів виконавчої влади надано право установлювати надбавку за високі досяг-

нення у праці або за виконання особливо важливої роботи:
— керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам – у розмірі до 50% поса-

дового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) 
за вислугу років; 

— керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних 
підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, 
проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено ви-
конання такої роботи) у розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років.

245 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» від 21 липня 2005 р. № 614 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/614-2005-%D0%BF.
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Крім цього, спеціалістам і службовцям керівництво має право призначити доплату за вико-
нання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсут-
ності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної 
плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати 
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шес-
тирічного віку) – до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 
50% посадового окладу відсутнього працівника. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
керівника або заступника керівника структурного підрозділу відповідному працівникові призна-
чається доплата у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього ке-
рівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) 
і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або 
заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тим-
часово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про про види, розміри і порядок надання компенса-
ції громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» від 15 червня 
1994 р. № 414246 визначено види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку 
з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці. Працівникам органів місцевого само-
врядування, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка до посадо-
вих окладів. Надбавка до посадових окладів виплачується лише за наявності дозволу на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, наданого відповідно до законодавства 
про державну таємницю. Розмір надбавки залежить від ступеня секретності інформації, зокрема: 

— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» – 20%; 
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «цілком таємно» – 15%; 
— відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно» – 10%.
Також керівник має право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого 

вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат 
у межах фонду преміювання, який утворюється у розмірі не менше як 10% посадових окладів. 
Працівникам передбачено надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не переви-
щує середньомісячної заробітної плати. 

При плануванні видатків на оплату праці потрібно враховувати прогнозоване зростання у бю-
джетному періоді середньої заробітної плати.

Процес планування фонду оплати праці вимагає здійснення розрахунків нарахувань на заро-
бітну плату у розмірах, встановлених відповідними нормативно-правовими актами. Зокрема, це 
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Нарахування на 
заробітну плату працівників апарату управління обчислюються як 36,3% видатків на оплату праці.

Планування видатків на відрядження працівників органів влади й управління передбачає вра-
хування їх кількості, тривалості та віддаленості пунктів призначення. Видатки на відрядження 
включають відшкодування витрат на проїзд до місця відрядження та назад (з врахуванням ко-
ристування постільними речами в поїздах), вартості проживання, добових витрат та інші ком-
пенсації відповідно до законодавства про працю України.

Не менш важливим є планування видатків органів влади й управління на використання това-
рів і послуг, зокрема і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. При плануванні цих видат-
ків обов’язково враховують можливі розміри заборгованості за попередні роки.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю визначають з режиму 
і умов роботи працівників, урахування наявності придатного до використання обладнання та 
246 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка 
передбачає доступ до державної таємниці» від 15 червня 1994 р. № 414 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/414-94-%D0%BF.
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інвентарю та цін на товари і послуги. Однак дана група видатків планується виходячи із наявних 
коштів у відповідних місцевих бюджетах. Інші складові витрат на державне управління, зокрема 
на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на 
капітальні видатки в органах влади й управління плануються також в межах наявних коштів у від-
повідному бюджеті. Щодо капітальних видатків, то підґрунтям має слугувати план фінансування 
капітальних вкладень відповідної території, однак такі плани не завжди є.

7.3.2. РОзРАхУНОК ПЛАНОВИх ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ
Найбільша частка у сукупних видатках місцевих бюджетів припадає на видатки на освіту – в 

межах 30% (табл. 7.2). Тому зрозуміти структуру видатків в цій галузі та методологію їх плану-
вання є надзвичайно актуальним та важливим завданням. Бюджетним кодексом України визна-
чено, що за рахунок коштів місцевих бюджетів може фінансуватися дошкільна освіта, загальна 
середня освіта, позашкільна освіта та вища освіта. Видатки на освіту органам місцевого само-
врядування делегує держава і відповідно надає кошти для фінансового забезпечення загальної 
середньої освіти у вигляді освітньої субвенції та для підготовки робочих кадрів у вигляді субвенції 
на підготовку робітничих кадрів. Ці субвенцій розраховуються на основі формул, які розробляє 
Міністерство освіти і науки України і затверджує Кабінет Міністрів України, а їх розміри затвер-
джуються у щорічному законі про Державний бюджет України на відповідний рік окремо для 
кожного місцевого бюджету. (Механізм та формули розрахунку освітньої субвенції та субвенції 
на підготовку робітничих кадрів детальніше розглянуто у § 5.4 та § 5.6). 

Таблиця 7.2
частка бюджетних витрат місцевих бюджетів на освіту в сукупних 

бюджетних витратах за 2012 – 1 півріччя 2015 рр., %

Роки

частка витрат місцевих бюджетів на освіту в сукупних бюджетних витратах

Усього

Види бюджетів
Бюджет АРК, 

обласні, 
міські (міст 

Києва та Се-
вастополя) 
бюджети

Бюджети 
міст рес-

публікансь-
кого (АРК), 
обласного 
значення

Районні 
бюджети

Бюджети 
міст рай-
онного 

значення

Селищні 
бюджети

Сільські 
бюджети

2012 29,31 24,49 27,48 34,70 47,15 41,90 31,11
2013 30,81 26,35 29,90 34,22 48,12 43,36 32,54
2014 29,03 24,45 27,56 33,10 47,21 44,46 31,79

1 пів. 2015 31,43 29,35 30,08 34,40 41,20 38,84 27,10

У процесі планування видатків на освіту перед органами місцевого самоврядування стоїть за-
вдання розподілу коштів вище зазначених субвенцій між визначеними закладами освіти. Однак 
з урахуванням того, що за рахунок коштів цих субвенцій покриваються лише поточні видатки, в 
місцевих бюджетах можуть плануватись значно більші обсяги видатків на освіту. 

На етапі планування в місцевих бюджетах коштів на освіту відповідні структурні підрозділи 
виконавчих органів місцевого самоврядування аналізують бюджетні запити закладів освіти, зо-
крема щодо потреби у коштах на утримання закладу та правильність представлених розрахунків 
для цього. В межах наявних фінансових ресурсів, що надійдуть як освітня субвенція та субвенція 
на підготовку робітничих кадрів, а також власних фінансових ресурсів, що можуть бути виділені 
з місцевого бюджету на освіту, приймається рішення щодо граничного обсягу коштів що можуть 
бути виділені з бюджету на видатки в галузі освіти та обсягу коштів для кожного закладу окремо.

У місцевих бюджетах видатки на освіту можуть включати поточні та капітальні видатки із загально-
го та спеціального фондів відповідних бюджетів. До поточних видатків включають видатки на: опла-
ту праці і нарахування на заробітну плату; використання товарів і послуг (предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар; медикаменти та перев’язувальні матеріали; продукти харчування; видатки на 
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відрядження; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм); поточні трансферти (субсидії та поточні трансферти 
підприємствам) соціальне забезпечення (виплату пенсій і допомог, стипендій та інших виплат насе-
ленню). Капітальні видатки включають видатки на придбання основного капіталу (придбання облад-
нання і предметів довгострокового користування; капітальне будівництво (придбання); капітальний 
ремонт; реконструкцію та реставрацію; придбання землі та нематеріальних активів) та капітальні 
трансферти (підприємствам, установам, організаціям, органам державного управління інших рівнів).

Планування видатків місцевих бюджетів на освіту здійснюється із розрахунку обсягу видатків 
на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів, що 
визначаються з розрахунку на одну дитину або одного учня.

В закладах освіти, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, найбільше витрат 
спрямовується на оплату праці працівників з нарахуваннями. За 1 півріччя 2015 р. їх частка ста-
новила 73% поточних витрат місцевих бюджетів на освіту. Фонд оплати праці в закладах освіти 
планується виходячи із чисельності працівників (в межах норм), середньої заробітної плати пра-
цівника та нарахувань на заробітну плату. 

Гранична чисельність працівників закладів дошкільної освіти визначається згідно з норматива-
ми, визначеними наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів» від 4 листопада 2010 р. № 1055247. Штати дошкільних 
навчальних закладів формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, 
режиму роботи, площ приміщень закладу. Чисельність працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів визначається відповідно до норм наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвер-
дження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 6 грудня 2010 р. 
№ 1205248. Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості 
класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд. Контингент пра-
цівників професійно-технічних навчальних закладів визначається на основі норм наказу Міністер-
ства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних 
навчальних закладів» від 6 грудня 2010 р. № 1055249. Кількість працівників розраховується з ура-
хуванням типу навчального закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи 
закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель та споруд, наявності навчально-виробничих 
майстерень і навчальних господарств, а також парку навчального обладнання. Кількість посад у 
позашкільних навчальних закладах визначається на основі норм наказу Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних на-
вчальних закладів» від 19 листопада 2012 р. № 1230250. При визначенні чисельності працівників 
враховують тип навчального закладу, контингент вихованців, учнів, слухачів, кількість груп, режим 
роботи закладу, площі і санітарний стан приміщень, будівель і споруд, наявність філій і структурних 
підрозділів, а також технічні засоби навчання, обладнання та спорядження. Кількість робітників з 
комплексного обслуговування й ремонту будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм 
чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.

Умови оплати праці працівників закладів освіти визначаються на основі Єдиної тарифної сіт-
ки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників251. При плануванні коштів на оплату праці 
247 Див. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 4 
листопада 2010 р. № 1055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10.
248 Див. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 6 
грудня 2010 р. № 1205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10
249 Див. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» 
від 6 грудня 2010 р. № 1055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11
250 Див. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних 
закладів» від 19 листопада 2012 р. № 1230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12.
251 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF.
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працівників закладів освіти враховують: посадові оклади усіх штатних працівників; обов’язкові 
надбавки і доплати; інші надбавки; премії, матеріальну допомогу тощо.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами і кое-
фіцієнтами Єдиної тарифної сітки. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників на-
вчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначено у наказі Міністерства освіти і 
науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 
557252. Розмір посадового окладу працівників закладів освіти залежить від освіти, кваліфікаційної 
категорії та тарифного розряду. Кожному тарифному розряду відповідає тарифний коефіцієнт. 
Посадові оклади працівників за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множен-
ня окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду (розмір мінімальної заробітної плати) 
на відповідний тарифний коефіцієнт. 

Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III253 визначено розміри пе-
дагогічного навантаження працівника дошкільного навчального закладу на відповідну тарифну 
ставку. Воно визначається з врахуванням часу, призначеного для здійснення навчально-виховно-
го процесу на тиждень і становить:

— вихователя групи загального типу – 30 годин;
— вихователя групи компенсуючого типу – 25 годин;
— соціального педагога – 40 годин;
— практичного психолога – 40 годин;
— практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу 

– 20 годин;
— музичного керівника – 24 години;
— інструктора з фізкультури – 30 годин;
— вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин;
— вихователя-методиста – 36 годин.
Згідно з нормами Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV254, 

педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, 
що становлять тарифну ставку, однак передбачено інші види педагогічної діяльності в такому 
співвідношенні до тарифної ставки:

— класне керівництво – 20-25%;
— перевірка зошитів – 10-20%;
— завідування:
— майстернями – 15-20%;
— навчальними кабінетами – 10-15%;
— навчально-дослідними ділянками – 10%.
Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III визначено педагогічне 

навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу на тарифну ставку. 
Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань 
позашкільного навчального закладу, а також педагогічних працівників початкових спеціалізо-
ваних мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних 
годин на тиждень. Однак передбачається оплата інших видів педагогічної діяльності, яка плану-
ється в такому співвідношенні до тарифної ставки:

— завідування майстернями – 15-20%;
252 Див. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/z1130-05.
253 Див. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2628-14.
254 Див. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/651-14.
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— завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками 
живої природи, дендропарками, зимовим садом – 10-15%;

— завідування паспортизованими музеями – 15-20%;
— завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10-15%.
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та за-

твердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та науко-
вих установ» від 26 вересня 2005 року № 557 визначено розміри та умови надання надбавок та 
доплат працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

У сфері освіти працівникам передбачено надбавки:
а) у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
— за високі досягнення у праці;
— за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
— за складність, напруженість у роботі.
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: 
— «народний» – у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати); 
— «заслужений» – 20%. 
в) за спортивні звання:
— «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» – у розмірі 20% посадового окладу 

(ставки заробітної плати);
— «майстер спорту міжнародного класу» – 15%;
— «майстер спорту» – 10%.
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність 

за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або біль-
ше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. 

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: 
— однієї європейської – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%;
— двох і більше мов – 25%. 
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передба-

чено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
Доплати працівникам закладів освіти встановлюються:
а) у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
— за суміщення професій (посад);
— за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
б) у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за 

кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за вчене звання:
— професора – у граничному розмірі 33% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25%.
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається 

з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань 
доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

г) за науковий ступінь:
— доктора наук – у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— кандидата наук – у граничному розмірі 15%. 
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається 

з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата вста-
новлюється за одним (вищим) науковим ступенем.



268 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті при-
биранням туалетів, – у розмірі 10% посадового (місячного) окладу;

Також передбачено надбавки водіям автотранспортних засобів, якщо такі є у штаті:
— за класність водіям II класу – 10% установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
— за класність водіям I класу – 25%;
— за ненормований робочий день – 25%
Працівникам закладів освіти планується матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, у 

сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. Також планується преміальний фонд для премію-
вання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи закладу.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII255 передбачено виплату педагогічним і 
науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадо-
вого окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

— понад 3 роки – 10%;
— понад 10 років – 20%;
— понад 20 років – 30%.
З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників окремо постановою Ка-

бінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 
закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 
березня 2011 року № 373256 передбачено можливість надання їм надбавки у граничному розмірі 
20% посадового окладу.

При плануванні нарахувань на заробітну плату працівникам закладів освіти розраховують ви-
датки на оплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Плануючи видатки місцевих бюджетів на освіту, визначають витрати закладів освіти на ви-
користання товарів і послуг. Довідково – за 1 півріччя 2015 р. ці видатки становили 24% поточних 
витрат місцевих бюджетів на освіту. 

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю визначають з ураху-
ванням обсягу, режиму, умов роботи відповідного закладу, чинних норм видатків та цін на това-
ри і послуги. Для прикладу, видатки для придбання класних журналів визначають методом пря-
мого розрахунку потреби у них виходячи із кількості класів та цін на них. Видатки на придбання 
матеріалів, які використовуються у навчальному процесі (хімічні реактиви, схеми, карти, макети) 
визначають із врахуванням кількості класів і встановлених норм видатків на клас. Можливий і 
варіант, коли на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю планують витрати 
виходячи з фактичних витрат на одного учня за попередній звітний період.

Хоча і в невеликих розмірах, однак в місцевих бюджетах на заклади освіти планують видатки 
на медикаменти та перев’язувальні матеріали. Їх також визначають методом прямого рахунку 
виходячи із норм видатків та цін.

У місцевих бюджетах планують кошти на придбання продуктів харчування для закладів осві-
ти. Ці видатки по окремих навчальних закладах визначають за встановленими нормами залежно 
від наявної кількості дітей, які харчуються за рахунок бюджетних коштів, кількості днів харчуван-
ня та вартості харчування дитини на день.

Окремою групою планують видатки на відрядження. При цьому прогнозують можливу кіль-
кість відряджень працівників та враховують витрати на проїзд до місця відрядження працівника 
і назад, витрати на проживання, добові витрати відряджених працівників. Видатки на відряджен-
ня можуть планувати і на основі даних за попередні роки та норм чинного законодавства.

255 Див. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/1060-12
256 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноо-
світніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF.
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Окремо планують видатки на оплату послуг (крім комунальних) та оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв, які розраховуються методом прямого розрахунку з врахуваннями прогнозовано-
го обсягу отримання послуг чи використання енергоносіїв, чинних тарифів та порядку розрахун-
ку плати за послуги та енергоносії. 

Плануючи видатки на соціальне забезпечення, визначають витрати на стипендії та інші ви-
плати населенню.

Капітальні видатки на заклади освіти в місцевих бюджетах планують виходячи із наявних у 
бюджеті коштів та врахуванням можливості здійснення капітальних видатків закладами освіти за 
рахунок власних надходжень. При цьому враховують наявність обладнання та інвентарю довго-
строкового користування згідно із переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України. 

7.3.3. РОзРАхУНОК ПЛАНОВИх ВИДАТКІВ НА ОхОРОНУ зДОРОВ’Я
За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансується значна частка видатків на охорону здоров’я 

в Україні (до 80%). Частка цих видатків у сукупних видатках місцевих бюджетів найбільш зна-
чна у обласних бюджетах 30–40% (табл. 7.3). Видатки на охорону здоров’я органам місцевого 
самоврядування делегує держава і відповідно надає кошти для їх фінансового забезпечення у 
вигляді медичної субвенції. Однак при плануванні відповідних місцевих бюджетів цю субвенцію 
потрібно перерозподілити між закладами охорони здоров’я. Кошти медичної субвенції покрива-
ють лише поточні видатки. Обсяг коштів медичної субвенції визначається на основі формули, яка 
розробляється Міністерством охорони здоров’я України та затверджується Кабінетом Міністрів 
України257 (Механізм та формулу розрахунку медичної субвенцій детальніше розглянуто у § 5.5). 
Місцеві ради можуть на етапі планування видатків відповідних місцевих бюджетів на охорону 
здоров’я передбачити більші обсяги коштів, ніж ті, що надійдуть у вигляді медичної субвенції, од-
нак різницю доведеться покрити за рахунок власних надходжень. Отже, визначення остаточних 
обсягів видатків на охорону здоров’я та розподіл їх за напрямами використання здійснюються 
відповідними місцевими органами влади при плануванні місцевих бюджетів. Відповідні струк-
турні підрозділи виконавчих органів місцевих рад отримують бюджетні запити від закладів охо-
рони здоров’я та аналізують їх, зокрема щодо правильності представлених розрахунків.

Таблиця 7.3
частка бюджетних витрат місцевих бюджетів на охорону здоров’я 

в сукупних бюджетних витратах за 2012 – 1 півріччя 2015 рр., %

Роки

частка витрат місцевих бюджетів на охорону здоров’я в сукупних бюджетних витратах

Усього

Види бюджетів
Бюджет АРК, 

обласні, 
міські (міст 

Києва та Се-
вастополя) 
бюджети

Бюджети 
міст рес-

публікансь-
кого (АРК), 
обласного 
значення

Районні 
бюджети

Бюджети 
міст рай-
онного 

значення

Селищні 
бюджети

Сільські 
бюджети

2012 20,04 30,68 16,54 18,00 0,02 1,56 0,56
2013 20,84 36,70 16,39 16,22 0,02 1,09 0,18
2014 19,62 34,57 14,65 15,52 0,03 0,27 0,07

1 пів. 2015 21,89 41,84 16,41 14,99 0,03 0,17 0,04

Планування видатків на заклади охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню за 
кошти місцевих бюджетів, здійснюється з використанням розрахункових грошових норми витрат і 
основних виробничих показників на базі оперативно-сітьових показників. Основними оперативно-
сітьовими показниками для планування видатків лікарняних закладів (звичайних стаціонарів, стаціо-
нарів денного перебування) та санаторно-курортних закладів є кількість ліжок, днів функціонування 
ліжка на рік, кількість днів перебування хворого в стаціонарі. Для планування видатків на амбулатор-
257 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам» від 19 серпня 2015 р. № 618 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF.
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но-поліклінічні заклади, заклади швидкої та екстреної допомоги використовують такі показники, як 
кількість населення, яке обслуговує даний заклад, число відвідувань лікарів, кількість викликів тощо. 

Видатки закладів охорони здоров’я згідно з економічною класифікацією видатків включають 
поточні видатки (оплата праці і нарахування на заробітну плату; використання товарів і послуг 
(предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев’язувальні матеріали; про-
дукти харчування; оплата послуг, у тому числі комунальних та енергоносіїв; видатки на відряджен-
ня; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм); по-
точні трансферти (установам, організаціям); соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомог)) 
та капітальні видатки (видатки на придбання основного капіталу (придбання обладнання і пред-
метів довгострокового користування; капітальне будівництво (придбання); капітальний ремонт; 
реконструкцію та реставрацію; придбання землі та нематеріальних активів) та капітальні транс-
ферти (підприємствам, установам, організаціям, органам державного управління інших рівнів).

Найбільше витрат в охороні здоров’я припадає на оплату праці працівників з нарахуваннями. 
Зокрема, за 1 півріччя 2015 р. ці витрати становили 65% поточних витрат місцевих бюджетів на 
охорону здоров’я. Фонд оплати праці в конкретному закладі охорони здоров’я визначаються ви-
ходячи із чисельності працівників (в межах норм), середньої заробітної плати працівника та на-
рахувань на заробітну плату. 

Гранична чисельність працівників закладів охорони здоров’я визначається згідно з нормати-
вами, визначеними наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та 
типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33258. Для кожного закладу 
охорони здоров’я загальна чисельність працівників визначається окремо для медичного персо-
налу (лікарського, середнього, молодшого), адміністративного персоналу, спеціалістів в розрізі 
відділень і служб. При розрахунку посад лікарів, середнього та молодшого медичного персона-
лу для лікарняних і санаторно-курортних закладів враховують показники кількості ліжок, а для 
амбулаторно-поліклінічних закладів – кількість населення, яке прикріплене до даної поліклініки. 

Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони 
здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я 
та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 передбачено умови оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіці-
єнтів з оплати праці працівників259. 

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з поса-
дового окладу, або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням 
підвищень, доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством. Таким чином, при плану-
ванні коштів на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я враховують: посадові оклади 
усіх штатних працівників; надбавки і доплати, що носять обов’язковий характер; надбавки, що 
носять заохочувальний характер; премії, матеріальна допомога тощо. Заробітна плата працівни-
ка граничними розмірами не обмежується. 

Щорічними Законами України «Про Державний бюджет» на відповідний рік встановлюються 
розміри мінімальної заробітної плати, яка використовується для обрахунку розміру заробітної 
плати працівників охорони здоров’я. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначають-
ся за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахів-
цям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, а робітникам залежно від кваліфікаційного 
розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Посадові оклади працівників визначаються за тарифними 
розрядами і коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки260 за такими основними групами: 
258 Див. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. 
№ 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000223_33n.html.
259 Див. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05.
260 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 [Електронний ресурс]. – 
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— керівні працівники;
— професіонали та фахівці; 
— інші працівники.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначають-

ся шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний 
коефіцієнт. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров’я 
визначені у спільному наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства 
охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 
здоров’я та установ соціального захисту населення» 05.10.2005 № 308/519261

Працівникам закладів охорони здоров’я законодавством передбачається підвищення посадо-
вих окладів:

— за наявність кваліфікаційної категорії;
— за оперативне втручання;
— за диплом з відзнакою;
— за керування санітарним транспортом;
— у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці;
— інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок).
Керівникам закладів охорони здоров’я, аптечних закладів та їх заступникам з числа лікарів 

та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, під-
вищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління 
охороною здоров’я» або «організація та управління фармацією» у відсотках до тарифної ставки 
працівника I тарифного розряду, а саме:

а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) – за спеціальностями «організація і 
управління охороною здоров’я» та «організація та управління фармацією», які мають:

— вищу кваліфікаційну категорію – на 44,9%;
— першу кваліфікаційну категорію – на 31,9%;
— другу кваліфікаційну категорію – на 24,1%;
б) керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним 

медичним сестрам, які мають:
— вищу кваліфікаційну категорію – на 28,3%;
— першу кваліфікаційну категорію – на 18,4%;
— другу кваліфікаційну категорію – на 8,7%. 
Головним лікарям дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та керівникам ЦМСЕ підви-

щення посадових окладів за наявність кваліфікаційної категорії проводиться за будь-якою лікар-
ською спеціальністю. Керівникам структурних підрозділів (лікарям) посадовий оклад встановлю-
ється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна 
кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам по-
ліклінік, що є структурними підрозділами лікарень – за будь-якою лікарською спеціальністю, за 
якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога. Іншим медичним та фармацевтичним пра-
цівникам посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх 
роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

За оперативне втручання підвищення посадових окладів передбачається лікарям-хірургам 
усіх найменувань, лікарям-анестезіологам та лікарям-ендоскопістам у залежності від обсягу, 
складності й характеру їх праці при роботі, а саме:

— в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) – до 15% посадового окладу;
— в денному стаціонарі хірургічного профілю – до 25%;

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF.
261 Див. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від. 05.10.2005 № 308/519 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05.
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— в стаціонарі – до 40%.
Лікарям усіх спеціальностей та провізорам, які отримали диплом з відзнакою після закінчення 

вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за 
тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5%.

Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20%. Перелік автомо-
білів, віднесених до санітарних, затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

Працівникам закладів охорони здоров’я, які працюють у закладах та на посадах зі шкідливими 
і важкими умовами праці посадові оклади (тарифні ставки) можуть бути підвищені на 25% та 15% 
(детальніше див. додаток 3 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Мініс-
терства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від. 05.10.2005 № 308/519262). По-
садові оклади (тарифні ставки) працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), 
які працюють з вірусом імунодефіциту людини, підвищуються на 60%, а посадові оклади (тариф-
ні ставки) працівників закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів), зайнятих оглядом та 
наданням медичної допомоги тим, хто постраждав у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, 
підвищуються на 25%. Машиністам з прання та ремонту спецодягу тарифні ставки підвищуються 
на 20%. Однак конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) 
підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником за-
кладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних 
обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці.

Законодавством працівникам закладів охорони здоров’я передбачаються доплати:
— за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
— за роботу в нічний час;
— за науковий ступінь;
— інші доплати.
Медичним працівникам за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово від-

сутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт передбачаються відповідні доплати, а саме:

— професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж са-
мому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією 
(посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної ро-
боти, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

— за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50% 
посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання 
ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

— керівникам закладів охорони здоров’я та їх заступникам дозволяється вести в закладах, 
установах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною по-
садою з виплатою їм до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

Працівникам (у т.ч. водіям санітарних автомобілів, які є в штаті автотранспортних підприємств 
та інших організацій), які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35% 
годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним ува-
жається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Працівникам, зайнятим наданням екстреної, 
швидкої та невідкладної медичної допомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої, 
невідкладної медичної допомоги, які є в штаті автотранспортних підприємств та інших організа-
цій), а також тим, хто працює у відділеннях (палатах) анестезіології та інтенсивної терапії, для но-
262 Див. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від. 05.10.2005 № 308/519 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05.
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вонароджених дітей, у пологових (акушерських) відділеннях провадиться доплата в розмірі 50% 
годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Штатним працівникам закладів охорони здоров’я, яким присвоєно науковий ступінь, передба-
чено доплати, зокрема за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25% посадового 
окладу, а кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу. Однак зазначені доплати 
встановлюються тільки тим працівникам, діяльність яких за профілем (медична, фармацевтична, 
наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох науко-
вих ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Крім цього, працівникам закладів охорони здоров’я законодавством передбачаються надбавки:
— за тривалість безперервної роботи;
— за почесні звання;
— за знання та використання в роботі іноземної мови;
— за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруже-

ність у роботі;
— інші надбавки.
Перелік посад, яким передбачено надбавки за тривалість безперервної роботи, досить об-

ширний, а самі розміри надбавок можуть бути в межах 20-80% посадового окладу (детальніше 
див. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я 
України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та уста-
нов соціального захисту населення» від. 05.10.2005 № 308/519263).

Якщо працівникам присвоєно почесні звання і їх діяльність за профілем (медична, фарма-
цевтична тощо) збігається з наявним почесним званням, то їм передбачено надбавки, а саме: за 
«заслужений» – 20% посадового окладу та за «народний» 40%.

За знання та використання в роботі іноземної мови працівникам передбачено надбавки:
— однієї європейської – 10% посадового окладу;
— однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%;
— двох і більше мов – 25%.
За високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість 

у роботі працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50% посадового окладу. 
Також можуть бути і інші надбавки, зокрема робітникам, які мають III-VI кваліфікаційні розряди 
за професійну майстерність, водіям за класність тощо.

За особистий внесок в загальні результати роботи підрозділу, закладу наказами керівників 
визначається преміювання працівників в межах преміального фонду. Преміювання керівників 
закладів, установ та їх заступників здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Керівники 
мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі 
не більше ніж один посадовий оклад на рік.

При плануванні нарахувань на заробітну плату в закладах охорони здоров’я визначають ви-
датки на сплату єдиного соціального внеску, розмір якого становить 36,3%.

Не менш важливим у системі закладів охорони здоров’я є планування видатків на використан-
ня товарів і послуг. Планування цих видатків здійснюється з врахуванням умов роботи відповід-
ного закладу охорони здоров’я, чинних норм видатків та цін на товари і послуги. 

При плануванні видатків на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю (у тому числі 
м’якого) використовують норми витрат на 1 ліжко у стаціонарах та на одну лікарську посаду у ам-
булаторно-поліклінічних установах. Плановий розмір цих видатків визначається з врахуванням на-
явності придатних до використання матеріалів, обладнання та інвентарю та потреби у них. Окремо 
планують видатки закладу охорони здоров’я, що пов’язані з утриманням транспортних засобів. Ці 
видатки включають в себе видатки на придбання паливно-мастильних та інших матеріалів.
263 Див. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати 
праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від. 05.10.2005 № 308/519 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05.
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У закладах охорони здоров’я є підстави для планування видатків на придбання медикаментів 
і перев’язувальних матеріалів (у тому числі тих, що видаються за пільговими рецептами). У ліку-
вально-профілактичних, санаторно-курортних та закладах медико-соціального захисту (будин-
ках дитини) ці видатки планують згідно з нормами на ліжко-день, а в амбулаторно-поліклінічних 
закладах згідно з кількістю відвідувань хворими лікарів та кількості громадян, що мають право 
на безоплатне або пільгове придбання ліків. Витрати на пільговий та безкоштовний відпуск ме-
дикаментів при амбулаторному лікуванні за рецептами лікарів згідно з чинним законодавством 
плануються виходячи з кількості громадян, що мають право на одержання пільг та середнього 
розміру витрат на одного хворого в розрахунку на рік.

Планування витрат на продукти харчування у закладах охорони здоров’я передбачає врахуван-
ня потреби на 1 хворого набору продуктів з диференціацією за профілем відділень та цін на них. 
Видатки на харчування можуть визначатись і виходячи з грошової норми на харчування одного 
хворого в день. Окремо проводять планування видатків на безкоштовне забезпечення молочними 
сумішами дітей віком до 2-х років на контингент дітей, визначений чинним законодавством.

Окремо планують видатки на оплату послуг (крім комунальних) та комунальних послуг. Ви-
датки на оплату послуг (крім комунальних) включають витрати на транспортні послуги, оренду (у 
тому числі приміщень), оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування медич-
ного обладнання та будівель, оплату послуг зв’язку тощо. 

При планування видатків на використання товарів і послуг можуть враховуватись і інші видат-
ки, зокрема на сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів, відрахування 
грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу 
роботу, на охорону праці, витрати на сплату зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності та ін.

Видатки на відрядження працівників закладів охорони здоров’я плануються відповідно до за-
планованої кількості відряджень на рік, кількості осіб та витрат на одне відрядження. Видатки на 
відрядження включають витрати, пов’язані з проїздом до місця відрядження і назад, проживан-
ням, добовими витратами відрядженим працівникам та інші витрати. При плануванні видатків 
на відрядження за основу беруть дані за попередні роки. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються на основі чинних норм 
і нормативів прямим розрахунком (на основі чинних тарифів та порядку розрахунку плати за 
певні послуги чи енергоносії), або виходячи із середніх фактичних витрат на одного працюючого 
в місяць, що склалися в у медичному закладі за попередній період.

Видатки на дослідження і розробки можуть включати:
— дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) про-

грам (наприклад протиепідемічні заходи);
— окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз-

витку (наприклад витрати на оплату післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підви-
щення кваліфікації кадрів).

Окремою групою в закладах охорони здоров’я планують видатки на субсидії і поточні транс-
ферти. До цих видатків належать видатки на надання субсидій, дотацій, поточних трансфертів 
юридичним особам, іншим бюджетам, допомоги та інших поточних трансфертів населенню. Для 
прикладу, видатки на поточні трансферти населенню можуть включати оплату путівки на оздо-
ровлення, оплату пільг та ін. Інші поточні трансферти населенню для закладів охорони здоров’я 
можуть включати: оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (для медичних пра-
цівників, що проживають у сільській місцевості, виходячи з середньої вартості пільги на одного 
працівника на рік); витрати на пільгове зубопроотезування (для громадян, що мають право на 
одержання пільг, виходячи з середнього розміру витрат на одного хворого на рік); направлення 
на лікування за кордон хворих громадян України тощо.

Заклади охорони здоров’я можуть планувати капітальні видатки, а саме:
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— на придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
— на капітальне будівництво (придбання);
— на капітальний ремонт.
Планування видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

передбачає видатки на придбання або створення власними силами основних засобів та окремих 
інших необоротних матеріальних активів. До основних засобів належать матеріальні цінності, що 
призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 
365 календарних днів, та вартість яких без податку на додану вартість перевищує 1000 гривень. 
Ці видатки включають витрати на товари тривалого користування, такі, як нерухомі основні за-
соби (житлові споруди, меблі, обладнання, прилади) та рухомі основні засоби (транспортні засо-
би). Видатки можуть плануватися виходячи з кількості обладнання, що планується придбати та 
вартості такого обладнання.

Видатки на капітальне будівництво плануються на підставі вартісних показників проектної до-
кументації, яка повинна бути розроблена та затверджена відповідно до вимог. Видатки на будів-
ництво (придбання) нежитлових будівель та приміщень включають видатки на:

— придбання будівельних матеріалів;
— придбання обладнання, що підлягає встановленню (готові до встановлення будівельні кон-

струкції і деталі);
— виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво;
— видатки на найм транспорту для виконання робіт з капітального будівництва.
Планування видатків на капітальний ремонт здійснюється з врахуванням кубатури приміщень 

та розрахункової норми витрат на один кубічний метр.
Видатки на реконструкцію та реставрацію нежитлових будівель та приміщень плануються на 

реставрацію пам’яток культури, історії, архітектури.

7.3.4. РОзРАхУНОК ІНшИх ВИДАТКІВ НА СОцІАЛЬНУ СФЕРУ
Крім видатків на освіту і охорону здоров’я, у місцевих бюджетах передбачаються і інші ви-

датки на соціальну сферу, зокрема видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, на 
культуру і мистецтво, на фізичну культуру і спорт, на засоби масової інформації тощо. Однак 
починаючи з 1 січня 2015 р., усі ці видатки, крім видатків на соціальний захист та соціальне за-
безпечення, забезпечуються виключно за рахунок власних ресурсів відповідних місцевих бюдже-
тів. Тому на етапі планування місцевих бюджетів, органи місцевого самоврядування приймають 
рішення щодо доцільності утримання відповідного закладу та виходячи з наявних фінансових 
ресурсів, приймають рішення щодо граничного обсягу коштів, що можуть бути виділені на утри-
мання відповідного закладу. Аналогічно з освітою та охороною здоров’я, при плануванні цих 
видатків місцевих бюджетів відповідні структурні підрозділи виконавчого органу місцевої ради 
аналізують подані розпорядниками бюджетних коштів бюджетні запити стосовно доцільності 
здійснення зазначених у них видатків та на правильність представлених розрахунків. Перевіря-
ється правильність розрахунків видатків (за їх наявності) на: 

— оплату праці працівників на нарахувань на заробітну плату;
— використання товарів і послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти 

та перев’язувальні матеріали; продукти харчування; оплата послуг, у тому числі комунальних та 
енергоносіїв; видатки на відрядження; дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації дер-
жавних (регіональних) програм);

— поточні трансферти (установам, організаціям);
— соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомог, стипендій);
— на придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів довгострокового ко-

ристування; капітальне будівництво (придбання)); 
— капітальний ремонт; 
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— реконструкцію та реставрацію; 
— придбання землі та нематеріальних активів;
— капітальні трансферти (підприємствам, установам, організаціям, органам державного 

управління інших рівнів).
При плануванні видатків на соціальну сферу першочергово забезпечуються видатки на оплату 

праці відповідних закладів та видатки на комунальні послуги та енергоносії.
Найбільш вагомою статтею витрат установ культури і мистецтва та фізичної культури і спорту, 

як і в більшості бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, є 
оплата праці з нарахуваннями. Витрати на оплату праці планують на основі штатної чисельнос-
ті працівників та середньої заробітної плати. Чисельність працівників розраховують на основі 
типових штатів, які встановлюються законодавством для кожного виду установ. Типові штатні 
нормативи клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших 
культурно-освітніх центрів і установ сфери культури визначені наказом Міністерства культури 
України «Про затвердження Типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної 
творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної 
та комунальної форми власності сфери культури» від 20 вересня 2011 р. № 767/0/16-11264. Штат-
ний розпис дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначається в межах затвердженого засновни-
ком фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених наказом Міністерства молоді та 
спорту України «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» 9 серпня 2013 р. № 1361/23893265 та з урахуванням типу спортивних шкіл, відділень з пев-
них видів спорту, інших структурних підрозділів, контингенту вихованців, кількості відділень та 
груп, специфіки видів спорту, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і 
спортивних споруд. Перелік посад професійних творчих працівників театрів і посад (спеціальнос-
тей) працівників інших специфічних театральних професій затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів 
та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій» від 23 лютого 
2006 р. № 208266.

Основою для розрахунку фонду оплати праці установ культури і мистецтва є Наказ Міністер-
ства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 
основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745267. Аналогічним нормативним актом 
при плануванні видатків на оплату праці в установах фізичної культури і спорту є Наказ Мініс-
терства України у справах молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23 вересня 
2005 р. № 2097268. Цими нормативно-правовим документами визначено:

— розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці відповідних працівників;
— схеми тарифних розрядів посад (професій) відповідних закладів та організацій;
– показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій до відповідних груп за 

оплатою праці керівних працівників.
Також працівникам, які працюють у сфері культури і мистецтва та фізичної культури і спорту, 

264 Див. Наказ Міністерства культури України «Про затвердження Типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної твор-
чості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери 
культури» від 20 вересня 2011 р. № 767/0/16-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/
article/253288;jsessionid=5AEECC5C60C0C79DB2F51B117469EACB.app1.
265 Див. Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 9 
серпня 2013 р. № 1361/23893 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1361-13.
266 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціаль-
ностей) працівників інших специфічних театральних професій» від 23 лютого 2006 р. № 208 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2006-%D0%BF.
267 Див. Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної 
сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05.
268 Див. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, за-
кладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23 вересня 2005 р. № 2097 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/z1236-05.
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вищезазначеними та іншими нормативними актами передбачені надбавки і доплати до посадо-
вих окладів.

Працівникам закладів та організацій культури та фізичної культури і спорту плануються над-
бавки:

а) у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
— за високі досягнення у праці;
— за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
— за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 

50%. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі 
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни 
зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: 
— «народний» – у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— «заслужений» – 20%.
Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збі-

гається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлю-
ються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника 
на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

в) за спортивні звання:
— «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» – у розмірі 20% посадового окладу 

(ставки заробітної плати);
— «майстер спорту міжнародного класу» – 15%;
— «майстер спорту» – 10%. 
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або біль-
ше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або 
спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником 
установи, закладу або організації.

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: 
— однієї європейської – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%;
— двох і більше мов – 25%.
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передба-

чено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
Крім цього, працівникам закладів та організацій культури та фізичної культури і спорту пла-

нуються доплати:
а) у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки):
— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
— за суміщення професій (посад);
— за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та орга-

нізацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та 
організацій, їх заступникам.

б) у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за 
кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:
— доктора наук – у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
— кандидата наук – у граничному розмірі 15.
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з 
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наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встанов-
люється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяль-
ності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації. 
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимо-
гам, передбаченим законодавством.

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті при-
биранням туалетів, – у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Працівникам культури та фізичної культури і спорту передбачено виплати доплат за вислугу 
років. Розмір доплати залежить від стажу роботи, зокрема за понад 3 роки стажу 10% посадового 
окладу, понад 10 років 20%, понад 20 років 30%. 

Згідно з постаною Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам 
бібліотек» від 30 вересня 2009 р. № 1073269 працівникам бібліотек може бути надана надбавка за 
особливі умови роботи у граничному розмірі 50% посадового окладу.

Водіям автотранспортних засобів, якщо такі є у штаті, планують надбавки:
— за класність водіям II класу – 10% установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
— за класність водіям I класу – 25%;
— доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час.
Плануючи нарахування на заробітну плату в закладах культури і мистецтва та фізичної культури 

і спорту, визначають видатки на сплату єдиного соціального внеску, розмір якого становить 36,3%.
Наступними за величиною витрат в структурі видатків в закладах культури і мистецтва та 

фізичної культури і спорту є видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Ці видатки 
плануються методом прямого рахунку з врахуванням прогнозованого обсягу споживання енер-
гоносіїв та відповідних тарифів на них. 

Решту витрат, зокрема на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на медикаменти та 
перев’язувальні матеріали, на відрядження, на придбання обладнання і предметів довгостро-
кового користування, на капітальне будівництво та капітальний ремонт, на реконструкцію та 
реставрацію, на придбання землі та нематеріальних активів, на капітальні трансферти (підпри-
ємствам, установам, організаціям, органам державного управління інших рівнів) планують з вра-
хуванням наявних у бюджеті фінансових ресурсів. 

При плануванні видатків на культуру і мистецтво та на фізичну культуру і спорт обов’язково 
враховують і можливість профінансувати певні видатки за рахунок власних коштів, оскільки чин-
ним законодавством їм дозволено надавати платні послуги. Перелік платних послуг, що можуть 
надаватись закладами культури визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на 
державній та комунальній формі власності» від 12 грудня 2011 р. № 1271270. Відповідний перелік 
дозволених платних послуг у галузі фізична культура і спорт визначено Постановою Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 
фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14 квітня 2009 р. 
№ 356271.

Якщо орган місцевого самоврядування є засновником (співзасновником) засобів масової ін-
формації, то у відповідному бюджетів плануються кошти на його утримання. Орган місцевого 
самоврядування може фінансувати офіційні друковані видання, які спеціально видаються (відо-
мості, бюлетені, збірники, інформаційні листки тощо) для інформування про свою діяльність. 
Порядок фінансування засобів масової інформації по висвітленню діяльності органів місцевого 

269 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30 вересня 2009 р. № 1073 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-%D0%BF.
270 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, засно-
ваними на державній та комунальній формі власності» від 12 грудня 2011 р. № 1271 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF.
271 Див. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і 
спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 14 квітня 2009 р. № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/356-2009-%D0%BF.
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самоврядування, засновниками чи співзасновниками яких є ці органи, визначається в договорах 
між органами місцевого самоврядування і редакціями засобів масової інформації, а також у ста-
тутах редакцій цих засобів масової інформації. 

Органи місцевого самоврядування планують кошти у місцевих бюджетах на висвітлення їх ді-
яльності та формують замовлення засобам масової інформації на: 

— створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в державі та 
про діяльність органів місцевого самоврядування; 

— проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність; 
— організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач та сторінок (ру-

брик) у друкованих засобах масової інформації; 
— створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність органів місцевого 

самоврядування роз’яснювального характеру; 
— запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення діяльності органів місцевого са-

моврядування. 
Органи місцевого самоврядування у своїх кошторисах зобов’язані планувати витрати на ви-

світлення своєї діяльності засобами масової інформації.
На засоби масової інформації найбільш вагомі статті витрат на оплату праці працівників та на-

рахувань на заробітну плату, утримання відповідних будівель і споруд та придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентарю тощо. Також можуть плануватись видатки на окремі місцеві 
програми підтримки засобів масової інформації.

Законодавством України передбачена значна кількість соціальних пільг і допомог, інших со-
ціальних програм і заходів, що фінансуються з місцевих бюджетів. Для органів місцевого само-
врядування у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення пріоритетними за-
вданнями є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня 
охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному викорис-
танні бюджетних коштів. За рахунок коштів місцевих бюджетів передбачається ряд видатків на 
різні державні та місцеві програми соціального захисту відповідних категорій громадян. Зазначе-
не зумовлює потребу в плануванні видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне 
забезпечення з розподілом за окремими їх видами та врахування різних чинників впливу. При 
плануванні видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення слід обов’язково враховувати:

— поетапне підвищення прожиткового мінімуму; 
— поетапне підвищення розмірів усіх видів державної допомоги з метою доведення доходів 

малозабезпечених громадян до рівня, що відповідає прожитковому мінімуму;
— збільшення обсягу надання соціальних послуг окремим верствам населення;
— підвищення рівня соціального захисту окремих верств населення;
— поліпшення надання соціальних послуг окремим верствам населення тощо.
Фінансове забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування загальнодержавних 

програм соціального захисту населення здійснюється шляхом надання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам. Рішення про затвердження місцевих програм соціального захисту 
населення приймають відповідні органи місцевого самоврядування і фінансування проводиться 
відповідно за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

Планове значення загального обсягу конкретної допомоги визначають шляхом множення се-
редньої суми допомоги на прогнозовану чисельність одержувачів допомоги. Також у місцевих 
бюджетах плануються кошти на утримання закладів, що надають певні соціальні послуги. Алго-
ритм планування видатків цих закладів аналогічний до більшості бюджетних закладів, що роз-
глянуто вище. Основні статті витрат плануються на оплату праці працівників та нарахувань на 
заробітну плату, на утримання відповідних будівель і споруд (комунальні послуги та енергоносії) 
та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Решту групи видатків планують в 
межах наявних коштів у відповідному місцевому бюджеті.
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7.3.5. ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ НА РОзВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ПІДТРИМКУ ЕКОНОМІКИ
Не менш важливим завданням органу місцевого самоврядування для забезпечення комфорт-

них умов проживання та перебування громадян на відповідній території, аніж забезпечення ви-
датків відповідних бюджетів соціального спрямування, є необхідність здійснення видатків на 
утримання та розвиток інфраструктури відповідних населених пунктів. Це викликає необхідність 
за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансувати роботи з надання життєво необхідних послуг 
населенню та з ремонту і утримання об’єктів благоустрою, які мають бути спрямовані на забез-
печення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей 
та продовження їх строків служби. 

З цією метою в місцевих бюджетах планують видатки на житлово-комунальне господарство, 
які включають видатки на:

— житлово-експлуатаційне господарство;
— капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;
— дотації житлово-комунальному господарству;
— видатки на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комуналь-

ної власності;
— теплові мережі;
— водопровiдно-каналiзацiйне господарство;
— благоустрій міст, сіл, селищ;
— видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та тепло-

вої енергії;
— ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства;
— заходи, пов’язані з поліпшенням питної води;
— відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що за-

тверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу міс-
цевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво тощо.

Однак впродовж багатьох років на зазначені цілі з місцевих бюджетів виділяється незначна 
частку сукупних витрат відповідних бюджетів. Через обмеженість фінансових ресурсів у органів 
місцевого самоврядування на житлово-комунальне господарство в місцевих бюджетах планують 
мізерні кошти, зокрема за 1 півріччя 2015 р. ці видатки становили дещо більше 2% поточних ви-
трат місцевих бюджетів.

Мізерні кошти у місцевих бюджетах (через їх обмеженість) плануються і на будівництво. В 
основному за останні роки це видатки на заходи з упередження аварій та запобігання техно-
генних катастроф у закладах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та на інших 
аварійних об’єктах, на збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам’яток історії та 
культури та розроблення схем та проектних рішень масового застосування. Однак за наявності 
фінансових ресурсів у місцевих бюджетах могли б планувати видатки на житлове будівництво та 
придбання житла для окремих категорій населення та на виплату компенсацій на здешевлення 
вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам тощо.

У сфері сільського і лісового господарства, рибного господарства та мисливства видатки у міс-
цевих бюджетах плануються на програми в цих галузях, якщо такі є затверджені, на землеустрій 
та на організацію регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій.

У сфері транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики у міс-
цевих бюджетах планують кошти на:

— регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту та електротранспорту;
— компенсаційні виплати на пільговий проїзд певних категорій громадян;
— видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг;
— зв’язок;
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— національні програми інформатизації.
Довідково зазначимо, що за 1 півріччя 2015 р. з усіх місцевих бюджетів було здійснено видат-

ків на зв’язок на суму 3 тис. грн. Це свідчить про те, що зазначені видатки у місцевих бюджетах в 
основному навіть не плануються.

Видатки на охорону довкілля в основному плануються за рахунок коштів спеціального фонду 
місцевих бюджетів. В основному це видатки на охорону i раціональне використання земель, вод-
них ресурсів та мінеральних ресурсів, на створення захисних лісових насаджень та полезахисних 
лісових смуг та на збереження природно-заповiдного фонду.

Загалом вищезазначені видатки місцевих бюджетів певною мірою впливають на економічне 
становище села, селища, міста, району, області, а також держави в цілому. Однак у місцевих бю-
джетах окремо планують видатки на інші послуги, які пов’язані з економічною діяльністю. До них 
відносять видатки на: 

— фінансування енергоощадних заходів;
— програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій;
— видатки на обслуговування та погашення зобов’язань за коштами, залученими розпорядни-

ками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків;
— підтримку малого і середнього підприємництва;
— внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності;
— інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю.
Якщо для реалізації заходів з розвитку інфраструктури та підтримки економіки органам міс-

цевого самоврядування необхідно утворювати і утримувати за рахунок місцевих бюджетів певні 
органи, то видатки на їх утримання плануються за методологією визначеною у попередніх розді-
лах. Першочергово, з метою економії коштів, планують видатки на оплату праці з нарахуваннями 
та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Решту видатків планують з врахуванням наяв-
них коштів та необхідності їх забезпечення. 

7.4. ЩО ТАКЕ ПРОГРАМНО-цІЛЬОВИй МЕТОД БюДжЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ?
Реформування бюджетної системи в Україні передбачає вдосконалення практики бюджетного 

планування на основі застосування сучасних методик та прогресивних підходів, які підтверджені 
світовим досвідом. Одним з таких підходів, що дають можливість спрямовувати бюджетні кошти 
відповідно до пріоритетів суспільного розвитку, є програмно-цільовий метод складання бюджету 
і, зокрема, визначення обсягів його видаткової частини. 

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному плануванні на місцевому рівні спри-
яє становленню ефективного місцевого самоврядування, зміцненню його матеріально-фінансової, 
правової та організаційної самостійності. Даний метод дає можливість змінити акценти у витра-
чанні завжди обмежених бюджетних коштів і спрямувати їх на вирішення найбільш важливих і 
першочергових проблем територіальних громад. Позитивні наслідки впровадження програмно-
цільового методу досягаються завдяки тому, що він базується на середньостроковому плануван-
ні, чітко окреслює пріоритети соціально-економічного розвитку територій, передбачає ефективне 
управління доходами і видатками бюджетів, сприяє виробленню довгострокової стратегії.

Однією з найбільш болючих проблем місцевого самоврядування в Україні є хронічний дефі-
цит фінансових ресурсів, який унеможливлює виконання повною мірою покладених на нього 
функцій і завдань. Тому в межах чинного нормативного поля і відсутності реальних перспектив 
щодо суттєвого збільшення обсягів податкових і неподаткових надходжень до місцевих бюджетів 
особливої актуальності набуває проблема ефективного використання наявних бюджетних ре-
сурсів. Вирішити цю проблему можна завдяки впровадженню програмно-цільового методу, який 
базується не на врахуванні наявної мережі та штатів установ, які утримуються з бюджету, а на 
результатах виконання програм, що відповідають потребам громадян.

Застосування прозорих процедур визначення переліку та цілей бюджетних програм, показни-
ків їх результативності сприяє утвердженню демократичних засад у бюджетному процесі на міс-
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цевому рівні. Платники податків – члени територіальної громади одержують можливість оцінити 
ефективність роботи органів самоврядування, виявити ступінь задоволення суспільних потреб і 
на цій основі – приймати відповідні рішення щодо необхідних змін.

Поширення програмно-цільового методу на всіх рівнях бюджетної системи є одним з пріори-
тетних завдань сучасної бюджетної політики тому, що цей прогресивний підхід до формування 
бюджетної стратегії дозволяє підвищити ефективність управління бюджетними коштами. Засто-
сування даного методу створює необхідні передумови для поєднання соціально-економічних 
пріоритетів із заходами бюджетної політики, що, в свою чергу, дозволяє досягнути збалансова-
ності бюджетів у середньостроковій перспективі, покращити рівень надання послуг населенню 
органами державної влади та місцевим самоврядуванням.

На сьогодні застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі регулюється та-
кими основними нормативними актами: 

Бюджетним кодексом України від 08 липня 2010 р.;
Законом України від 18 березня 2004 р. № 1621-ІV «Про державні цільові програми»;
— наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 р. № 574 «Про затвердження 

інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у 
бюджетному процесі»;

— наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. № 604 «Про бюджетну класи-
фікацію та її запровадження»;

— постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бю-
джетних установ»;

— наказом Міністерства фінансів України від 8 серпня 2002 р. № 621 «Про запровадження 
результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм»;

— Концепцією застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р;

— наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 «Про паспорти бю-
джетних програм».

Окремі елементи програмно-цільового методу з 2002 р. запроваджено на рівні державного 
бюджету. Протягом 2006 р. заплановано здійснити ряд заходів для подальшого удосконален-
ня методу, провести експеримент за участю п’яти міністерств: фінансів, освіти і науки, охорони 
здоров’я, економіки та аграрної політики. З 2003 р. програмно-цільовий метод випробовується 
на рівні місцевих бюджетів України.

Програмно-цільовий метод реалізується у рамках проекту «Реформа місцевих бюджетів в 
Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється 
RTI Int. У ході цього проекту передбачається покращити управління місцевими бюджетами у 140 
містах країни, зміцнити автономію місцевого самоврядування шляхом цілеспрямованої законот-
ворчої допомоги Верховній Раді України, технічної та методологічної допомоги Міністерству фі-
нансів України з метою впровадження програмно-цільового методу на центральному рівні.

Розглянемо зміст та основні елементи програмно-цільового методу бюджетного планування 
відповідно до чинної нормативної бази та методичних матеріалів USAID. 

Основною метою запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі є вста-
новлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх вико-
ристання. Центральним елементом програмно-цільового методу є бюджетні програми.

Бюджетна програма – це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єди-
ної мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відпо-
відно до покладених на нього функцій.

Кожній бюджетній програмі присвоюється код, який складається із семи цифрових знаків, з яких:
— перший, другий і третій знак визначають головного розпорядника бюджетних коштів (відпо-

відний код відомчої класифікації видатків бюджету);
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— четвертий знак визначає відповідальних виконавців бюджетних програм головного роз-
порядника бюджетних коштів (якщо відповідальним виконавцем є структурний підрозділ цен-
трального апарату головного розпорядника бюджетних коштів – ставиться цифра «1», щодо всіх 
інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9»);

— п’ятий і шостий знак визначає бюджетну програму, виконання якої забезпечує один відпові-
дальний виконавець. Якщо програма пов’язана з утриманням апарату органів державної влади, 
ставляться цифри «01», для всіх інших бюджетних програм – від «02» і далі залежно від номера 
бюджетної програми одного відповідального виконавця;

— сьомий знак визначає напрям діяльності в конкретній бюджетній програмі (цифри від «1» до «9»).
Здійснення видатків на основі бюджетних програм передбачає визначення їх конкретних від-

повідальних виконавців.
Відповідальний виконавець бюджетної програми забезпечує виконання однієї або ряду бю-

джетних програм у системі головного розпорядника, він є юридичною особою, і несе відпові-
дальність за виконання бюджетної програми.

Функціональна класифікація видатків бюджету застосовується виключно в аналітичних та 
статистичних документах. Прив’язка коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду 
функціональної класифікації видатків бюджету використовується, зокрема, з метою складання 
зведеного бюджету, здійснення макроекономічного аналізу, формування державної політики у 
сферах економіки, проведення міжнародних порівнянь видатків за функціями.

Процес програмно-цільового планування включає декілька етапів (рис. 7.11).
В процесі здійснення середньострокового бюджетного планування відбувається визначення 

головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі урядових програм плану своєї діяль-
ності на середньостроковий період та обсягу необхідних коштів для досягнення поставлених ці-
лей у середньостроковій перспективі.

Середньострокове бюджетне планування є необхідним елементом впровадження програмно-
цільового методу у бюджетному процесі. Перехід до середньострокового бюджетного планування 
дасть можливість учасникам бюджетного процесу узгодити свої стратегічні плани діяльності з на-
явними бюджетними коштами як у рамках підготовки проекту бюджету на відповідний рік, так і 
на наступні періоди, що сприятиме переходу до формування довгострокової бюджетної політики.

Рис. 7.11. Етапи програмно-цільового планування

–Визначення довго- та середньострокових цілей
–Відбір першочергових завдань виходячи з фінансових можливостей
–Прийняття програмних документів органів влади

–Розробка, аналіз і відбір програм, визначених в програмних документах
–Розробка розпорядниками бюджетних коштів короткострокових і середньострокових про-
грам і завдань, які вони повинні реалізувати

–Визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації програм
–Оцінка очікуваних результатів
–Моніторинг ресурсної бази, її вартісна оцінка
–Подання бюджетних запитів для включення програми до бюджету
–Визначення обсягів видатків на відповідну бюджетну програму виходячи з результатів діяльності, оцінки планів та 
визначеного Міністерством фінансів України граничного обсягу видатків головного розпорядника бюджетних коштів

Етапи програмно-цільового планування

Стратегічне планування

Формування програм

Складання бюджету
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Основні завдання середньострокового бюджетного планування полягають у наступному:
— поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення узгоджених та реалістичних 

прогнозів доходів до бюджету;
— визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення відкритості у їх досягненні 

впродовж багатьох років;
— визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері державних видатків;
— забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмів контролю за 

їх реалізацією;
— удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріо-

ритетів, як за функціями, так і між відповідними функціями; 
— підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та 

раціональне використання бюджетних коштів;
— посилення загального бюджетного контролю.
Кожна бюджетна програма має ряд складових елементів:
1. Мета бюджетної програми – т.д. законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти 

у результаті виконання конкретної бюджетної програми.
2. Завдання бюджетної програми – як конкретні цілі, яких необхідно досягти у результаті ви-

конання бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна за 
допомогою результативних показників.

3. Напрями діяльності – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань бюджетної програми, 
з визначенням напрямів витрачання бюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати 
завданням і функціям головного розпорядника бюджетних коштів. Визначення напрямів діяль-
ності забезпечує реалізацію бюджетної програми у межах коштів, виділених на дану мету.

4. Результативні показники – кількісні та якісні показники, які характеризують результати ви-
конання бюджетної програми і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звіт-
ністю і які дають можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної 
програми.

Застосування результативних показників дає можливість простежити ефективність викорис-
тання бюджетних коштів, виявити співвідношення досягнутих результатів та витрат, визначити 
тривалість виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а та-
кож порівнювати результати виконання бюджетних програм у динаміці за роками та між голо-
вними розпорядниками бюджетних коштів, визначати найефективніші бюджетні програми при 
розподілі бюджетних коштів.

Застосування результативних показників сприяє якісному та кількісному аналізу стану вико-
нання бюджетної програми в частині фінансового забезпечення реалізації її заходів та ефектив-
ності виконання.

Результативні показники поділяються на такі групи:
— показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання 

бюджетної програми:
— державне управління: кількість підвідомчих установ, кількість штатних одиниць, кількість 

отриманих листів, доручень, звернень громадян;
— освіта: кількість навчальних закладів за категоріями, кількість годин навчального процесу, 

численність працівників навчального закладу, кількість учнів;
— охорона здоров’я: численність працівників галузі (за категоріями), кількість медичних уста-

нов (за типами), кількість хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, кількість медич-
них засобів, обладнання);

— житлово-комунальне господарство: загальна житлова площа, що потребує проведення ка-
пітального ремонту.

— показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей (кіль-
кість користувачів товарами, роботами, послугами, виробленими в процесі виконання бюджет-
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ної програми):
— державне управління: кількість підготовлених та прийнятих рішень, кількість перевірок, об-

сяг наданих послуг та отриманих коштів (дозволи, ліцензії), кількість вирішених питань, дору-
чень;

— освіта: кількість випускників;
— охорона здоров’я: кількість відвідувачів поліклінік, амбулаторій, кількість амбулаторних ві-

зитів, кількість пролікованих;
— житлово-комунальне господарство: площа відремонтованого житлового фонду.
Показники ефективності – визначаються як відношення кількості вироблених товарів (вико-

нання робіт, надання послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів 
на одиницю показника продукту):

— державне управління: кількість наданих послуг на одного працівника, кількість прийнятих 
рішень на одного працівника, витрати на утримання одної штатної одиниці, витрати на відря-
дження в розрахунку на 1 особу;

— освіта: вартість навчання одного учня, витрати на один навчальний заклад, кількість на-
вчальних годин на одного вчителя;

— охорона здоров’я: кількість пацієнтів на одного лікаря, вартість ліжко-дня, показник заван-
таженості ліжкового фонду, середня кількість днів перебування у лікарні;

— житлово-комунальне господарство: витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м 
житлової площі.

— показники якості – відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих по-
слуг):

— державне управління: відсоток вчасно виконаних рішень до їх загальної кількості, зміна об-
сягу податкової заборгованості (недоїмки), зміна обсягу кредиторської заборгованості, кількість 
позовів на неправомірні дії органів влади;

— освіта: кількість випускників, які закінчили навчальний заклад з відзнакою, покращення рів-
ня освіти (ступінь успішності);

— охорона здоров’я: рівень виліковності хворих, рівень захворюваності (за віковою структу-
рою), рівень смертності, прогнозована тривалість життя;

— житлово-комунальне господарство: відсоток площі житлового фонду, що потребує ремонту 
до загальної площі житлового фонду.

Документ, який містить всю необхідну інформацію про бюджетну програму, називається пас-
портом бюджетної програми. Він визначає суму коштів, затверджену в державному бюджеті для 
виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями ді-
яльності, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної 
програми. На основі цього паспорту здійснюється контроль за цільовим та ефективним викорис-
танням бюджетних коштів, проводиться аналіз виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми формується виходячи з бюджетних запитів, поданих головни-
ми розпорядниками коштів державного бюджету, та бюджетних призначень на відповідний бю-
джетний період.

Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів щороку 
за кожною бюджетною програмою.

Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом Міністерства фінансів Укра-
їни та відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у місячний термін з дня набрання 
чинності законом про державний бюджет.

Програмно-цільовий метод бюджетного планування має низку переваг порівняно з застосо-
вуваними раніше методами планування, які базувалися на розрахунках показників наступного 
бюджетного періоду на основі досягнутих раніше показників. Крім того, потреби соціальної сфе-
ри загалом фінансувалися за залишковим принципом. Основні переваги програмно-цільового 
методу полягають у наступному:
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— забезпечення прозорості бюджетного процесу, чітке визначення цілей і завдань, на досяг-
нення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення рівня контролю за результатами вико-
нання бюджетних програм;

— оцінення за результатами виконання бюджету досягнення поставлених цілей та виконання 
завдань учасників бюджетного процесу , а також проведення аналізу причин неефективного ви-
конання бюджетних програм;

— упорядкування діяльності з формування і виконання бюджетних програм головного розпо-
рядника бюджетних коштів шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кож-
ної бюджетної програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів відпо-
відальними виконавцями бюджетних програм;

— посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання від-
повідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його діяльності, а також за фінансо-
ве забезпечення бюджетних програм і результати їх виконання;

— підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання 
бюджетних коштів.

 

ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ
Таблиця

чинники, які впливають на розрахунок планових показників податкових надходжень
Податкові 
платежі загальні чинники Спеціальні чинники

Податок 
на доходи 
фізичних 
осіб

Обсяг ВВП; структура платіжного балансу; 
рівень інфляції; валютний курс; безробіття; 
платоспроможність населення; зміни в нор-
мативно-правовому полі.

Заниження місцевою владою обсягу очікуваних до-
ходів; наявність заборгованості з виплати заробітної 
плати; заходи щодо збільшення кількості робочих 
місць; збільшення обсягу номінальних доходів насе-
лення; рівень легалізації виплати заробітної плати і 
тінізації доходів; рівень мінімальної заробітної плати 
та прожиткового мінімуму; рівень податко-вого на-
вантаження; масштаби ухилення від оподаткування.

Податок на 
прибуток 
під-
приємств

Пільги, які отримають платники податку у плановому 
пері-оді; реструктуризована заборгованість згідно 
з графіком погашення; сума недоїмок і переплат; 
показник зростання прибуткових підприємств; 
збільшення індексу цін виробника; зростання обсягу 
промислової продукції; тенденції підприємств до 
інвестування (накопичення) капіталу; соціально-еко-
номічні наслідки зміни ставок податку.

Акцизний 
податок

Платоспроможність населення; обсяги виробниц-
тва аналогічних вітчизняних товарів; збільшення 
(зменшення) кількості підакцизної продукції; підви-
щення (зниження) ставок податку; закінчення дії або 
введення у дію пільгових податкових ставок; масшта-
би «тіньового» ринку і контрабанди підакцизних 
товарів.

Еколо-
гічний 
податок

Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмо-
сферне повітря стаціонарними джерелами забруд-
нення; скиди забруднювальних речовин безпосе-
редньо у водні об’єкти; розміщення відходів (крім 
вторинної сировини).
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МЕТОДИКА
прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб

І. Загальні положення
Метою Методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб (далі – Мето-

дика) є підвищення обґрунтованості прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб 
(далі – податок) та узгодженості рішень щодо прогнозних обсягів надходжень податку на стадії 
складання проекту Державного бюджету України.

Методика застосовується фахівцями Міністерства фінансів України і дозволяє прогнозувати 
надходження податку, враховуючи підвищення Урядом мінімальної заробітної плати, прожитко-
вого мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць, зростання витрат на оплату 
праці (фонду оплати праці), зміну ставок оподаткування, додаткові джерела оподаткування.

ІІ. Інформаційне забезпечення та його джерела
Основою інформаційного забезпечення для розрахунків за Методикою є прогноз макропоказ-

ників економічного та соціального розвитку України:
– витрати на оплату праці (фонд оплати праці);
– середньомісячна заробітна плата.
Для врахування особливостей формування надходжень податку використовуються дані про:
– кількість платників податку та суми сплаченого податку в розрізі джерел оподаткування та 

видів доходів;
– кількість платників, які отримали податкові соціальні пільги;
– суми застосованих податкових соціальних пільг за видами пільг, які дають право на змен-

шення суми загального місячного оподатковуваного доходу;
– суми документально підтверджених витрат, включених до складу податкового кредиту плат-

ників податку;
– результати контрольно-перевірочної роботи щодо донарахування сум податку, штрафних 

санкцій та пені.
У розрахунках використовується інформація Державної фіскальної служби України, Держав-

ної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Дер-
жавної служби статистики України, Пенсійного фонду України.

ІІІ. Загальна схема розрахунку податку з доходів фізичних осіб
Розрахунок надходжень податку в прогнозному періоді включає прогнозні надходження сум 

податку на доходи найманих працівників; податку на доходи фізичних осіб – суб’єктів підпри-
ємницької діяльності і незалежної професійної діяльності; податку на доходи фізичних осіб на 
дивіденди та роялті; фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою 
діяльністю; надходження сум реструктуризованої заборгованості зі сплати податку; податку у 
вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, 
виграшів у азартні ігри; податку на доходи військовослужбовців та осіб рядового і начальниць-
кого складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції; 
податку на доходи нерезидентів; доходів працівників закордонних дипломатичних установ Укра-
їни; податку від продажу (оренди, суборенди) рухомого та нерухомого майна; сум податку від 
отриманого платником у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав; податку від 
інших видів діяльності:

ПДФОt = ПДНП + ПДФОвійськ + ПДФОі + ПДФО СПД,
де t – індекс часового періоду;
ПДФОt – надходження податку;
ПДНП – надходження податку на доходи найманих працівників;
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ПДФОвійськ – податок на доходи військовослужбовців;
ПДФОі – надходження податку від додаткового та інших видів доходів;
ПДФО СПД – надходження податку від суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної про-

фесійної діяльності, фіксованого податку від підприємницької діяльності.
Розрахунок прогнозних надходжень податку на доходи найманих працівників здійснюється 

на основі визначення розрахункової бази оподаткування податку та реальної ставки податку за 
формулою:

ПДНП t = (БОt × РСt) / 100,
де БОt – розрахункова база оподаткування;
РСt – реальна ставка податку.
Розрахункова база оподаткування визначається за формулою:
БОt = ВОПзаг – ФОПвійськ – ∑ ВФ – ∑ пільг,
де ВОПзаг – витрати на оплату праці;
ФОПвійськ – сума коштів, спрямованих на грошове забезпечення, грошові винагороди та інші 

виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби;

∑ ВФ – сума збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування;

∑ пільг – сума податкових соціальних пільг, які дають право на зменшення суми загального 
місячного оподатковуваного доходу.

Розрахунок суми збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування (∑ ВФ) здійснюється за формулою:

∑ ВФ = (ВОПзаг – ФОПвійськ) × %внески + ВОПзаг × %ПФвнески,
де %внески – середній відсоток відрахувань до фондів загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування;
%ПФвнески – середній відсоток відрахувань до Пенсійного фонду України.
При цьому:
– відсотки внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування вра-

ховуються в розмірах, передбачених чинним законодавством України;
– розрахунок середнього відсотку відрахувань до Пенсійного фонду України здійснюється на 

підставі даних Пенсійного фонду України за попередній рік та звітні періоди поточного року:
%ПФвнески = ∑ утриманих внесків у розмірі 1–5% / ОДПФ,
де ОДПФ – сума доходу, з якого утримуються пенсійні внески.
Сума податкових соціальних пільг, які дають право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, визначається в розрізі розміру наданих пільг:
– стандартного розміру пільги, встановленого для будь-якого платника податку (∑ пільг1);
– у розмірі 150% встановленої суми пільги (∑ пільг2);
– у розмірі 200% встановленої суми пільги (∑ пільг3):
∑ пільг = ∑ пільг1 + ∑ пільг2 + ∑ пільг3.
Сума пільг залежить від кількості платників податку, які мають право на застосування подат-

кових соціальних пільг (далі – пільговики):
КП = КПо × К,
де КП – прогнозна кількість пільговиків;
КПо – очікувана кількість пільговиків у поточному році;
К – коефіцієнт зміни кількості пільговиків у прогнозному році.
Коефіцієнт зміни кількості пільговиків (К) у прогнозному році має пряму залежність від росту 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб прогнозного року до поточного року та обернену 
залежність від росту середньомісячної заробітної плати прогнозного року до поточного року:

К = % росту прожиткового мінімуму / % росту середньомісячної заробітної плати.
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Розрахунок суми наданих пільг у розрізі розміру наданих пільг здійснюється за формулами:
∑ пільг1 = КП1 × ЗПмін × 50% × 12,
де КП1 – кількість пільговиків, які отримують стандартний розмір пільги, встановлений для 

будь-якого платника податку;
ЗПмін – прогнозна середня мінімальна заробітна плата;
12 – кількість місяців в році.
∑ пільг2 = КП2 × ЗПмін × 50% × 150% × 12,
де КП2 – кількість пільговиків, які отримують 150% встановленої суми пільги;
∑ пільг3 = КП3 × ЗПмін × 50% × 200% × 12,
де КП3 – кількість пільговиків, які отримують 200% встановленої суми пільги.
Реальна ставка податку є співвідношенням надходжень податку та бази оподаткування, що в 

прогнозному періоді розраховується за формулою:
РСt = (ПДНПt-1 / БОt-1) × (НСt / НСt-1),
де ПДНПt-1 – сума надходжень податку з доходів найманих працівників у звітному періоді;
БОt-1 – база оподаткування у звітному періоді;
НСt, НСt-1 – номінальна ставка у прогнозному та звітному періодах.

ІV. Порядок розрахунку прогнозу надходжень податку
Методика прогнозування надходжень податку передбачає п’ять етапів прогнозних розрахунків.
Перший етап. Визначення прогнозних надходжень податку з урахуванням розрахункової бази 

оподаткування та номінальної ставки податку:
ПДФО1 = БОt × НСt,
де ПДФО1 – прогнозні надходження податку на 1 етапі розрахунку;
НСt – номінальна ставка податку, визначена законодавством від об’єкта оподаткування.
Другий етап. Визначення прогнозних надходжень податку з урахуванням втрат від отримання 

податкового кредиту:
ПДФО2 = ПДФО1 – ПДФО ПК,
де ПДФО2 – прогнозні надходження податку на 2 етапі розрахунку;
ПДФО ПК – прогнозна сума повернення податку платникам від отриманого податкового кредиту.
При розрахунку прогнозної суми повернення податку платникам від отриманого податкового 

кредиту враховуються тенденція повернення податку протягом останніх трьох років, поточного 
року, вплив росту прожиткового мінімуму для працездатних осіб та зміни, передбачені Податко-
вим кодексом України щодо права платників на податковий кредит. 

Третій етап. Визначення прогнозних надходжень податку з урахуванням очікуваних надхо-
джень податку від додаткового доходу:

ПДФО3 = ПДФО2 + ПДФОі,
де ПДФО3 – прогнозні надходження податку на 3 етапі розрахунку;
ПДФОі – прогнозні надходження податку від додаткового та інших видів доходів.
Прогнозні надходження податку від додаткового та інших видів доходів визначаються з ура-

хуванням темпів росту фактичних надходжень за 3 останніх роки, поточного року, змін законо-
давства щодо оподаткування.

Четвертий етап. Визначення прогнозних надходжень податку з урахуванням очікуваних над-
ходжень податку від зайняття підприємницькою діяльністю:

ПДФО4 = ПДФО3 + ПДФО СПД,
де ПДФО4 – прогнозні надходження податку на 4 етапі розрахунку;
ПДФО СПД – прогнозні надходження податку від суб’єктів підприємницької діяльності і неза-

лежної професійної діяльності, фіксованого податку від підприємницької діяльності.
Прогнозні надходження податку від суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної профе-

сійної діяльності, фіксованого податку від підприємницької діяльності визначаються з урахуван-
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ням темпів росту фактичних надходжень за 3 останні роки, поточного року, змін законодавства 
щодо оподаткування.

П’ятий етап. Визначення прогнозних надходжень податку з урахуванням очікуваних надхо-
джень податку військовослужбовців та інших категорій громадян:

ПДФО5 = ПДФО4 + ПДФОвійськ,
де ПДФО5 – прогнозні надходження податку на 5 етапі розрахунку;
ПДФОвійськ – суми податку, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу 
органів внутрішніх справ у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби.

Податок з грошового забезпечення військовослужбовців розраховується виходячи з прогноз-
ної суми коштів, спрямованих на грошове забезпечення, грошові винагороди та інші виплати вій-
ськовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв’язку 
з виконанням обов’язків несення служби:

ПДФОвійськ = (ФОПвійськ – ФОПкурсант) × НС,
де ФОПкурсант – суми грошового забезпечення курсантів, військових строкової служби, які не 

включаються до складу оподатковуваного доходу.
 

МЕТОДИКА
прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств у розрізі 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

І. Загальні положення
Метою Методики прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств у розрізі Ав-

тономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – Методика) є підвищення 
обґрунтованості прогнозних показників із податку на прибуток підприємств (далі – податок) та 
узгодженості рішень щодо прогнозних обсягів надходжень податку в регіональному розрізі на 
стадії складання проекту Державного бюджету України.

Методика надає можливість прогнозувати обсяг податку на прибуток в регіональному розрізі, 
враховуючи фактичні суми податку в динаміці надходжень по кожному регіону.

ІІ. Інформаційне забезпечення та його джерела
Основою інформаційного забезпечення для розрахунків за Методикою є дані Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Державної казначейської служби України, Державної 
податкової служби України та Державної служби статистики України. 

Основою інформаційного забезпечення для розрахунків за Методикою є зведена декларація 
з податку на прибуток підприємств (за даними Державної податкової служби України), фактичні 
надходження податку на прибуток, статистичні дані.

ІІІ. Визначення термінів
Терміни, що застосовуються в Методиці, вживаються в значенні Податкового кодексу України 

та інших нормативно-правових актів, а саме:
Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, 

повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, 
визначені податковим законодавством (ПЗ);

Надміру сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відпо-
відного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких 
настав на таку дату (СП);

Податковий борг (недоїмка) – сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санк-
цій, за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку 
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оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована 
на суму такого грошового зобов’язання (ПБ);

Розстрочені суми податку (реструктуризація податкового боргу) – розподіл суми платежу на 
декілька строків сплати (РП);

РБ – розрахункова база надходжень;
КПР – контрольно-перевірочна робота;
НПбс – нараховані суми податку банків та страхових організацій, які підлягають сплаті у по-

точному бюджетному році;
t – індекс часового періоду;
α – фактор згладжування;
pr – індекс прогнозного періоду;
n – кількість періодів, що беруть участь у розрахунку;
s – сукупність періодів аналізованого ряду динаміки;
ПП – фактично сплачений податок на прибуток підприємств, в тому числі: 
ППпп – підприємств галузі «промисловість», 
ППт – підприємств галузі «торгівля», 
ППтр – підприємств галузі «транспорт»;
ППpr – прогнозний показник податку, розрахований за Методикою прогнозування податку на 

прибуток в цілому по Україні;
РН – розраховані надходження податку на прибуток у звітному періоді;
m – кількість місяців;
ПВ – питома вага;
СПВ – середня питома вага;
ТРПtо – темп росту обсягів реалізованої промислової продукції по області за звітний рік, що 

передує поточному року;
РПtо – обсяг реалізованої промислової продукції по області за рік звітного періоду, що передує 

поточному року;
PПtо-1 – обсяг реалізованої промислової продукції по області за попередній рік, за яким від-

бувається розрахунок;
ТРПсо – середній темп росту обсягів реалізованої промислової продукції по області за поточ-

ний та звітні роки;
РПpr – прогнозний обсяг реалізованої промислової продукції за допомогою показника серед-

нього росту обсягу реалізованої промислової продукції за поточний та звітний періоди;
РТtо – обсяг роздрібного товарообігу області в році звітного періоду;
PTtу – обсяг роздрібного товарообігу України в році звітного періоду;
РТtо+1 – очікуваний обсяг роздрібного товарообігу області за поточний рік;
ВРП – валовий регіональний продукт;
max – максимальне зростання надходжень податку;
min – мінімальне зростання надходжень податку.

IV. Принципи розрахунку прогнозних обсягів податку
І. Метод:
Розрахунок прогнозної суми податку на прибуток на підставі податкової звітності
Прогнозний обсяг надходжень податку визначається за допомогою розрахунку бази надхо-

джень податку.
Визначається розрахункова база надходжень податку у всіх перед прогнозних періодах в роз-

різі регіонів за формулою:
РБ = ПЗ + НПбс – СП + ПБ + КПР – РП.
Розраховується питома вага надходжень податку на прибуток в році за таку кількість місяців, 
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яка є фактичною у звітному періоді за формулою:
ПВt = ППmt / ППt × 100.
Визначається середня питома вага надходжень податку за m – кількість місяців за формулою:
СПВt = (ПВt + ПВt-1 + ПВt-2 + ПВt-3 + ПВt-4 + ПВt-n) / m.
Визначається надходження податку у звітному році за формулою:
РН = ∑ ППm × СПВ%.
Розраховується питома вага надходжень із податку на прибуток в розрізі регіонів в загальній 

сумі розрахованої бази надходжень за формулою:
ПВрегіону = РНрегіону / ∑ РН × 100.
Визначається прогнозний показник надходжень податку в розрізі регіонів у звітному періоді 

за формулою:
ППt регіону = ПВрегіону × ППt / 100.
Визначається прогнозна розрахункова база надходжень податку на прибуток за допомогою 

методів екстраполяції (експоненціальне згладжування та трендовий метод) на підставі аналізу 
ряду динаміки, а саме фактично сплачених сум податку на прибуток за попередні періоди.

Метод експоненціального згладжування:
РБpr zgl = ∑ ПП + α × ∑ (ППt – ППt-s).
Фактор згладжування характеризує рівень впливу даних попередніх періодів на прогнозний 

показник та розраховується за формулою:
α = 1 / (1 + s).
Значення цього фактора може перебувати в межах від 0 до 1, але в процесі фінансового про-

гнозування здебільшого приймається на рівні від 0,1 до 0,3.

Трендовий метод:
РБpr tr = TREND (∑ ПП; {1,2,3…}; t).
Визначаємо середнє значення між двома методами:
РБpr = (РБn zgl + РБn tr) / 2.
Визначається питома вага кожного регіону у розрахованій загальній сумі податку за формулою:
ПВрегіону = РБpr регіону / РБpr × 100.
Визначається прогнозна сума податку для кожного регіону виходячи з прогнозного показника 

податку, розрахованого за методикою прогнозування податку на прибуток в цілому по Україні, 
за формулою:

ППpr регіону (І метод) = ∑ РНpr × ПВрегіону%.

ІІ. Метод:
Розрахунок прогнозної суми податку на прибуток підприємств галузі «промисловість» з ура-

хуванням обсягів реалізованої промислової продукції, робіт, послуг
На базі інформації Державної служби статистики України вибираються дані обсягів реалізо-

ваної промислової продукції, робіт, послуг по Україні та в розрізі областей за роками звітного 
періоду, розраховуються темпи росту річного обсягу реалізованої промислової продукції до по-
переднього року по області та по Україні за поточний та звітні роки:

ТРПtо = РПtо / PПtо-1 × 100.
За таким же принципом розраховуються темпи росту річного обсягу реалізованої промис-

лової продукції до попереднього року по області та по Україні за поточний та інші звітні роки: 
ТРПtо+1, ТРПtо-1, ТРПtо-2, ТРПtо-n.

Визначається середній темп росту обсягів реалізованої промислової продукції по області за 
поточний та звітні роки:

ТРПсо = (ТРТtо+1 + ТРТtо + ТРТtо-1 + ТРТtо-2 + ТРТtо-n) / n.
Розраховується прогнозний обсяг реалізованої промислової продукції за допомогою показни-



293НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ка середнього росту обсягу реалізованої промислової продукції за поточний та звітний періоди:
РПо pr = РПtо+1 × ТРПсо%.
За кожним роком звітного періоду розраховується питома вага надходжень з податку на прибу-

ток підприємств галузі «промисловість» в сумі обсягів реалізованої промислової продукції області:
ПВ = ППпп / РП.
За цією формулою проводиться розрахунок за кожним роком звітного періоду та визначають-

ся відповідні питомі ваги надходжень податку у сумі обсягів реалізованої промислової продукції 
області в сумі по Україні (ПВtо-1, ПВtо-2, ПВtо-n).

Визначаємо середню питому вагу надходжень з податку на прибуток у сумі обсягів реалізова-
ної промислової продукції за звітний період:

СПВпром = (ПВtо + ПВtо-1 + ПВtо-2 + ПВtо-n) / n.
Розраховуємо прогнозну суму податку на прибуток від підприємств галузі «промисловість»:
ППпп pr = РПо pr × СПВпром.%.

Розрахунок прогнозної суми податку на прибуток підприємств галузі «торгівля» 
з врахуванням обсягу товарообігу
За кожним роком звітного періоду розраховується питома вага обсягів роздрібного товароо-

бігу області в загальній сумі товарообігу по Україні:
ПВtо = РТtо / PTty × 100.
За цією формулою проводиться розрахунок за кожним роком звітного періоду та визнача-

ються відповідні питомі ваги товарообігу області в сумі товарообігу по Україні (ПВtо-1, ПВtо-2, 
ПВtо-3, ПВtо-n).

Визначаємо середню питому вагу товарообігу по області у загальній сумі по Україні за звітний 
період:

СПВт = (ПВtо + ПВtо-1 + ПВtо-2 + ПВtо-n) / n.
Розраховується по кожній області і по Україні питома вага товарообігу за визначену кількість 

місяців в сумі товарообігу за рік звітного періоду:
ПВto m = РТto m / PTtо × 100.
За цією ж формулою проводиться розрахунок за кожним роком звітного періоду та визнача-

ються питомі ваги товарообігу області в сумі товарообігу по Україні за відповідну кількість місяців 
року в загальній сумі товарообігу року звітного періоду (ПВtо m-1, ПВtо m-2, ПВtо m-3, ПВtо m-n).

Визначаємо середню питому вагу товарообігу по області та по Україні за визначену кількість 
місяців:

СПВto m = (ПВtо m+ ПВto m-1+ ПВto m-2+ ПВtо m-3+ ПВtмо-n) / n.
Розраховується очікуваний обсяг товарообігу підприємств по області у поточному році:
РТtо+1 = РТtо m+1 / СПВto m%.
За кожним роком звітного періоду розраховується питома вага надходжень з податку на при-

буток підприємств галузі «торгівля» в сумі обсягів товарообігу області:
ПВ = ППт / РП.
За цією формулою проводиться розрахунок за кожним роком звітного періоду та визначають-

ся відповідні питомі ваги надходжень податку у сумі обсягів товарообігу області в сумі по Україні 
(ПВtо-1, ПВtо-2, ПВtо-n).

Визначаємо середню питому вагу надходжень з податку на прибуток у сумі товарообігу за 
звітний період:

СПВтор = (ПВtо + ПВtо-1 + ПВtо-2 + ПВtо-n) / n.
Розраховуємо прогнозну суму податку на прибуток від підприємств галузі «торгівля»:
ППт pr = РПо pr × СПВтор%.

Розрахунок прогнозної суми податку на прибуток підприємств галузі «транспорт» 
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з урахуванням обсягу товарообігу
Розраховуємо прогнозну суму податку на прибуток підприємств галузі «транспорт»:
ППтр pr = ВРПо pr × СПВтр%.
Прогнозна сума валового регіонального продукту та середня питома вага області розрахову-

ються аналогічно розрахунку податку від підприємств галузі «торгівля».
Прогнозна сума податку на прибуток від інших галузей розраховується за методом експонен-

ціального згладжування.
Розраховуємо розрахункову прогнозну суму податку на прибуток від всіх галузей залежно від 

макропоказників:
ППрозр = ППпп pr + ППтр pr+ ППт pr + ППінші pr.
Розраховуємо питому вагу кожної області у сумі прогнозних надходжень з податку на при-

буток по Україні:
ПВрегіону = ППрозр / ∑ ППрозр × 100.
Визначається прогнозна сума податку для кожного регіону виходячи з прогнозного показника 

податку, розрахованого за Методикою прогнозування податку на прибуток в цілому по Україні:
ППpr регіону (ІІ метод) = ∑ РНpr × ПВрегіону%.
Розраховуємо прогнозну суму податку на прибуток для кожної області як середнє значення 

між двома методами:
ППpr регіону = (ППpr регіону (І метод) + ППpr регіону (ІІ метод)) / 2.
Визначаємо максимально (max) та мінімально (min) можливе зростання надходжень податку 

на прибуток в прогнозному році відповідно до середнього прогнозного росту податку по Україні 
(методика), розрахованого на підставі основних прогнозних макропоказників економічного та 
соціального розвитку України.

Розраховуємо прогнозний показник податку (РНеконом) до встановлених меж між max та min 
темпом росту з урахуванням впливу економіки за допомогою фінансової логічної функції IF.

Визначаємо відсоток росту прогнозних показників до розрахункової бази надходжень подат-
ку у звітному році за формулою:

% росту = max або min / РН × 100.
Розраховуємо відхилення як різницю між розрахунковою базою надходжень податку у звітно-

му році (РН) та прогнозним показником податку, розрахованим з урахуванням впливу економіки 
(РНеконом).

Розраховуємо остаточний прогнозний показник податку на прибуток шляхом приведення 
росту прогнозних надходжень, порівняно з очікуваними надходженнями податку звітного періо-
ду, до визначених меж за методом оптимізації.

 
МЕТОДИКА

прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) у розрізі Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя

І. Загальні положення
Метою Методики прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених у Україні під-

акцизних товарів (продукції) в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Се-
вастополя (далі – Методика) є підвищення обґрунтованості прогнозних надходжень акцизного 
податку та узгодженості рішень щодо прогнозних обсягів надходжень акцизного податку на ста-
дії складання проекту Державного бюджету України.

Методика надає можливість прогнозувати надходження акцизного податку в розрізі Автоном-
ної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – області), враховуючи зміни 
бази оподаткування та ставок акцизного податку.
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ІІ. Інформаційне забезпечення та його джерела
У розрахунках використовується інформація Державної казначейської служби України та Дер-

жавної податкової служби України.

ІІІ. Загальні принципи розрахунку прогнозу акцизного податку
Розрахунок акцизного податку здійснюється окремо щодо кожного підакцизного товару 

(спирт, лікеро-горілчана продукція, виноробна продукція, пиво, тютюнові вироби, бензин, ди-
зельне паливо, транспортні засоби, скраплений газ). 

Прогнозні надходження акцизного податку визначаються шляхом підсумку обсягів прогноз-
них надходжень до загального фонду та спеціального фонду:

Аt n = Азфt n + Асфt n,
де Азфt n – акцизний податок до загального фонду у t-му періоді по n-ій області;
Асфt n – акцизний податок до спеціального фонду у t-му періоді по n-ій області;
n – номер області у порядку від 1 до 27;
t – прогнозний рік.
Прогнозні надходження акцизного податку до загального фонду визначаються шляхом під-

сумку обсягів прогнозних надходжень зі спирту, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продук-
ції, пива, тютюнових виробів за формулою:

Азфt n = Асt n + Алгвt n + Авt n + Апt n + Атt n,
де Асt n – акцизний податок зі спирту у t-му періоді по n-ій області;
Алгвt n – акцизний податок з лікеро-горілчаних виробів у t-му періоді по n-ій області;
Авt n – акцизний податок з виноробної продукції у t-му періоді по n-ій області;
Апt n – акцизний податок з пива у t-му періоді по n-ій області;
Атt n – акцизний податок з тютюнових виробів у t-му періоді по n-ій області.
Прогнозні надходження акцизного податку до спеціального фонду визначаються шляхом під-

сумку обсягів прогнозних надходжень із нафтопродуктів та транспортних засобів за формулою:
Асфt n = Абt n + Аінпt n + Атрt n,
де Абt n – акцизний податок з бензинів у t-му періоді по n-ій області;
Аінпt n – акцизний податок з інших нафтопродуктів у t-му періоді по n-ій області;
Атрt n – акцизний податок з транспортних засобів у t-му періоді по n-ій області.

IV. Акцизний податок зі спирту
Очікувані надходження акцизного податку зі спирту визначаються за такою формулою:
Асt-1n = Асt-1 × ПВсfn / 100,
де Асt-1n – очікувані надходження акцизного податку зі спирту у періоді t-1 по n-ій області;
Асt-1 – надходження акцизного податку зі спирту у періоді t-1 в цілому по Україні, що визна-

чається за окремою методикою;
ПВсfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку зі спирту n-ої області у під-

сумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку зі спирту визначаються за такою формулою:
Асtn = Асt × ПВсfn / 100,
де Асtn – прогнозні надходження акцизного податку зі спирту у періоді t по n-ій області;
Асt – прогнозні надходження акцизного податку зі спирту у періоді t в цілому по Україні, що 

визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВсf n = Асf n / ∑ Асf n × 100,
де Асfn – надходження акцизного податку зі спирту по n-ій області за останній звітний період 
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у передпрогнозному році (за період f).

V. Акцизний податок з лікеро-горілчаних виробів
Очікувані надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів визначаються за такою 

формулою:
Алгвt-1n = Алгвt-1 × ПВлгвfn / 100,
де Алгвt-1n – очікувані надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді 

t-1 по n-ій області;
Алгвt-1 – надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t-1 в цілому по 

Україні, що визначається за окремою методикою;
ПВлгвfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів 

n-ої області у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів визначаються за та-

кою формулою:
Алгвtn = Алгвt × ПВлгвfn / 100,
де Алгвtn – прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t 

по n-ій області;
Алгвt – прогнозні надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у періоді t в 

цілому по Україні, що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВлгвf n = Алгвf n / ∑ Алгвf n × 100,
де Алгвfn – надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів по n-ій області за 

останній звітний період у передпрогнозному році (за період f).

VI. Акцизний податок з виноробної продукції
Очікувані надходження акцизного податку з виноробної продукції визначаються за такою 

формулою:
Авt-1n = Авt-1 × ПВвfn / 100,
де Авt-1n – очікувані надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t-1 по 

n-ій області;
Авt-1 – надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t-1 в цілому по Укра-

їні, що визначається за окремою методикою;
ПВвfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з виноробної продукції n-ої 

області у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції визначаються за такою 

формулою:
Авtn = Авt × ПВвfn / 100,
де Авtn – прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t по n-ій 

області;
Авt – прогнозні надходження акцизного податку з виноробної продукції у періоді t в цілому по 

Україні, що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВвf n = Авf n / ∑ Авf n × 100,
де Авfn – надходження акцизного податку з виноробної продукції по n-ій області за останній 

звітний період у передпрогнозному році (за період f).

VII. Акцизний податок з пива
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Очікувані надходження акцизного податку з пива визначаються за такою формулою:
Апt-1n = Апt-1 × ПВпfn / 100,
де Апt-1n – очікувані надходження акцизного податку з пива у періоді t-1 по n-ій області;
Апt-1 – надходження акцизного податку з пива у періоді t-1 в цілому по Україні, що визнача-

ється за окремою методикою;
ПВпfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з пива n-ої області у підсумку 

по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з пива визначаються за такою формулою:
Апtn = Апt × ПВпfn / 100,
де Апtn – прогнозні надходження акцизного податку з пива у періоді t по n-ій області;
Апt – прогнозні надходження акцизного податку з пива у періоді t в цілому по Україні, що ви-

значається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВпf n = Апf n / ∑ Апf n × 100,
де Апfn – надходження акцизного податку з пива по n-ій області за останній звітний період у 

передпрогнозному році (за період f).

VIII. Акцизний податок з тютюнових виробів
Очікувані надходження акцизного податку з тютюнових виробів визначаються за такою фор-

мулою:
Атt-1n = Атt-1 × ПВтfn / 100,
де Атt-1n – очікувані надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t-1 по n-ій 

області;
Атt-1 – надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t-1 в цілому по Україні, 

що визначається за окремою методикою;
ПВтfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з тютюнових виробів n-ої об-

ласті у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів визначаються за такою фор-

мулою:
Атtn = Атt × ПВтfn / 100,
де Атtn – прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t по n-ій 

області;
Атt – прогнозні надходження акцизного податку з тютюнових виробів у періоді t в цілому по 

Україні, що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВтf n = Атf n / ∑ Атf n × 100,
де Атfn – надходження акцизного податку з тютюнових виробів по n-ій області за останній 

звітний період у передпрогнозному році (за період f).

IХ. Акцизний податок зі скрапленого газу
Очікувані надходження акцизного податку зі скрапленого газу визначаються за такою формулою:
Агt-1n = Агt-1 × ПВгfn / 100,
де Агt-1n – очікувані надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t-1 по n-ій 

області;
Агt-1 – надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t-1 в цілому по Україні, що 

визначається за окремою методикою;
ПВгfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку зі скрапленого газу n-ої області 
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у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу визначаються за такою фор-

мулою:
Агtn = Агt × ПВгfn / 100,
де Агtn – прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t по n-ій області;
Агt – прогнозні надходження акцизного податку зі скрапленого газу у періоді t в цілому по 

Україні, що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВгf n = Агf n / ∑ Агf n × 100,
де Агfn – надходження акцизного податку зі скрапленого газу по n-ій області за останній звіт-

ний період у передпрогнозному році (за період f).

X. Акцизний податок з бензинів
Очікувані надходження акцизного податку з бензинів визначаються за такою формулою:
Абt-1n = Абt-1 × ПВбfn / 100,
де Абt-1n – очікувані надходження акцизного податку з бензинів у періоді t-1 по n-ій області;
Абt-1 – надходження акцизного податку з бензинів у періоді t-1 в цілому по Україні, що визна-

чається за окремою методикою;
ПВбfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з бензинів n-ої області у під-

сумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з бензину визначаються за такою формулою:
Абtn = Абt × ПВбfn / 100,
де Абtn – прогнозні надходження акцизного податку з бензину у періоді t по n-ій області;
Абt – прогнозні надходження акцизного податку з бензину у періоді t в цілому по Україні, що 

визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВбf n = Абf n / ∑ Абf n × 100,
де Абfn – надходження акцизного податку з бензину по n-ій області за останній звітний період 

у передпрогнозному році (за період f).

XІ. Акцизний податок з інших нафтопродуктів
Очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів визначаються за такою 

формулою:
Аінпt-1n = Аінпt-1 × ПВінпfn / 100,
де Аінпt-1n – очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 

по n-ій області;
Аінпt-1 – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 в цілому по 

Україні, що визначається за окремою методикою;
ПВінпfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з інших нафтопродуктів n-ої 

області у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів визначаються за такою 

формулою:
Аінпtn = Аінпt × ПВінпfn / 100,
де Аінпtn – очікувані надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 по 

n-ій області;
Аінпt – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів у періоді t-1 в цілому по Укра-
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їні, що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВінпf n = Аінпf n / ∑ Аінпf n × 100,
де Аінпfn – надходження акцизного податку з інших нафтопродуктів n-ій області за останній 

звітний період у передпрогнозному році (за період f).

XІI. Акцизний податок з транспортних засобів
Очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів визначаються за такою 

формулою:
Атзt-1n = Атзt-1 × ПВтзfn / 100,
де Атзt-1n – очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 по 

n-ій області;
Атзt-1 – надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 в цілому по Укра-

їні, що визначається за окремою методикою;
ПВтзfn – питома вага фактичних надходжень акцизного податку з транспортних засобів n-ої 

області у підсумку по Україні за період f;
f – останній звітний період у передпрогнозному році.
Прогнозні надходження акцизного податку з транспортних засобів визначаються за такою 

формулою:
Атзtn = Атзt × ПВтзсfn / 100,
де Асtn – очікувані надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 по n-ій 

області;
Асt – надходження акцизного податку з транспортних засобів у періоді t-1 в цілому по Україні, 

що визначається за окремою методикою.
Наведена питома вага розрахована за такою формулою:
ПВтзf n = Атзf n / ∑ Атзf n × 100,
де Атзfn – надходження акцизного податку з транспортних засобів по n-ій області за останній 

звітний період у передпрогнозному році (за період f).

 
МЕТОДИКА

прогнозування надходжень плати за землю

І. Загальні положення
Метою Методики прогнозування надходжень плати за землю (далі – Методика) є підвищення 

обґрунтованості прогнозних надходжень плати за землю та узгодженості рішень щодо прогнозних 
обсягів надходжень плати за землю на стадії складання проекту Державного бюджету України.

Методика надає можливість прогнозувати надходження плати за землю, враховуючи:
– площу земельних ділянок, що оподатковуються.
– грошову оцінку землі;
– інфляційні процеси;
– ставки оподаткування земельних ділянок та орендної плати за землі державної і комуналь-

ної власності;
– зміни чинного законодавства щодо плати за землю.

ІІ. Інформаційне забезпечення та його джерела
Основою інформаційного забезпечення прогнозних макроекономічних показників є прогноз 

економічного та соціального розвитку України.
Основою інформаційного забезпечення для розрахунків за Методикою є дані про:
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– площі земельних ділянок, середню грошову оцінку та суми нарахованого земельного подат-
ку від юридичних осіб в розрізі: сільськогосподарських угідь; земель населених пунктів; земель 
за межами населених пунктів несільськогосподарського призначення; 

– суми плати за землю, сплачені до бюджету, в тому числі: фактичні надходження земельного 
податку від юридичних та фізичних осіб; фактичні надходження орендної плати від юридичних 
та фізичних осіб;

У розрахунках використовується інформація Державної податкової адміністрації України, Дер-
жавного комітету України по земельних ресурсах, Державного казначейства України, Міністер-
ства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь обласних державних 
адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, фінансового управління Севастополь-
ської міської державної адміністрації, Міністерства економіки України. 

ІІІ. Загальні принципи розрахунку прогнозу надходжень плати за землю 
до загального фонду місцевих бюджетів
Прогнозні надходження плати за землю до загального фонду місцевих бюджетів визначають-

ся за формулою:
ПЗt = ЗПюt + ЗПфt + ОПюt +ОПфt,
де ПЗt – загальна сума плати за землю до місцевих бюджетів на прогнозний рік;
ЗПюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами на прогнозний рік;
ЗПфt – сума земельного податку, що сплачується фізичними особами на прогнозний рік;
ОПюt – сума орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачується юри-

дичними особами на прогнозний рік;
ОПфt – сума орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачується фі-

зичними особами на прогнозний рік.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами на прогнозний рік, включає 

суми земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, населених 
пунктів, несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів та визначається 
за формулою:

ЗПюt = ЗПСюt + ЗПНПюt + ЗПНСПюt,
де ЗПСюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ді-

лянки сільськогосподарського призначення на прогнозний рік; 
ЗПНПюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділян-

ки населених пунктів на прогнозний рік; 
ЗПНСПюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ді-

лянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на прогнозний рік.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділянки сільсько-

господарського призначення на прогнозний рік визначається за формулою:
ЗПСюt = ∑ (S1n(t-1) × Сгоn(t-1) × k1 × СПсгn(t-1)),
де n – кількість земельних ділянок;
S1n(t-1) – площа n-ої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка підлягає опо-

даткуванню, у передпрогнозному році;
Сгоn(t-1) – середня грошова оцінка 1 га земельної ділянки сільськогосподарського призначен-

ня для n-ої ділянки у передпрогнозному році;
k1 – коефіцієнт індексації грошової оцінки земель;
СПсгn(t-1) – ставка податку за земельну ділянку сільськогосподарського призначення для n-ої 

ділянки у передпрогнозному році.
Коефіцієнт індексації грошової оцінки земель визначається за формулою:
k1 = (I – 10) / 100,
де I – середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. 
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Якщо значення k1 не перевищує одиниці, то k1 = 1.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділянки населе-

них пунктів на прогнозний рік визначається за формулою:
ЗПНПюt = ЗПНПвюt + ЗПНПнюt,
де ЗПНПвюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ді-

лянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку, на прогнозний рік;
ЗПНПнюt – сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділян-

ки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, на прогнозний рік.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділянки населе-

них пунктів, яким встановлено грошову оцінку, на прогнозний рік визначається за формулою:
ЗПНПвюt = ∑ (S2n(t-1) × ГОn(t-1) × k1 × 1%),
де S2n(t-1) – площа n-ої земельної ділянки населеного пункту, де встановлено грошову оцінку, 

у передпрогнозному році;
ГОn(t-1) – грошова оцінка n-ої земельної ділянки у передпрогнозному році;
1% – ставка податку з земель, грошову оцінку яких встановлено.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділянки населе-

них пунктів, яким не встановлено грошову оцінку, на прогнозний рік визначається за формулою:
ЗПНПнюt = ∑ (S3n(t-1) × СПнn(t-1) × k2),
де S3n(t-1) – площа n-ої земельної ділянки населеного пункту, де не встановлено грошову оцін-

ку, у передпрогнозному році;
СПнn(t-1) – ставка податку у відсотках для n-ої земельної ділянки у передпрогнозному році.
k2 – коефіцієнт індексації ставок податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не прове-

дено.
Сума земельного податку, що сплачується юридичними особами за земельні ділянки несіль-

ськогосподарського призначення за межами населених пунктів на прогнозний рік визначається 
за формулою:

ЗПНСПюt = ∑(S4nz(t-1) × ГОz(t-1) × k1 × СПнсnz(t-1)),
де S4nz(t-1) – площа n-ої земельної ділянки несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів z-того регіону у передпрогнозному році;
ГОz(t-1) – грошова оцінка одиниці площі ріллі z-того регіону у передпрогнозному році (вста-

новлюється для кожного регіону окремо);
СПнсn(t-1) – ставка податку у відсотках від грошової оцінки для n-ої земельної ділянки z-того 

регіону у передпрогнозному році;
z – порядковий номер регіону від 1 до 27.
Сума земельного податку, що сплачується фізичними особами, на прогнозний рік визначаєть-

ся за формулою:
ЗПфt = ЗПф(t-1) × k1 × k3,
де ЗПф(t-1) – очікувані надходження земельного податку від фізичних осіб у передпрогнозно-

му році;
k3 – середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень земельного податку від фізичних осіб, за 

останні 3 роки.
Очікувані надходження земельного податку від фізичних осіб у передпрогнозному році визна-

чаються за формулою:
ЗПф(t-1) = ЗПф(t-1)m / (ЗПф(t-2)m / ЗПф(t-2)),
де m – кількості місяців фактичного надходження платежу поточного року;
ЗПф(t-1)m – фактичні надходження земельного податку від фізичних осіб за m-ну кількість мі-

сяців у передпрогнозному році;
ЗПф(t-2)m – фактичні надходження земельного податку від фізичних осіб за m-ну кількість 

місяців у базовому році;
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ЗПф(t-2) – фактичні надходження земельного податку від фізичних осіб у базовому році.
Середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень земельного податку від фізичних осіб, за остан-

ні 3 роки, визначається за формулою:
k3 = (ЗПф(t-1) / ЗПф(t-2)+ ЗПф(t-2) / ЗПф(t-3)) / 2,
де ЗПф(t-3) – фактичні надходження земельного податку від фізичних осіб у передбазовому році.
Сума орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачується юридичними 

особами на прогнозний рік визначається за формулою:
ОПюt = ОПю(t-1) × kюс × kз,
де ОПю(t-1) – очікувані надходження орендної плати за землі державної і комунальної влас-

ності, що сплачується юридичними особами;
kюc – середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень орендної плати за землі державної і кому-

нальної власності, що сплачується юридичними особами, за останні 3 роки;
kз – коефіцієнт впливу змін законодавства.
Очікувані надходження орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачу-

ється юридичними особами у передпрогнозному році визначається за формулою:
ОПю(t-1) = ОПю(t-1)m / (ОПю(t-2)m / ОПю(t-2)),
ОПю(t-1)m – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної власнос-

ті, що сплачується юридичними особами, за m-ну кількість місяців у передпрогнозному році;
ОПю(t-2)m – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної власнос-

ті, що сплачується юридичними особами, за m-ну кількість місяців у базовому році;
ОПю(t-2) – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної власності, 

що сплачується юридичними особами, у базовому році.
Середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень орендної плати за землі державної і комунальної 

власності, що сплачується юридичними особами, за останні 3 роки, розраховується за формулою:
kюс = (ОПю(t-1) / ОПю(t-2)+ ОПю(t-2) / ОПю(t-3)) / 2,
де ОПю(t-3) – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної влас-

ності, що сплачується юридичними особами, у передбазовому році.
Коефіцієнт впливу змін законодавства розраховується за формулою:
kз = РОПt / РОП(t-1),
де РОПt – середній розмір орендної плати за землю t-го періоду;
РОП(t-1) – середній розмір орендної плати за землю у передпрогнозному році.
Сума орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачується фізичними 

особами на прогнозний рік визначається за формулою:
ОПфt = ОПф(t-1) × kфс × kз,
де ОПф(t-1) – очікувані надходження орендної плати за землі державної і комунальної влас-

ності, що сплачується фізичними особами у передпрогнозному році;
kфс – середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень орендної плати за землі державної і кому-

нальної власності, що сплачується фізичними особами, за останні 3 роки.
Очікувані надходження орендної плати за землі державної і комунальної власності, що сплачу-

ється фізичними особами у передпрогнозному році, визначаються за формулою:
ОПф(t-1) = ОПф(t-1)m / (ОПф(t-2)m / ОПф(t-2)),
де ОПф(t-1)m – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної влас-

ності, що сплачується фізичними особами, за m-ну кількість місяців у передпрогнозному році;
ОПф(t-2)m – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної власнос-

ті, що сплачується фізичними особами, за m-ну кількість місяців у базовому році;
ОПф(t-2) – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної власності, 

що сплачується фізичними особами, у базовому році.
Середній коефіцієнт росту (спаду) надходжень орендної плати за землі державної і комуналь-

ної власності, що сплачується фізичними особами, за останні 3 роки, розраховується за формулою:
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kфс = (ОПф(t-1) / ОПф(t-2)+ ОПф(t-2) / ОПф(t-3)) / 2,
де ОПф(t-3) – фактичні надходження орендної плати за землі державної і комунальної влас-

ності, що сплачується фізичними особами, у передбазовому році.

 
ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань 

та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних ко-
штів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно 
до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має 
кількісні, часові та цільові обмеження.

Бюджетне зобов’язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування роз-
міщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ана-
логічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі 
протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане 
цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке 
має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетний запит – документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, 
що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 
для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Бюджетний процес – регламентований бюджетним законодавством процес складання, роз-
гляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства.

Кошторис – основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний 
період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асиг-
нувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною уста-
новою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Місцевий фінансовий орган – установа, що відповідно до законодавства України здійснює 
функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядни-
ками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними кошта-
ми для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Проект бюджету – проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забез-
печення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади (органами влади Авто-
номної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування) протягом бюджетного періоду, 
який є невід’ємною частиною проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення 
про місцевий бюджет).

Рішення про місцевий бюджет – нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує 
місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здій-
снювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Розпис бюджету – документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюдже-
ту, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджет-
них коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.
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РОзДІЛ 8. ПОТЕНцІйНІ ДжЕРЕЛА зАЛУчЕННЯ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
8.1. Міжнародні програми фінансування проектів на засадах співфінансування з органа-

ми місцевого самоврядування.
8.2. Як органи місцевого самоврядування можуть одержати міжнародні гранти?
8.3. Участь органів місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних проектів на 

умовах співфінансування з іншими суб’єктами (державою, іншими органами місцевого са-
моврядування, територіальною громадою).

8.4. застосування державно-приватного партнерства на місцевому рівні.
8.5. Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.
8.6. Самооподаткування.
8.7. Місцеві запозичення.
8.8. Яким чином орган місцевого самоврядування може одержати позику на покриття 

тимчасового касового розриву?

8.1. МІжНАРОДНІ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ НА зАСАДАх 
СПІВФІНАНСУВАННЯ з ОРГАНАМИ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Обравши демократичну траєкторію розвитку, Україна задекларувала будувати фінансово силь-

не і незалежне місцеве самоврядування. Щоправда, в умовах суспільно-політичних та економічних 
викликів виконати це завдання без достатньої підтримки з боку держави або неурядових організа-
цій видається усе важче. Відкрити нові можливості для розвитку територій й отримати додаткові 
ресурси допоможуть міжнародні програми фінансування проектів на засадах співфінансування з 
органами місцевого самоврядування. Це не тільки посилить роль місцевої влади в суспільному 
житті, а й наблизить нашу державу до загальносвітових інтеграційних процесів.

Основні бар’єри, які перешкоджають цьому, зводяться до невідповідності вітчизняної моделі 
місцевого самоврядування вимогам європейського адміністративного простору, неспроможнос-
ті посадових осіб органів місцевого самоврядування реалізувати міжнародні програми фінан-
сування проектів на засадах співфінансування, обмеження органів місцевого самоврядування 
у праві на здійснення діяльності з міжнародного співробітництва228 (рис. 8.1). Їх можна швидко 
ліквідувати завдяки консолідації зусиль місцевої влади, адекватній кадровій політиці, пошуку та 
використанні альтернативних джерел мобілізації фінансових ресурсів.

Рис. 8.1. Проблеми реалізації міжнародних програми фінансування проектів на засадах
співфінансування з органами місцевого самоврядування

228 Див.: http://pravo.org.ua/publichna-administratsiia/administratyvna-reforma/1688-pytannia-uchasti-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-ukrainy-
v-mizhnarodnomu-spivrobitnytstvi.html.

Проблеми реалізації міжнародних програми фінансування проектів на засадах співфінансування 
з органами місцевого самоврядування

Невідповідність вітчизняної моделі місцевого самоврядування вимогам європейського адміністратив-
ного простору.

Неспроможність посадових осіб органів місцевого самоврядування реалізувати міжнародні програми 
фінансування проектів на засадах співфінансування.

Вжиті органами місцевого самоврядування заходи зі зменшення витрат.

Обмеження органів місцевого самоврядування у праві на здійснення діяльності із міжнародного спів-
робітництва.
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Сьогодні в Україні діють багато міжнародних фінансових та неурядових організацій, їх пред-
ставництв, які можуть надати місцевій владі правову, кадрову, організаційну, технічну, а головне 
– фінансову підтримку для модернізації вітчизняної системи місцевого самоврядування. Частина 
з них здійснює кредитування програм місцевого розвитку на засадах поворотності, строковості 
та платності. Разом з тим, можна виділити низку суб’єктів (наприклад, Агентства США, Канади та 
Швеції з міжнародного розвитку, Британська рада, Міжнародний фонд «Відродження», ПРООН й 
інші), які виступають своєрідними «донорами» ресурсів.

Причому ключовим у цьому питанні є «співфінансування», що передбачає використання усіх 
можливих джерел залучення коштів на реалізацію тієї чи іншої програми. Іншими словами, міс-
цевій владі не варто сподіватися тільки на фінансову підтримку з боку міжнародних фінансових 
або неурядових організацій – необхідно розширити коло пошуків і вибрати найоптимальніші 
джерела фінансування. Нинішня ситуація ускладнюється незакінченістю адміністративної ре-
форми і декларативністю процесів фінансової децентралізації та деконцентрації державної вла-
ди, що лежать в основі відсутності політичної волі.

Мікрофінансування для місцевої органів влади здійснює Міністерство закордонних справ Ес-
тонії229. Мета такого мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові потреби в пріо-
ритетних державах, якою є й Україна, а також підвищити потенціал їх муніципальних органів. На-
прямки проектних пропозицій стосуються освіти, охорони здоров’я, миру і стабільності, розвитку 
демократії та верховенства закону, економічного розвитку, екологічно сприятливого розвитку, 
інформування громадськості, глобальної освіти. Гранти надаються на основі співфінансування 
і можуть становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту в обсязі до 15 тис. 
євро.

Фонд Регіонального Співробітництва Чорного моря230 щорічно проводить конкурс проектів 
«Транскордонні ініціативи». Його мета полягає в заохоченні державної, приватної та некомерцій-
ної політики, суспільних об’єднань розвивати програми, які просувають регіональну співпрацю і 
стабільність. Напрямами проектних пропозицій, які можуть зацікавити органи місцевого само-
врядування, є підготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій 
і політичних інститутів, спрощення обміну кращими практиками в економічній сфері. Гранти на-
даються в обсязі до 75 тис. дол. США тривалістю до одного року.

Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ231 була заснована у квітні 2005 року і з того 
часу спрямовує свою діяльність на передачу Україні досвіду Польщі в адаптації до ринкової еко-
номіки та побудови демократичного громадянського суспільства. Її місія – інтенсивний транскор-
донний обмін знаннями і практикою у ключових сферах, що впливають на розвиток людського 
капіталу й формування громадянського суспільства. Напрями діяльності зводяться до реалізації 
програм на підтримку євроатлантичного курсу України, реформування місцевого самоврядуван-
ня, енергоефективності та енергозбереження, залучення бізнесу до розвитку місцевих громад.

Фонд «Монсанто»232 є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», що працює для по-
ліпшення життя людей і зміцнення громад в усьому світі. Мінімальний розмір гранту становить 
25 тис. дол. США й надається для базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти 
в аграрних громадах, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, на-
вчальних програм для фермерів й академічних програм, які доповнюють шкільні програми; за-
безпечення потреб громад за рахунок підтримки неурядових організацій, що надають допомогу 
для продовольчої безпеки, доступу до чистої води й інших місцевих потреб.

Проект «Місцевий Розвиток, Орієнтований на Громаду»233 має на меті формування самосві-
домості та самодостатності місцевих громад шляхом проведення відкритого діалогу між її чле-
229 Офіційний веб-сайт: http://vm.ee/en/taxonomy/term/55.
230 Офіційний веб-сайт: http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/black-sea-trust
231 Офіційний веб-сайт: http://www.pauci.org.
232 Офіційний веб-сайт: http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
233 Див.: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/human_development/project_sample111.html.
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нами, заохочення до соціальної активності, визначення колективного бачення майбутнього та 
впровадження спільних ініціатив. Конкретними цілями проекту є сприяння поширенню питань 
місцевого врядування та сталого розвитку, підвищення енергоефективності на місцевому рівні, 
підтримка створення центрів з управління знаннями з мобілізації громад. Він фінансується Євро-
пейським союзом, співфінансується і впроваджується ПРООН.

Ще один проект цієї організації – «Поширення кращих практик недержавного моніторингу 
надання адміністративних послуг»234, який розрахований на 2013–2015 роки і спрямований на 
вдосконалення процесу надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування. 
За рахунок його ресурсів (71,2 тис. дол. США – ПРООН, 351,3 тис. дол. США – Європейський Союз 
та 8,9 тис. дол. США – Ресурсний центр) буде підвищено якість надання адміністративних послуг 
у 23 містах, впроваджено 6 спільних ініціатив організацій громадянського суспільства та центрів 
надання адміністративних послуг.

В умовах глобалізаційних зрушень актуалізується питання зменшення обсягів викидів парни-
кових газів шляхом розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля 
використання широкого потенціалу сільськогосподарської біомаси для муніципального тепло- і 
гарячого водопостачання. У 2014 році ПРООН забезпечував реалізацію проекту «Розвиток та ко-
мерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»235. Зокрема, од-
ним з практичних результатів стало введення в експлуатацію 18 муніципальних систем тепло- та 
гарячого водопостачання на біомасі (бюджет проекту – 40,2 тис. дол. США).

Екологічна ціль простежується в проекті ПРООН «Трансформація ринку в напрямку енергое-
фективного освітлення»236. Станом на 2013 рік у його рамках були виконані технічні роботи щодо 
установки енергоефективного освітлення в селі Нещурів Київської області, підготовлено необхід-
ну документацію для виконання проекту й узгоджено із усіма відповідними органами. Сьогодні 
важливо й надалі модернізувати український ринок в напрямі впровадження більш енергоефек-
тивних технологій освітлення та поступового припинення використання неефективних джерел 
освітлення у житлових і громадських будівлях, загальноосвітніх школах й інших закладах.

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO237 активно 
співпрацює зі сільськими громадами у контексті вироблення методології складання стратегій 
розвитку сільської території. Місія даного проекту полягає в оптимізації системи управління та 
сприянні ефективному територіальному розвитку, що має забезпечити демократичні принципи 
місцевого врядування, а також надати якісні суспільні послуги сільським мешканцям. Його ре-
алізація здійснюється на основі співфінансування з різних джерел – ресурсів проекту, місцевих 
бюджетів, суб’єктів господарювання.

Одним з останніх заходів проекту DESPRO в 2015 році стало сприяння у будівництві водогону 
в селі Павлівка Погребищенського району Вінницької області, що забезпечує централізованим 
водопостачанням всю громаду. Бюджет проекту будівництва водогону розрахований на 1,3 млн., 
більшу частину з яких зібрала громада (близько 725 тис. грн). Натомість з місцевих бюджетів ви-
ділено 140 тис. грн, місцевими сільгосппідприємствами – 105 тис. грн, проектом DESPRO – 300 
тис. грн238. Протяжність водогону охоплює всю територію села (становить 14,5 км), що дає змогу 
забезпечити якісними комунальними послугами згідно з європейськими стандартами.

Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 239надає можливість 
прикордонним регіонам використовувати спільні можливості у сфері розвитку підприємництва, 
освіти, охорони здоров’я, туризму, охорони довкілля. У 2007–2013 роках було підписано 117 
контрактів про співфінансування проектів на суму 174,1 млн. євро. У Польщі проекти реалізову-
валися у Підляському, Люблінському, Підкарпатському воєводствах, у Білорусі – в Гродненській, 
234 Див.: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/project_sample12.html.
235 Див.: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/environment_and_energy/_-_-_-_-_-_-_-_--.html.
236 Див.: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/environment_and_energy/project_sample1121.html.
237 Офіційний веб-сайт: http://despro.org.ua.
238 Див.: http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1544.
239 Офіційний веб-сайт: http://www.pl-by-ua.eu/ua.
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Брестській, Мінській та Гомельській областях, в Україні – у Львівській, Волинській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Рівненській і Тернопільській областях.

На 2014–2020 роки бюджет Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-
Україна складає 175,8 млн. євро, з яких: промоція місцевої культури й охорона історичної спад-
щини – 30,9 млн. євро; покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до клі-
матичних впливів транспорту, комунікаційних мереж – 53,4 млн. євро; спільні виклики у сфері 
безпеки – 42,3 млн. євро; покращення управління кордонами та управління безпекою – 31,6 млн. 
євро240. До території реалізації програми входять Львівська, Волинська та Закарпатська області (з 
прилеглих регіонів – Рівненська, Тернопільська й Івано-Франківська області).

8.2. ЯК ОРГАНИ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МОжУТЬ 
ОДЕРжАТИ МІжНАРОДНІ ГРАНТИ?
Однією з основних форм фінансування наукових досліджень, ініціатив неприбуткових орга-

нізацій, органів державної влади та місцевого самоврядування є гранти. Вони собою являють 
цільову фінансову допомогу, яка надається на безоплатній і безповоротній основі для ведення 
певної діяльності чи проведення заходів. Для місцевої влади така підтримка може стати додатко-
вим джерелом реалізації економічних та соціальних програм. Особливо актуальним дане питан-
ня стає, коли мова йде про територіальні громади селищ і сіл, де бюджети розраховані тільки на 
поточні видатки (виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг тощо).

Отриманню гранту передує комплекс організаційних, технічних, адміністративних й інших ро-
біт. При цьому для написання аплікаційної заявки241, що відображає сутність, тривалість і вартість 
проекту, необхідно затратити чимало зусиль та часу. Позитивний результат дасть змогу знайти 
додаткові можливості фінансування соціально-економічного розвитку територій та поліпшити 
умови життя їх мешканців. Навіть якщо результат буде негативний, це надасть органами місце-
вого самоврядування корисний і важливий досвід, сприятиме встановленню партнерських від-
носин з «донорами», впровадить інші форми співпраці.

Для допомоги у розв’язанні тих чи інших проблем, з якими стикаються органи місцевого са-
моврядування при написанні заявок, проведенні аналізу можливих джерел і переговорів з між-
народними організаціями, які надають грантову допомогу, підготовлено посібник «Грантрайтінг: 
методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектів»242. У ньому пред-
ставлено типовий алгоритм підготовки проектної заявки, надано тлумачення деяких термінів, 
наведено каталог донорів тощо. Разом з тим, розібратися з практичними аспектами одержання 
міжнародних грантів допоможуть спеціалізовані веб-сайти та громадські організації.

Рис. 8.2. Вимоги до проекту, що заслуговує на увагу грантодавців

Насамперед, проект має бути унікальним й відрізнятися від інших з тим, аби на нього зверну-
ли увагу потенційні грантодавці (рис. 8.2). Для цього має бути чітко визначена мета, яка реалізу-
240 Див.: http://www.pl-by-ua.eu/ua,3.
241 В інформаційних матеріалах подано типову форму аплікаційної заявки на отримання гранту.
242 Див.: http://www.cultura.kh.ua/images/stories/document/grantraiting.pdf.

Вимоги

1) Ясність (містить точні описи видатків, для яких потрібне фінансування, та робіт, що будуть виконуватись).
2) Важливість як для організації, так і для розв’язання тієї проблеми, на яку спрямований проект.
3) Ефективність (результат проекту має приносити істотну суспільну користь).
4) Реалістичність (оцінка наявних або очікуваних ресурсів й те, наскільки запланована діяльність їм відповідає).
5) Економічність (високий результат при малих витратах «донора»).

Проект, який заслуговує на увагу грантодавців
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ється через конкретні завдання проекту, достатній рівень складності, тривалість функціонування, 
необхідний обсяг фінансових, матеріальних, кадрових й інших ресурсів. Кожна міжнародна орга-
нізація в умовах надання гранту чітко прописує бюджет проекту та можливі витрати, тобто куди 
повинні спрямовуватися ресурси. Разом з тим, практикується співфінансування, що передбачає 
залучення інших джерел (наприклад, бюджетні кошти).

Для одержання органами місцевого самоврядування міжнародних грантів необхідно обрати 
той вид фінансової допомоги, або того донора, який буде найбільш оптимальним для співпраці. 
Ними можуть бути урядові організації, суспільні та приватні фонди. Зокрема, перші фінансують 
грантові програми закордонних органів влади (Агентство США з міжнародного розвитку); сус-
пільні фонди (Фундація Українсько-Польської співпраці) надають фінансову допомогу територі-
альним громадам з «хорошою репутацією» та позитивним досвідом функціонування; приватні 
фонди (Міжнародний Фонд «Відродження») створюють окремі особистості або організації.

Далі йде написання проектної заявки, структура якої орієнтовно містить титульний аркуш, 
резюме, вступ, постановку проблеми, мету і завдання, очікувані результати, оцінювання, план 
реалізації, звітність, бюджет тощо (табл. 8.1). У більшості випадків аплікація (заявка) має відо-
бражати суть, тривалість та вартість проекту, а також бути підготовлена до вимог грантодавця. 
Необхідно чітко, зрозуміло і лаконічно сформулювати назву проекту, яка повинна відповідати 
його меті та забезпечувати реалізацію поставлених завдань, оскільки це перше, на що звертають 
увагу посадові особи міжнародних організацій.

Таблиця 8.1
Структура проектної заявки на одержання органами 

місцевого самоврядування міжнародних гранатів
Елемент Характеристика
Титульний аркуш Назва проекту, організація-заявник, організація-партнер, керівник проекту, місце, де буде 

він реалізовуватися, строк виконання тощо.
Резюме Короткий виклад основного змісту проекту, його мети і завдань реалізації.
Вступ Цілі й завдання організації, фінансові, матеріальні та кадрові ресурси, найбільші досягнен-

ня, успіхи в інших проектах.
Постановка проблеми Конкретна проблема, яку планується розв’язати за допомогою проекту.
Мета і завдання Загальна декларація того, що повинно бути зроблено, та поетапні заходи по їх реалізації.
Очікувані результати Чіткий перелік фактів, які відповідають поставленим завданням і основній меті проекту.
Оцінювання Визначення ступеня ефективності роботи в цілому, щоб зрозуміти, наскільки вдалося до-

сягти поставлених цілей.
План реалізації Розклад заходів, які необхідно виконати в процесі реалізації проекту.
Звітність Частота подання звітів, а також ким вони будуть представлені і яку форму будуть мати.
Бюджет Загальна вартість проекту, внесок організації у витрати на його реалізацію, залучені кошти 

з інших джерел.

Бюджет проекту складається не тільки із суми гранту. На загальну вартість проекту впливають 
внесок органів місцевого самоврядування у витрати на його реалізацію, залучені кошти спонсо-
рів, інші ресурси. До витрат можуть належати заробітна плата осіб, які будуть працювати постій-
но по реалізації проекту, а також тих, які залучатимуться для виконання окремих його завдань; 
витрати на відрядження і транспортні видатки, пов’язані з поїздками по проекту; матеріальне 
забезпечення, де вказуються видаткові матеріали (наприклад, канцелярські товари); придбання 
обладнання, необхідного для використання при реалізації проекту; непрямі витрати.

В умовах розвитку інформаційних технологій і прискорених глобалізаційних змін людський 
фактор займає чи не найголовніше місце в підготовчому процесі до отримання міжнародних 
грантів. Серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, особливо в сільській місцевос-
ті, бракує фахівців з володінням іноземних мов, комунікативними навиками, знанням сучасних 
комп’ютерних технологій, юридичною освітою тощо. Разом з посиленням моральних якостей, 
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почуття відповідальності та мотиваційних чинників, вирішення кадрової проблеми дасть змогу 
забезпечити плідну грантову співпрацю.

8.3. УчАСТЬ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕАЛІзАцІЇ ІНВЕСТИцІйНИх 
ПРОЕКТІВ НА УМОВАх СПІВФІНАНСУВАННЯ з ІНшИМИ СУБ’єКТАМИ (ДЕРжАВОю, 
ІНшИМИ ОРГАНАМИ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНОю ГРОМАДОю)
Однією з форм участі органів місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних програм і 

проектів на умовах співфінансування з державою є використання коштів державного фонду регі-
онального розвитку (табл. 8.А інформ. матеріалів). Для проведення їх оцінки і попереднього кон-
курсного відбору обласні державні адміністрації утворюють регіональні комісії. До складу комісії 
включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, представники громадських об’єднань, 
наукових й інших установ. Також до роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні 
експерти.

Оголошення про проведення відбору розміщується регіональною комісією на офіційному веб-
сайті обласних державних адміністрацій не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення оцінки 
та відбору. В оголошенні зазначаються перелік технічних завдань на інвестиційні програми і про-
екти, умови проведення відбору, місце прийому документів, адреса електронної пошти та номер 
телефону, за яким надаються роз’яснення. У відборі беруть участь підготовлені в установленому 
законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самовря-
дування інвестиційні програми і проекти.

Загалом же, для участі у відборі заявники подають регіональній комісії інвестиційні програми 
і проекти, а також низку документів (див. постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
державного фонду регіонального розвитку»243), які підписуються заявником та подаються в трьох 
примірниках. При цьому дані повинні відповідати одній з таких умов: відповідність пріоритетам, 
визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та в пла-
нах заходів з їх реалізації; впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробіт-
ництва територіальних громад; підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад.

Рис. 8.3. Основні умови відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм та проектів є їх 
відповідність певним критеріям (рис. 8.3). По-перше, для програм і проектів, які передбачають 
будівництво об’єктів, потрібна наявність затвердженої в установленому законодавством порядку 
проектної документації. По-друге, календарний план реалізації має становити в межах від одно-
го до трьох років. По-третє, обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%. 
243 Див.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-п.

Основні умови відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів

Наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації (для програм 
і проектів, які передбачають будівництво).

Календарний план реалізації становить від одного до трьох років.

Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10%.

Спроможність суб’єктів забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок 
коштів місцевих бюджетів.
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По-четверте, важливо забезпечити спроможність суб’єктів подальше власне фінансування або їх 
утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізо-
вуватися на відповідній території, здійснюється обласними державними адміністраціями за ре-
зультатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями. Про результати проведеної 
оцінки та відбору дані органи інформують заявника. Узагальнені переліки інвестиційних про-
грам і проектів разом з документами обласні державні адміністрації подають до 1 травня року, 
що передує плановому, Міністерству регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України. Для 
оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства дане міністерство 
утворює комісію.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на 
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих обласними державними ад-
міністраціями документів вимогам законодавства. За результатами проведення оцінки Мінрегі-
он подає до 1 серпня року, що передує плановому, в установленому порядку Кабінетові Міністрів 
України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального 
розвитку з переліком інвестиційних програм і проектів.

Рис. 8.4. Інформація, яку повинна містити пропозиція щодо ініціювання співробітництва

Іншою формою реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування є співробітни-
цтво територіальних громад 244 (рис. 8.4). Воно здійснюється на договірних засадах для забезпе-
чення соціально-економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню 
на основі спільних інтересів. Ініціаторами співробітництва можуть бути сільський, селищний, 
міський голова, депутати місцевих рад, члени територіальної громади у порядку місцевої ініціа-
тиви. Ініціатор співробітництва забезпечує підготовку пропозиції щодо ініціювання співробітни-
цтва, яка подається на розгляд місцевої ради.

Прийняте місцевою радою рішення про надання згоди на організацію співробітництва є під-
ставою для сільського, селищного, міського голови для початку переговорів між потенційними 
суб’єктами співробітництва про його організацію та утворення комісії з підготовки проекту дого-
вору про співробітництво. На переговорах здійснюється вивчення й оцінка виконавчими органа-
ми сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади. Після 
цього вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на 
організацію співробітництва чи відмову та делегування представників до комісії.

244 Механізм реалізації співробітництва територіальних громад подано в Законі України «Про співробітництво територіальних громад» (див.: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18).

Інформація

1) Мета й обґрунтування доцільності співробітництва,.
2) Сфера здійснення співробітництва.
3) Очікувані фінансові результати співробітництва.
4) Інші необхідні для організації співробітництва умови.

Пропозиція щодо ініціювання співробітництва
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Рис. 8.5. Форми співробітництва територіальних громад

Сільські, селищні та міські голови забезпечують протягом 15 днів проведення громадського 
обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, за результатами 
якого вони вносять питання про схвалення його проекту на розгляд відповідних рад. Рішення 
про схвалення проекту договору про співробітництво приймається місцевими радами протягом 
30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту. Договір про співробітництво 
укладається у письмовій формі сільськими, селищними і міськими головами після схвалення 
його проекту відповідними місцевими радами.

З одного боку, для забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад 
на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів кому-
нальної інфраструктури співробітництво може здійснюватися у формі спільного фінансування 
(утримання) підприємств, установ й організацій комунальної форми власності. З іншого боку, з 
метою реалізації спільних інфраструктурних проектів і виконання функцій, що становлять спіль-
ний інтерес, суб’єкти співробітництва на підставі договору можуть утворювати спільні комуналь-
ні підприємства, установи й організації та спільно їх утримувати.

Важливим питанням є забезпечення достатнього і стабільного фінансування співробітництва, 
яке здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів суб’єктів співробітництва, самооподат-
кування, інших не заборонених законодавством джерел (зокрема, державного бюджету, міжна-
родної технічної та фінансової допомоги, кредитних ресурсів). Разом з тим, роль держави у сти-
мулюванні співробітництва може зводитися до надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів 
співробітництва у пріоритетних сферах державної політики і передачі об’єктів державної влас-
ності у комунальну власність суб’єктів співробітництва.

8.4. зАСТОСУВАННЯ ДЕРжАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
Трактування сутності державно-приватного партнерства дає змогу його ідентифікувати як 

співробітництво між державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами 
в особі відповідних державних органів влади й органів місцевого самоврядування (державними 
партнерами) та юридичними особами, крім державних і комунальних підприємств, або фізични-
ми особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 
порядку, встановленому Законом України «Про державно-приватне партнерство»245. При цьому 
його основні ознаки схематично зображені на рис. 8.6.

Дана форма взаємодії бізнесу і влади може застосовуватися в таких сферах: пошук, розвідка 
родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання те-
пла та розподіл і постачання природного газу; будівництво й експлуатація доріг, залізниць, мос-

245 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Форми співробітництва територіальних громад

Делегування одному із суб’єктів співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею 
йому відповідних ресурсів.

Реалізація спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акуму-
лювання ними на визначений період ресурсів.

Спільне фінансування суб’єктами співробітництва підприємств, установ й організацій комунальної фор-
ми власності – інфраструктурних об’єктів.

Утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій – 
спільних інфраструктурних об’єктів.
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тів, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; 
збір, очищення та розподілення води; охорона здоров’я; туризм, відпочинок, рекреація, культура 
й спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення від-
ходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю.

На місцевому рівні найбільш привабливим для державно-приватного партнерства є видобу-
вання корисних копалин, постачання тепла, очищення води, туризм і відпочинок, оброблення 
відходів тощо (див. інформ. матеріали). Специфіка застосування тієї чи іншої сфери та її вибір 
органами місцевого самоврядування залежить від соціально-економічних, демографічних, при-
родно-кліматичних й інших умов розвитку регіону. Його здійснення має передбачати виконання 
однієї або кількох таких функцій, як-от: проектування; фінансування; будівництво; відновлення 
(реконструкція, модернізація); експлуатація; обслуговування.

Рис. 8.6. Ознаки державно-приватного партнерства246

У рамках державно-приватного партнерства можуть укладатися договори про концесію, 
спільну діяльність й інші договори. При цьому його об’єктами можуть бути: наявні, зокрема, від-
творювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єкти, у тому числі 
ділянки надр; створювані чи придбані об’єкти. Передача об’єктів, що перебувають у державній 
або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, не зумовлює перехід права 
власності на ці об’єкти до приватного партнера. Такі об’єкти підлягають поверненню державному 
партнеру після припинення дії договору державно-приватного партнерства.

Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної 
власності готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які можуть 
бути приватними партнерами, і подаються на розгляд сільських, селищних, міських, районних 
чи обласних рад або до уповноважених ними органів. При цьому важливо провести аналіз ефек-
тивності його здійснення шляхом обґрунтування соціально-економічних й екологічних наслідків, 
порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг 
тощо), виявлення ризиків, визначення форми реалізації.

Дана форма взаємодії бізнесу і влади має низку джерел фінансування (рис. 8.7). Рішення про 
здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, проведен-
ня конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються міс-
цевими радами. Таке рішення приймається протягом двох календарних місяців з дня подання 
пропозицій про здійснення. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного 
партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов’язаний протягом 15 ка-
лендарних днів з дня його прийняття повідомити особу, яка подала пропозиції про здійснення 
державно-приватного партнерства.
246 Із загальними принципами роботи державно-приватного партнерства можна ознайомитись, переглянувши відео на каналі YouTube (див.: 
http://youtu.be/3aYE2OUswh8).

Ознаки державно-приватного партнерства

Забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності.

Довготривалість відносин (від 5 до 50 років).

Передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства.

Внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.
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Рішення приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здій-
снення. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про 
недоцільність здійснення такого партнерства, зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дня 
його прийняття повідомити особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного 
партнерства.

Рис. 8.7. Джерела фінансування державно-приватного партнерства

Визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного 
партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах. У разі, якщо після оголошення кон-
курсу на його участь подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укла-
дений уповноваженим органом із цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов 
договору. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення дер-
жавно-приватного партнерства щодо комунальної власності або які належать Автономній Респу-
бліці Крим, встановлюється Кабінетом Міністрів України247.

Під час прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 
здійснення державно-приватного партнерства визначаються: строк здійснення державно-при-
ватного партнерства, форма його реалізації та основні етапи; державний партнер й об’єкти дер-
жавно-приватного партнерства; обсяг і форми фінансової участі державного партнера у здій-
сненні державно-приватного партнерства; граничний строк подання заявок на участь у конкурсі; 
граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера; кваліфікаційні вимоги 
до учасників конкурсу; критерії визначення переможця конкурсу.

Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера публікується в 
офіційному друкованому ЗМІ відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної 
Республіки Крим, а також розміщується на офіційному веб-сайті. Орган, що проводив конкурс, 
зобов’язаний у десятиденний строк з дня визначення переможця конкурсу оприлюднити інфор-
мацію та вмотивовані роз’яснення щодо підстав визначення переможця та відхилення пропо-
зицій інших учасників конкурсу. Оприлюднення інформації здійснюється в тих же ЗМІ, де й по-
дається оголошення про проведення конкурсу, а також розміщується на офіційному веб-сайті.

247 Даний порядок подано в Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» 
(див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).

Джерела

1) Фінансові ресурси приватного партнера.
2) Фінансові ресурси, запозичені в установленому порядку.
3) Кошти державного та місцевих бюджетів.
4) Інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансування державно-приватного партнерства
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Рис. 8.8. Загальна схема послідовності реалізації проектів державно-приватного в Україні

Укладення договору здійснюється органом, який прийняв рішення про здійснення державно-
приватного партнерства з переможцем конкурсу. Державний партнер зобов’язаний повідомити 
про укладення договору центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері державно-приватного партнерства, уповноважений на ведення обліку договорів, укладе-
них у рамках державно-приватного партнерства. У разі істотної зміни обставин, якими сторони 
керувалися у процесі укладання договору в рамках державно-приватного партнерства, такий 
договір може бути змінений, доповнений чи розірваний.

Під час проведення аналізу ефективності державно-приватного партнерства, прийняття рі-
шень про його здійснення, укладення договору між партнерами застосовується методика оцінки 
ризиків (див. інформ. матеріали). Такими ризиками можуть бути політичні, фінансові, екологічні, 
пов’язані з впливом зовнішніх обставин, що не залежать від волі партнерів, або невиконанням 
партнерами умов договору (табл. 8.2). При цьому оцінка ризиків передбачає визначення ступеня 
ймовірності їх виникнення, можливих негативних наслідків, рівня загрози виникнення ризику, 
що може вплинути на виконання умов договору й обсяг можливих збитків.

Таблиця 8.2
Ризики, які можуть виникнути в державно-приватному партнерстві

Види ризиків характеристика
Пов’язані з впливом 
зовнішніх обставин

Виникнення форс-мажорних обставин; випадкове знищення майна або його частини; 
істотна зміна економічної ситуації, що унеможливлює виконання умов договору.

Політичні Примусове відчуження майна; внесення змін до податкового законодавства; застосу-
вання стандартів, якими встановлюються підвищені вимоги до товарів; відмова у видачі 
дозвільних документів.

Пов’язані з невиконан-
ням партнерами умов 
договору

Несвоєчасне або не в повному обсязі здійснення платежів; виконання робіт в обсязі, 
меншому, ніж передбачено договором, або неналежної якості; недодержання строків і 
порядку виконання робіт.

Ініціація проекту ДПП 
одним із учасників

Визначення об’єкту, щодо 
якого буде застосовано 
ДПП

Проведення підготовчих 
заходів для залучення 
приватного партнера

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Проведення конкурсу на 
визначення приватного 
партнера у проекті ДПП

Виявлення проблеми, яка 
може бути вирішена із 
застосуванням ДПП
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Комерційні Неотримання прибутку; залучення інвестицій в обсязі, недостатньому для виконання 
умов договору; здійснення непередбачуваних витрат; неефективне управління майном; 
зміна умов договору.

Фінансові Зміна курсу валюти, яка використовується для проведення розраху-нків за договором; 
підвищення процентних ставок за кредитами, наданими в рамках партнерства.

Екологічні Заподіяння шкоди здоров’ю людей та довкіллю; техногенні аварії.

Під час проведення оцінки ризиків може застосовуватися один або кілька наступних методів: 
по-перше, статистичний, який полягає у визначенні рівня загрози виникнення ризику залежно 
від ступеня ймовірності його виникнення; по-друге, доцільності витрат, який означає визначення 
рівня загрози виникнення ризику перевищення обсягу коштів, які планується витратити під час 
виконання умов договору, порівняно з попередньо визначеним та погодженим партнерами; екс-
пертної оцінки, який дає змогу провести оцінку ризиків групою експертів і за результатами такої 
оцінки визначити ризик з найбільшим рівнем загрози його виникнення.

Партнери можуть здійснювати наступні заходи для ліквідації наслідків виникнення ризиків:
— надання державної підтримки;
— використання додаткових коштів, необхідних для виконання умов договору, в обсязі, який 

визначається та погоджується партнерами;
— припинення виконання партнерами певної умови договору;
— перегляд умов договору у зв’язку з виникненням ризику, зокрема продовження строку його дії;
— розірвання договору одним з партнерів з одночасним урегулюванням питання щодо від-

шкодування пов’язаних з цим збитків;
— зміна передбаченої договором тарифної політики щодо товарів, які виготовляються, робіт, 

які виконуються, та послуг, що надаються партнерами;
— страхування від невиконання відповідним партнером умов договору внаслідок виникнення 

ризику.
Незважаючи на сформоване законодавство та переваги державно-приватного партнерства 

(табл. 8.Б інформ. матер. і табл. 8.3), практика його впровадження в Україні перебуває на пер-
шопочатковій стадії. Хоча за свідченням зарубіжного досвіду воно є одним з найдієвіших ін-
струментів реалізації політики економічного розвитку та вирішення соціальних проблем тери-
торій. Наприклад, у Великобританії у даній сфері підписано близько тисячі проектів, частина 
з яких реалізуються за соціальним напрямом (заклади освіти, охорони здоров’я тощо). Багато 
проектів державно-приватного партнерства здійснюється місцевою владою, чим вирішуються 
питання на місцях.

Таблиця 8.3
Переваги державно-приватного партнерства для органів 

місцевого самоврядування і приватного бізнесу
Переваги для органів місцевого самоврядування Переваги для приватного бізнесу

– Скорочення витрат на надання послуг;
– активізація інвестиційної діяльності;
– ефективне управління майном;
– економія бюджетних коштів;
– використання досвіду приватного бізнесу;
– оптимізація розподілу ризиків;
– підвищення ефективності інфраструктури;
– розвиток форм проектного фінансування;
– рівний діалог між владою і бізнесом;
– збереження та створення робочих місць

– Залучення бюджетних коштів до проекту;
– доступ до раніше закритих сфер економіки (ЖКГ, ін-
фраструктура тощо);
– розширення можливостей отримання пільгових кре-
дитів під державні гарантії від фінансових установ на 
довгий період;
– підвищення статусу проекту через участь державного 
партнера;
– позитивний імідж в суспільстві;
– оптимізація розподілу ризиків проекту.

Взаємодія бізнесу і влади у ході реалізації соціально-економічних проектів у формі держав-
но-приватного партнерства широко представлена в Франції (зокрема, сьогодні впроваджується 
понад 70 проектів на суму 9,5 млрд. євро). Причому великий потенціал для розвитку державно-
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приватних відносин в цій країні має концесія на спорудження автомагістралей та водопостачан-
ня. Узгодження інтересів між муніципалітетами і приватними структурами на умовах об’єднання 
фінансових, технологічних, організаційно-управлінських, кадрових й інших ресурсів забезпечує 
мультиплікативний ефект та подальші тенденції розвитку.

Після схвалення в 2013 році концепції (див. інформ. матеріали), державно-приватне парт-
нерство не без труднощів розвивається й в Україні. Для модернізації житлово-комунального 
господарства Мінрегіон спільно із Європейським Інвестиційним банком розпочав підготовку 
до реалізації «Програми Муніципальної інфраструктури»248. Адміністрування даної програми 
з української сторони здійснює державне підприємство «Центр розвитку державно-приватно-
го партнерства». Загалом же, в рамках «Програми Муніципальної інфраструктури» для участі у 
конкурсному відборі надійшло 170 заявок із 137 міст на суму 24,3 млрд грн.

Станом на кінець 2014 року на засадах державно-приватного партнерства реалізується 243 
проекти, а саме: оброблення відходів (116 проектів, що становлять 47,7% від укладених угод); 
збір, очищення та розподілення води (79 проектів, або 32,5%); будівництво й експлуатація доріг 
(17 проектів, або 7%); постачання тепла (7 проектів, або 3%); виробництво електроенергії (5 про-
ектів, або 2,1%); видобування корисних копалин (3 проекти, або 1,2%); управління нерухомістю 
(2 проекти, або 0,8%); культура і спорт (1 проект, або 0,4%); функціонування зрошувальних та 
осушувальних систем (1 проект, або 0,4%); інші (12 проектів, або 4,9%)249.

8.5. ПРОДАж зЕМЕЛЬНИх ДІЛЯНОК АБО ПРАВ НА НИх НА КОНКУРЕНТНИх зАСАДАх
В § 3.6 навчального посібника розглянуто особливості мобілізації до місцевих бюджетів дохо-

дів від продажу землі. Зважаючи на великі корупційні ризики та організаційно-технічні труднощі, 
органам місцевого самоврядування цей процес необхідно побудувати так, щоб він відповідав 
«букві» закону. Зокрема, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них 
(оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого 
майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конку-
рентних засадах (земельних торгах), крім деяких випадків, поданих на рис. 8.9

Не підлягають продажу земельні ділянки у разі: розташування на них будівель, що перебува-
ють у власності фізичних або юридичних осіб; їх використання для потреб, пов’язаних з корис-
туванням надрами, і спеціального водокористування; використання релігійними організаціями; 
будівництва об’єктів за кошти державного та місцевих бюджетів; надання земельних ділянок дер-
жавним і комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим навчальним закладам; 
будівництва соціального та доступного житла; розміщення іноземних дипломатичних представ-
ництв тощо (детальніше їх перелік подано в Земельному кодексі України250).

248 Позики в рамках державно-приватного партнерства будуть залучені до сфер, як водопостачання та водовідведення, поводження з твердими 
побутовими відходами, теплопостачання, енергоефективність будівель і міське вуличне освітлення (див.: http://center-dpp.com.ua/index.php/uk/
finansuvannya).
249 З інформацією щодо стану здійснення державно-приватного партнерства можна ознайомитися на веб-сторінці Мінекономрозвитку (див.: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc354c59-cb8f-4660-b7d5-1acdf35f0ab7&title=InformatsiiaSchodoStanuZdiisnenniaDerzhavn
oprivatnogoPartnerstva).
250 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

земельні ділянки, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)

Розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб.

Використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального 
водокористування відповідно до отриманих дозволів.

Використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими 
будівлями.
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Рис. 8.9 Земельні ділянки, які не підлягають продажу 
на конкурентних засадах (земельних торгах)

Суперфіцій є особливим видом речового права, на основі якого виникає право користування 
чужою земельною ділянкою для забудови. Відмінністю суперфіцію від оренди землі є те, що зем-
лекористувач може продати право суперфіцію іншій особі, передати його у спадщину або заклас-
ти. Натомість емфітевзис – це довгострокове, відчужуване й успадковане речове право на чуже 
майно, яке полягає у наданні особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб з метою отримання доходу251. При цьому обов’язковою умо-
вою права емфітевзису є ефективне використання землі відповідно до її цільового призначення.

Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється 
тільки на земельних торгах. Винятком може бути передача земель загального користування са-
дівницькому товариству або дачному кооперативу. Земельні торги проводяться у формі аукціо-
ну, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, 
емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував 
найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, за-
фіксовану в ході проведення земельних торгів.

До земельних торгів залучаються організатори, виконавці й учасники (табл. 8.4). Органі-
затором є фізична або юридична особа – власник земельної ділянки, орган виконавчої влади 
й орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної 
власності на земельні ділянки, або державний виконавець (див. Закон України «Про виконав-
че провадження»252). Виконавцем є суб’єкт господарювання, який уклав з організатором договір 
про їх проведення. Учасником є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю документи, 
сплатила внесок, зареєстрована і може набувати право власності чи користування земельною 
ділянкою.

251 Див.: http://zem.ua/uk/najpopulyarnishe/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/660-shcho-take-superfitsij-i-chim-vin-vidriznyaetsya-vid-orendi та https://
uk.wikipedia.org/wiki/Емфітевзис.
252 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14.

Будівництва об’єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів.

Надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, вищим 
навчальним закладам.

Розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжна-
родних організацій.

Надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і 
мистецтва.

Надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва 
соціального та доступного житла.

Створення озеленених територій загального користування.
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Таблиця 8.4
Суб’єкти земельних торгів

Організатор Виконавець Учасник
Фізична або юридична особа – влас-
ник земельної ділянки, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, 
Рада міністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування, 
що здійснює реалізацію права дер-
жавної чи комунальної власності на 
земельні ділянки, або державний ви-
конавець.

Суб’єкт господарювання, який уклав 
з організатором земельних торгів до-
говір про їх проведення.

Фізична або юридична особа, яка по-
дала виконавцю земельних торгів до-
кументи, сплатила реєстраційний та 
гарантійний внески, зареєстрована у 
книзі реєстрації учасників земельних 
торгів і відповідно до закону може 
набувати право власності чи кори-
стування земельною ділянкою, яка 
виставляється на земельні торги.

Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності 
або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються: 
перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими ло-
тами; стартова ціна лота; строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття 
права користування земельною ділянкою на земельних торгах; особа, уповноважена організато-
ром земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису 
земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та виконавцем за ра-
хунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків 
учасників торгів (табл. 8.5). Винагорода виконавця встановлюється у розмірі 5% ціни купівлі-
продажу земельної ділянки або 50% річної плати за користування земельною ділянкою, але не 
більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір реєстраційного внеску 
не може перевищувати 50% мінімальної заробітної плати, а гарантійного внеску – 5% стартової 
ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною 
ділянкою.

Таблиця 8.5
Винагорода виконавця земельних торгів, розміри реєстраційного та гарантійного внесків
Винагорода виконавця земельних 
торгів

Розмір реєстраційного внеску Розмір гарантійного внеску

Встановлюється у розмірі 5% ціни, за 
якою здійснюється купівля-продаж 
земельної ділянки, або 50% річної 
плати за користування земельною 
ділянкою (у разі продажу прав на зе-
мельну ділянку (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису), але не більш як 2000 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян за кожний лот.

Визначається виконавцем і не 
може перевищувати 50% розміру 
мінімальної заробітної плати на дату 
публікації оголошення про проведен-
ня земельних торгів.

5% стартової ціни продажу земель-
ної ділянки або стартового розміру 
річної плати за користування земель-
ною ділянкою (у разі продажу прав 
на земельну ділянку (оренди, супер-
фіцію, емфітевзису).

Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок, які виставляються на зе-
мельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під 
забудову земельні ділянки без урахування результатів громадського обговорення. У переліку 
зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, площа, кадастро-
вий номер, умови продажу. Добір земельних ділянок здійснюється з урахуванням затверджених 
містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, 
інвестиційної привабливості, звернень щодо намірів забудови.

Організатор земельних торгів забезпечує підготовку лотів до проведення земельних торгів. 
Така підготовка включає в себе низку організаційно-технічних заходів: виготовлення, погоджен-
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ня та затвердження проекту землеустрою; державну реєстрацію земельної ділянки і речового 
права на неї; отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки; встановлення стартової ціни продажу земельної 
ділянки, її річної орендної плати, продажу прав емфітевзису та суперфіцію; визначення виконав-
ця земельних торгів, дати й місця проведення земельних торгів.

Організатор не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів 
передає, а виконавець приймає документи та матеріали на лот. Виконавець публікує на офіцій-
ному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих ЗМІ ого-
лошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів. В оголошенні зазначаються на-
йменування організатора, місце розташування, площа та кадастровий номер земельної ділянки, 
її цільове призначення й інша інформація, передбачена Земельним кодексом України253.

Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх про-
ведення подає виконавцю земельних торгів: по-перше, заяву про участь у земельних торгах; по-
друге, інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 
особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств й організацій України; по-третє, до-
кументи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових 
документів, виписки з рахунків). Представник фізичної чи юридичної особи подає також доку-
менти, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників та представників учасників і ви-
дає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку. Земельні торги починаються з 
оголошення ліцитатором порядку їх проведення. Значення кроку торгів встановлюється органі-
затором у розмірі до 5% стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5% стартової плати за корис-
тування земельною ділянкою у разі продажу права на неї. У ході торгів учасники повідомляють 
про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною. Ліцитатор оголошує про завершення 
земельних торгів після підписання протоколу торгів.

Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-
продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки. Разом з тим, земельні торги мо-
жуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульова-
ні. Торги визнаються такими, що не відбулися, у разі наступних причин: відсутності учасників або 
наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів); якщо жоден з учасників 
не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота; відмови переможця від підписання протоколу 
із зазначенням результатів торгів.

Насамкінець організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення тор-
гів розміщує на веб-сайті відеозапис торгів та повідомлення про їх результати за кожним лотом, а 
також, за бажанням організатора земельних торгів, публікує це повідомлення у друкованих ЗМІ, 
в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням: місця розташування, роз-
міру земельної ділянки та її кадастрового номера; ціни продажу земельної ділянки або розміру 
річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів; строку 
користування земельною ділянкою; цільового призначення земельної ділянки.

8.6. САМООПОДАТКУВАННЯ
Важливим кроком на шляху до реформування в Україні механізму фінансового забезпечення 

місцевого самоврядування є поширення практики самооподаткування мешканців територіаль-
них громад як форми платежів, що впроваджують на основі місцевого референдуму або загаль-
них зборів громадян. Даний вид мобілізації фінансових ресурсів не новий для місцевих фінансів 
нашої держави. Ще в дореволюційний період самооподаткування було представлене у вигляді 
справляння «мирських зборів», більша частина з яких спрямовувалася для надання суспільних 
253 Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
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послуг, а решта використовувалися для задоволення потреб окремих селян.
Поряд із грошовими зборами широкого розповсюдження набула практика справляння нату-

ральних повинностей (наприклад, дорожньої, пожежної й інших їх різновидів). При цьому загальне 
навантаження зі самооподаткування розподілялося між селянськими господарствами нерівномір-
но та не залежало від їх податкоспроможності, а саме – розмірів посіву, кількості десятин землі або 
голів худоби. Тільки на початку 1980-их років з метою залучення додаткових коштів для фінансуван-
ня заходів з благоустрою та соціально-культурного розвитку сільських населених пунктів прийнято 
Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про самооподаткування сільського населення».

До його позитивних ознак можна віднести порядок, згідно з яким декілька сільських рад мали 
право здійснювати спільні заходи за рахунок платежів із самооподаткування (у цьому разі кож-
на рада, що брала участь у таких заходах, повинна була прийняти відповідне рішення). Однак 
положення даного нормативно-правового документу були декларативними. Сьогодні ж через 
об’єктивні причини залучення ресурсів у формі самооподаткування для надання суспільних по-
слуг не набуло розповсюдження (рис. 8.10). Як виняток, можна привести сплату платежів на бла-
гоустрій і впорядкування кладовищ тільки в деяких містах України.

Рис. 8.10. Проблеми поширення в Україні практики самооподаткування 
мешканців територіальних громад

Механізм справляння платежів із самооподаткування передбачає добровільне внесення гро-
мадянами грошових коштів для фінансування заходів із благоустрою населених пунктів, розви-
тку комунального господарства та побутової сфери (рис. 8.11). Його організовує місцева рада, а 
рішення про самооподаткування приймаються на загальних зборах громадян, які проживають 
у населеному пункті, або місцевому референдумі. Заходи, на яких розглядається питання про 
самооподаткування, є правомочними, якщо на них присутня більшість громадян, що досягли 
18-річного віку. Рішення про проведення самооподаткування приймається більшістю голосів.

Рис. 8.11. Алгоритм самооподаткування мешканців територіальних громад

Одночасно з прийняттям рішення про проведення самооподаткування встановлюється, на які 
заходи і в яких сумах повинні бути витрачені кошти. Платежі зі самооподаткування спрямову-
ються місцевих бюджетів і витрачаються виключно за цільовим призначенням. При цьому не 

Проблеми поширення в Україні практики самооподаткування мешканців територіальних громад

Низька добровільність сплати платежів із самооподаткування.

Брак достатніх фінансових ресурсів і кваліфікованого персоналу в сільських населених пунктах.

Нецільове спрямуванням та неефективне витрачання коштів самооподаткування.

Визначення кола заходів, на які будуть витра-
чені платежі зі самооподаткування

Визначення обсягу ресурсів, що можуть 
бути використані в поточному році

Прийняття рішення самооподаткування

Скасування рішення самооподаткування

Стягнення штрафних санкцій та забор-
гованості зі сплати

Затвердження розмірів платежів і граничного 
терміну їх сплати

Сплата платежів зі самооподаткування

Використання платежів зі самооподаткування
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використані в поточному році кошти можуть бути використані в наступному році на ті ж цілі. Ор-
гани місцевого самоврядування після закінчення року, в якому здійснювалось справляння плате-
жів із самооподаткування, зобов’язані інформувати громадян про стан і напрями використання 
коштів через засоби масової інформації.

Прикладом функціонування системи самооподаткування мешканців територіальних громад 
є запроваджений у м. Чернівцях місцевий збір для фінансування робіт з благоустрою та впоряд-
кування міських кладовищ. Його платниками є повнолітні мешканці міста, які добровільно (чим 
проявляється особливість даної форми оподаткування) сплачують платіж в розмірі 1 грн на рік, 
а саме: працюючі громадяни та студенти – по місцю основної роботи та навчання; непрацюючі 
громадяни, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності (без створення юридичної особи) – 
через установи банків; пенсіонери, що не працюють – по місцю отримання пенсії.

Незважаючи на малі обсяги надходжень від самооподаткування, даний платіж зарекоменду-
вав себе з позитивної сторони (за рахунок зібраних коштів фінансувався ремонт (відновлення) 
безхазяйних пам’ятників, поховань, могил тощо). З рішенням Чернівецької міської ради «Про за-
твердження Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються 
на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців і визна-
ння рішень такими, що втратили чинність», самим положенням та зразком форми декларації про 
сплату місцевого збору можна ознайомитися в інформаційних матеріалах.

Загалом же, світовий досвід свідчить про позитивні ознаки даної форми оподаткування, 
оскільки в зарубіжних країнах муніципалітети на добровільній основі безпосередньо або шля-
хом референдуму можуть впроваджувати додаткові платежі для фінансування суспільних послуг 
на місцевому рівні (наприклад, будівництво доріг, замощення тротуарів, освітлення вулиць, га-
зифікація, водопостачання тощо). Поширення в Україні практики самооподаткування мешканців 
територіальних громад є об’єктивною необхідністю, покликаною неспроможністю мобілізувати 
достатній обсяг надходжень для забезпечення потреб органів місцевого самоврядування.

Однин з напрямів підготовки до розповсюдження в Україні практики самооподаткування меш-
канців територіальних громад – широкомасштабна ідеологічна та просвітницька робота серед 
населення. Так, регулярне проведення прес-конференцій і брифінгів для ЗМІ, організація сеансів 
телефонного зв’язку «гаряча лінія» та засідань «круглого столу», вивчення й аналіз громадської 
думки дадуть змогу спрогнозувати фінансові результати впровадження платежів із самооподат-
кування.

8.7. МІСцЕВІ зАПОзИчЕННЯ
Залежність органів місцевого самоврядування від центрального уряду в ухваленні рішень 

щодо доходів і видатків знищує стимули опікуватися регіональним розвитком. Щоправда, в умо-
вах дефіцитності місцевих бюджетів для залучення додаткових ресурсів на розвиток господар-
ства поряд з приватизацією комунальної власності, продажем земельних ділянок та використан-
ням інших способів формування дохідної частини місцевих бюджетів є можливість здійснення 
місцевих запозичень. Вони не тільки забезпечують швидку мобілізацію ресурсів, а й гарантують 
відповідальність місцевої влади за цільове та ефективне використання коштів.

Неформально місцеві запозичення поділяються на загальні, прибуткові та проекті. Основою 
метою загальних позик є обслуговування поточних потреб органів місцевого самоврядування, 
що не приносять прибутки. Це спорудження об’єктів для сфери освіти, науки, охорони здоров’я, 
адміністративні витрати органів місцевого самоврядування, благоустрій міст. На відміну від за-
гальних, прибуткові позики здійснюються під конкретний інвестиційний проект, реалізація якого 
матиме відповідну грошову нагороду. Проектні позики призначені для фінансування капітало-
містких проектів, для яких характерний довготерміновий період.

Місцеві запозичення в Україні можуть стати перспективним інструментом фінансового забез-
печення місцевого самоврядування, хоча їх здійснення потребує удосконалення організаційних 
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засад (рис. 8.12). Чи не найбільші виклики, які виникають у разі їх здійснення, – зловживання 
посадових осіб місцевої влади або надмірне захоплення запозиченнями і подальші проблеми з 
обслуговуванням місцевого боргу. Для їх усунення необхідно вдосконалити ряд державних про-
цедур погоджувально-реєстраційного характеру, пов’язаних з випуском цінних паперів, з тим, 
щоб держава виступала своєрідним «котролером» позикових відносин на місцевому рівні.

Рис. 8.12. Підвищення ефективності здійснення місцевих запозичень

Місцеві запозичення – це операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи 
міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фі-
нансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету. Дане визначення, по-
дане в Бюджетному кодексі України, чітко визначає суб’єктів позикових відносин (рис. 8.13). 
Стосовно місцевих внутрішніх запозичень ними є Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
та міські ради, а місцевих зовнішніх запозичень – Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 
Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення.

Рис. 8.13. Суб’єкти позикових відносин на місцевому рівні

Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Авто-
номної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи 
оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують ви-
конання завдань на задоволення інтересів населення. Обсяг й умови їх здійснення погоджуються 
з Міністерством фінансів України. Стосовно місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання 
кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, вони вважаються погодженими, якщо 
Міністерством фінансів України протягом одного місяця не прийнято іншого рішення.

Місцеві запозичення можуть здійснюватися у формі публічного та приватного розміщення 
облігацій. Перші здійснюються шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на 

Підвищення ефективності здійснення місцевих запозичень

Необхідність існування системи обмежень щодо відносної частини витрат на обслуговування боргу в 
загальній сумі бюджетних витрат.

Існування квоти на загальний розмір боргу в порівнянні з валовим обсягом місцевого бюджету.

Спрямування великих позик виключно на інвестування в економічно важливі для регіону програми та 
заходи.

Безпосередній контроль з боку уряду за використанням коштів та наявність прозорої системи інфор-
маційного забезпечення.заходи.

Місцеві внутрішні запозичення Місцеві зовнішні запозичення

Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
та міські ради.

Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, Київська, Севастопольська міські 
ради, міські ради міст обласного значення.

Суб’єкти позикових відносин на місцевому рівні
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підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку проспекту емісії облігацій, другі – шляхом безпосередньої письмової пропо-
зиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. Сукуп-
ний обсяг запозичень шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу 
дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету.

Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за низкою чітко визначених 
етапів: починаючи із затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) 
на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про 
розміщення облігацій і закінчуючи оформленням й депонуванням глобального сертифіката в На-
ціональному банку України. Послідовність їх виконання подана в інформаційних матеріалах. За-
галом же, публічне розміщення облігацій здійснюється на фондовій біржі емітентом самостійно 
або через андеррайтерів, що уклали з емітентом договір про андеррайтинг.

За схожими етапами здійснюється емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення (див. 
інформ. матеріали). На відміну від публічного розміщення, воно здійснюється не на фондовій 
біржі, а емітентом самостійно або із залученням андеррайтерів, що уклали з емітентом договір 
про андеррайтинг. Строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного роз-
міщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з 
першим власником, але в межах бюджетного періоду. Також дані облігації вважаються такими, 
що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

При здійсненні місцевих запозичень працівники органів місцевого самоврядування можуть 
стикнутися з термінами, характерними для позикових відносин. Зокрема, з поясненням таких 
визначень, як «андерайтинг», «випуск цінних паперів», «перший власник», «приватне розміщен-
ня цінних паперів», «публічне розміщення цінних паперів», «строк обігу облігацій» й інших міс-
тяться в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»254, Рішенні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу»255 й інших нормативно-правових документах

Таблиця 8.6
здійснення місцевих запозичень у 2014 році

Суб’єкт господарювання 
(позичальник) Кредитор Вид запозичення Обсяг запозичень

КП «Тернопільміськтепло-
комуненерго» ЄБРР Зовнішній кредит 10000 тис. євро

Львівська міська рада НЕФКО Зовнішній кредит 4000 тис. грн
Житомирська міська рада НЕФКО Зовнішній кредит 3000 тис. євро
КП «Сєвєродонецькліфт» НЕФКО Зовнішній кредит 2132 тис. грн
КП «Міськтепловоденер-
гія» НЕФКО Зовнішній кредит 390 тис. євро

ДМП «Івано-Франківськ-
теплокомуне-нерго» НЕФКО Зовнішній кредит 400 тис. євро

КП «Дніпропетровська 
муніципальна енерго-
сервісна компанія»

ЄБРР Зовнішній кредит 10000 тис. євро

КП «Полтаватеплоенерго» НЕФКО Зовнішній кредит 235 тис. євро
Миргородська міська рада НЕФКО Зовнішній кредит 825 тис. грн
Івано-Франківська міська 
рада НЕФКО Зовнішній кредит 4000 тис. грн

Київська міська рада – Облігації 2625000 тис. грн
ДКП «Луцьктепло» ЄБРР Зовнішній кредит 10000 тис. євро
Конотопська міська рад НЕФКО Зовнішній кредит 1715 тис. грн

254 Див.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
255 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14.
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У результаті здійснення місцевих запозичень виникає місцевий борг – загальна сума боргових 
зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отрима-
них та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого 
запозичення. Видатки місцевого бюджету на його обслуговування не можуть перевищувати 10% 
видатків загального фонду. Якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його об-
слуговування порушується графік, Верховна Рада Автономної Республіки Крим і міська рада не 
мають права здійснювати нові запозичення протягом п’яти років.

Граничний обсяг місцевого боргу визначаються на кожний бюджетний період рішенням про 
місцевий бюджет. Його загальний обсяг (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають 
за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного 
періоду не може перевищувати 200% (для міста Києва – 400%) середньорічного індикативного 
прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень 
та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного 
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Таблиця 8.7
Стан гарантованих Автономною Республікою Крим і територіальними громадами боргів за 2014 рік

(млн грн)

Класифікація боргу

Гарантовані Автономною Республікою Крим 
і територіальними громадами борги

у дол. еквіваленті у нац. валюті

Внутрішній борг × 770,2

Зовнішній борг 183,3 2890,3

Разом × 3660,5

У разі очікуваного перевищення даної граничної величини місцевий фінансовий орган невід-
кладно звертається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради 
за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план 
заходів з приведення такого загального обсягу боргу у відповідність до вимог. З метою забезпе-
чення дотримання граничних обсягів місцевого боргу Міністерство фінансів України веде Реєстр 
місцевих запозичень та місцевих гарантій, який є інформаційною системою, що містить відомос-
ті про місцеві запозичення і місцеві гарантії.

Витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу здійснюються місцевим фінансовим 
органом відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими вини-
кають боргові зобов’язання Автономної Республіки Крим чи територіальних громад, незалежно 
від обсягу коштів, визначеного на таку мету рішенням про місцевий бюджет. Якщо очікуваний 
обсяг витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг коштів, визна-
чений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 
міська рада вносять відповідні зміни до рішення про місцевий бюджет.

З метою ефективного управління місцевим боргом Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
і міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий орган має право здійснювати правочини з 
місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань, за 
умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду (рис. 8.14). 
Разом з тим, місцевий фінансовий орган може залучати суб’єктів господарювання для надання 
агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління місцевим 
боргом, за рахунок коштів місцевого бюджету.
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Рис. 8.14. Правочини з місцевим боргом

У 2015 році із прийняттям Закону України «Про особливості здійснення правочинів з держав-
ним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом»256 органам місцевого самоврядуван-
ня надано право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або 
деякими відповідними борговими зобов’язаннями (зокрема, це стосується місцевих зовнішніх 
запозичень Київської міської ради, випущених у 2005 і 2011 роках). На практиці такі дії повинні 
забезпечити економічну безпеку територіальної громади, а також захист суспільних інтересів її 
мешканців у зв’язку з погашенням й обслуговуванням місцевого боргу.

8.8. ЯКИМ чИНОМ ОРГАН МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МОжЕ ОДЕРжАТИ ПОзИКУ 
НА ПОКРИТТЯ ТИМчАСОВОГО КАСОВОГО РОзРИВУ?

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад за рішенням відповідної міс-
цевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають 
за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк 
до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду (у деяких випадках за рішенням Кабіне-
ту Міністрів України стосовно міських бюджетів – в межах поточного бюджетного періоду). Такі 
позики не надаються у разі розміщення бюджетних коштів на депозитах або їх обслуговування в 
частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.

Тимчасовий касовий розрив означає недостатню спроможність місцевого бюджету на кон-
кретну дату погасити за рахунок наявних й очікуваних грошових активів загального фонду, 
крім субвенцій, трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові 
зобов’язання за захищеними видатками. Їх покриття передбачає надання територіальними орга-
нами Казначейства на договірних умовах позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунка без нарахування відсотків. Дані позики спрямовуються виключно на по-
гашення бюджетних фінансових зобов’язань за видатками на (рис. 8.15):

— оплату праці;
— нарахування на оплату праці;
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
— здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не відне-

сених до заходів розвитку, у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування 
на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій;

— обслуговування боргових зобов’язань;
— надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям у час-

256 Див.: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-19.

Правочини з місцевим боргом

1) Обмін боргових зобов’язань
2) Випуск боргових зобов’язань
3) Купівля боргових зобов’язань
4) Викуп боргових зобов’язань
5) Продаж боргових зобов’язань

Право Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
і міської ради в сфері управління місцевим боргом
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тині видатків комунальних закладів охорони здоров’я, які є одержувачами бюджетних коштів, на 
оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продукта-
ми харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

— надання поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів у частині ви-
датків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медика-
ментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

— виплату стипендій.

Рис. 8.15. Напрями використання позики на покриття тимчасових касових розривів

Голова Казначейства з урахуванням платоспроможності, результатів оцінки ризиків її втра-
ти й обсягів коштів місцевих бюджетів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, 
затверджує щомісяця до 25 числа позиковий ліміт (максимальна сума, у межах якої територі-
альний орган Казначейства може використовувати кошти єдиного казначейського рахунка для 
надання позик) на наступний місяць. Позика надається в межах граничного обсягу, визначеного 
територіальним органом Казначейства, що не перевищує 1/12 обсягу доходів загального фонду 
місцевого бюджету, без цільових міжбюджетних трансфертів та з урахуванням позикового ліміту.

Для надання позики місцева держадміністрація та виконавчий орган місцевої ради (заявник) 
подає не пізніше ніж за два робочих дні до дня, в який необхідно її отримати, до територіального 
органу Казначейства заяву про надання позики та розрахунок обсягу тимчасового касового роз-
риву. Позики надаються територіальними органами Казначейства у разі: по-перше, наявності 
тимчасового касового розриву місцевого бюджету; по-друге, відсутності простроченої кредитор-
ської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах. При 
цьому обсяг тимчасового касового розриву визначається за формулою:

Kr = (Z + D) – Rd – V,
де Kr – обсяг тимчасового касового розриву;
Z – залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів та-

кого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату 
подання заяви;

D – обсяг усіх очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових 
міжбюджетних трансфертів) у період з дати подання заяви до дати отримання позики;

Rd – обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до 
дати отримання позики;

V – залишок непогашених бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів місцево-
го бюджету за видатками, що зареєстровані в органах Казначейства.

Із 2015 року скасовано такі умови для надання позик, як: відсутність заборгованості місцевого 
бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету, обчисленої виходячи з фактич-

Напрями використання

1) Оплата праці та нарахування на оплату праці.
2) Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів.
3) Забезпечення продуктами харчування.
4) Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
5) Здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не відне-
сених до заходів розвитку.
6) Обслуговування боргових зобов’язань.
7) Надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам й організаціям.

Позики на покриття тимчасових касових розривів



328 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ного обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з ура-
хуванням нормативу щоденних відрахувань; відсутність в місцевому бюджеті коштів загального 
фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банках, крім банків, у яких уведено мораторій на 
задоволення вимог кредиторів і щодо яких відповідним місцевим фінансовим органом ведеться 
претензійно-позовна робота з повернення бюджетних коштів з вкладів (депозитів).

Територіальний орган Казначейства протягом двох робочих днів з дати отримання заяви при-
ймає рішення про або надання позики, або відмову в наданні позики, про що письмово інформує 
заявника з обґрунтуванням причин відмови. Для проведення аналізу платоспроможності заявника 
територіальний орган Казначейства має право отримувати від нього відповідну інформацію. До-
говір про надання позики укладається територіальним органом Казначейства з відповідним місце-
вим фінансовим органом на підставі письмового звернення заявника до територіального органу. 
Для укладення зазначеного договору заявник подає територіальному органові Казначейства:

— завірену в установленому порядку копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим чи відповідної місцевої ради щодо права на отримання позики;

— картку із зразками підписів осіб, яким надано в установленому порядку повноваження щодо 
укладення від імені відповідного місцевого фінансового органу договору, та відбитком печатки;

— довідку про відсутність простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за 
позиками, отриманими у фінансових установах;

— лист про відсутність на дату отримання позики коштів місцевого бюджету, розміщених на 
депозитах, або коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень 
бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків.

При одержанні позик на покриття тимчасових касових розривів є певні технічні моменти. 
Укладені договори реєструються територіальним органом Казначейства в журналі реєстрації 
договорів про надання позик. Форма примірного договору про надання позики та журналу ре-
єстрації таких договорів встановлюється Міністерством фінансів України. Зокрема, в інформа-
ційних матеріалах подано зразки журналу реєстрації договорів про надання позик, примірного 
договору про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, 
заяви про надання позики, розрахунку обсягу тимчасового касового розриву.

Погашення позики здійснюється за рахунок не менш як 80% усіх надходжень загального фон-
ду місцевого бюджету. Строк погашення позики не може перевищувати 60 днів з дня ліквідації 
тимчасового касового розриву. Разом з тим, він може бути продовжений за згодою сторін до-
говору про надання позики (кінцевим же строком погашення позики є 1 грудня). Казначейство 
подає Міністерству фінансів України інформацію про стан надання та погашення позик у розрізі: 
зведених бюджетів областей, м. Києва – щодня; місцевих бюджетів, яким надано позики, – що-
декади (в останній день декади) та щомісяця до 5 числа.
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ІНФОРМАцІйНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Опис проблеми
Коротко і конкретизовано опишіть головну проблему, на вирішення якої спрямований ваш 

проект. Зазначте цільову групу, на вирішення проблем яких спрямовано проект.

Мета і завдання проекту
Опишіть мету та завдання проекту.

Проектна діяльність
Поясніть, як ви плануєте досягати мети проекту. Коротко опишіть, які саме заходи плануються 

у ході проекту. Зазначте, хто буде вашими основними партнерами у ході реалізації проекту.

Інформаційна складова
Зазначте, яким чином буде поширено інформацію про хід проекту та його напрацювання: (на-

приклад, прес-брифінги, інтерв’ю, соціальні мережі тощо).

Очікувані результати
Опишіть конкретні кількісні та якісні результати, яких ви плануєте досягнути завдяки реаліза-

ції проекту.

Діяльність після виконання проекту
Як ваша організація продовжуватиме діяльність після закінчення грантового проекту? Яких 

довгоочікуваних результатів ви прагнете?

Бюджет проекту
Зазначте статті витрат, які є необхідними для реалізації проекту.

Послуги, за які передбачається сплатити
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Оплата послуг, пов’язаних із реалізацією проекту

Придбання обладнання

Матеріальне забезпечення

Транспортні послуги (в тому числі пальне)

Оплата комунальних послуг

Оренда обладнання 

Оренда приміщень для реалізації проекту

Витрати на поліграфічні послуги 

Оплата послуг зв`язку та Інтернет

Інше

Разом
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Таблиця 8.А
Використання коштів Державного фонду регіонального розвитку за 2013 рік

(млн грн)

Адміністративно-териоріальні одиниці

План на рік з 
урахуванням 

внесених 
змін

План на звіт-
ний період з 
урахуванням 
внесених змін

Направлено 
відкритих 

асигнувань за 
звітний період

Виконано 
за звітний 

період

Автономна Республіка Крим 57,2 57,2 37,0 23,9
Вінницька обл. 39,3 39,3 30,7 12,7
Волинська обл. 30,3 30,3 19,0 17,0
Дніпропетровська обл. 44,4 44,4 40,7 33,3
Донецька обл. 66,7 66,7 47,7 45,1
Житомирська обл. 23,3 23,3 20,8 10,0
Закарпатська обл. 36,5 36,5 23,3 9,1
Запорізька обл. 18,1 18,1 18,1 12,5
Iвано-Франкiвська обл. 25,0 25,0 23,6 6,0
Київська обл. 26,0 26,0 19,0 9,6
Кіровоградська обл. 12,3 12,3 12,3 6,9
Луганська обл. 34,4 34,4 23,4 16,4
Львівська обл. 42,3 42,3 38,9 24,3
Миколаївська обл. 17,8 17,8 13,8 10,6
Одеська обл. 36,2 36,2 22,4 8,6
Полтавська обл. 6,1 6,1 6,1 6,1
Рівненська обл. 33,7 33,7 19,9 19,2
Сумська обл. 33,6 33,6 23,9 16,2
Тернопільська обл. 20,8 20,8 20,6 12,8
Харківська обл. 33,3 33,3 29,3 24,2
Херсонська обл. 15,0 15,0 14,6 7,7
Хмельницька обл. 27,5 27,5 21,9 6,5
Черкаська обл. 34,4 34,4 22,0 14,5
Чернівецька обл. 26,4 26,4 15,7 5,4
Чернiгiвська обл. 31,7 31,7 23,9 13,7
м. Київ 42,6 42,6 42,6 41,7
м. Севастополь 5,8 5,8 5,8 5,8
Центральний рівень (ДКСУ) 6,3 6,3 0 0
Усього 827,1 827,1 637,0 419,9
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зАТВЕРДжЕНО
рішенням міської ради 

від 26.06.2013 № 19

ПОРЯДОК
здійснення державно-приватного партнерства в м. запоріжжі

1. загальні положення
…
У Порядку здійснення державно-приватного партнерства в м. Запоріжжі (далі – Порядок) ви-

значаються пріоритетні галузі міста та проблеми з урахуванням інтересів громади та ефектив-
ності співпраці між державним та приватним партнерами, правові засади здійснення держав-
но-приватного партнерства (далі по тексту ДПП), механізм та форми здійснення ДПП, порядок 
контролю за здійсненням ДПП, об’єкти та суб’єкти ДПП, правові засади роботи Комісії з про-
ведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП, проведення аналізу 
ефективності здійснення ДПП, умови надання державної підтримки, а також інші питання укла-
дання, виконання та розірвання договору про партнерство, який укладається між державним 
партнером та приватним(и) партнером (партнерами).

2. Визначення термінів
Далі по тексту застосовуються наступні визначення.
Державно-приватне партнерство (далі – ДПП) – це співробітництво між територіальною гро-

мадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради та/або органів державної влади, як держав-
ного партнера, та юридичними особами, в тому числі з іноземними інвестиціями, юридичними 
особами-нерезидентами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особа-
ми – підприємцями як приватними партнерами, що здійснюється на основі договору в порядку, 
встановленому законодавством України і рішеннями Запорізької міської ради. 

…
3. Сфера застосування ДПП
ДПП в місті Запоріжжі застосовуватиметься відповідно до чинного законодавства України в 

наступних сферах:
– житлово-комунального господарства;
– теплопостачання та водопровідно-каналізаційне господарство;
– охорона здоров’я;
– управління нерухомістю.
– реконструкція річкового порту та його інфраструктури;
– паркування міського автотранспорту;
– благоустрій та управління міськими парками;
– оброблення відходів;
– туризм, відпочинок, рекреація, культура і спорт;
– виробництво, розподілення та постачання електричної енергії, машинобудування;
– інші сфери застосування, що не суперечать чинному законодавству.

4. Організаційно-правові засади здійснення ДПП та повноваження органів місцевого са-
моврядування

Організаційно-правові засади здійснення ДПП, взаємодії ДП з ПП та основні принципи ДПП на 
договірній основі визначаються загальнодержавним законодавством, нормативними докумен-
тами, прийнятими Запорізькою міською радою, Виконкомом, що є обов’язковими для виконання 
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при державно-приватному партнерстві всіма суб’єктами діяльності на території м. Запоріжжя.
…
5. Порядок прийняття рішення про здійснення ДПП, оголошення конкурсу та визначення 

його основних умов
Рішення про проведення конкурсу приймається після проведення аналізу ефективності здій-

снення державно-приватного партнерства та/або погодження умов конкурсу виконавчим комі-
тетом Запорізької міської ради, а у випадках, передбачених спеціальним законодавством – Мі-
ністерством економічного розвитку та торгівлі України (відповідним Міністерством). Зазначене 
рішення розміщується протягом п’яти робочих днів на веб-сайті Запорізької міської ради.

Метою проведення конкурсу є визначення Приватного (их) партнера (ів), який забезпечить 
створення більш сприятливих умов для здійснення державно-приватного партнерства.

…
6. Форми здійснення ДПП
Механізм державно-приватного партнерства передбачає використання різних його форм – 

концесії, орендних відносин, лізингу, договору щодо управління комунальним майном, договору 
про спільну діяльність, інших договорів, що не суперечать законодавству України, тощо. 

ДПП між територіальною громадою м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради як дер-
жавного партнера та приватними партнерами застосовується у сферах, передбачених законом з 
урахуванням пріоритетних галузей застосування ДПП, визначених відповідними рішеннями За-
порізької міської ради.

…
Після проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та\або погодження умов конкурсу (у 

випадках, передбачених спеціальним законодавством) Міністерством економічного розвитку та 
торгівлі України Виконком приймає рішення про проведення конкурсу. Зазначене рішення роз-
міщується протягом п’яти робочих днів на веб-сайті Запорізької міської ради.

Метою проведення конкурсу є визначення ПП, який забезпечить створення сприятливіших 
умов для здійснення ДПП.

Конкурс з визначення приватного партнера для здійснення ДПП проводиться Комісією у від-
повідності з вимогами чинного законодавства. Комісія діє відповідно до Положення про Комісію 
з питань проведення конкурсу на визначення приватного партнера (партнерів) щодо об’єктів 
комунальної власності, що розробляється на підставі чинного законодавства і затверджується 
Виконкомом.

…
7. Основні істотні умови договорів про здійснення ДПП
При укладенні договору про здійснення ДПП в обов’язковому порядку необхідно зазначати 

наступні істотні умови договору: 
– найменування державного партнера та об’єкта державно-приватного партнерства; 
– зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі Державного та Приватного 

партнерів у здійсненні зазначеного партнерства; 
– перелік, обсяги і строки виконання передбачених договором робіт; 
– вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно з договором;
…
– строк дії договору про партнерство, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності.

8. Умови передачі об’єктів, що використовуються при здійсненні ДПП
Передача об’єктів, що перебувають у комунальній власності, приватному партнеру для вико-

нання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює пе-
рехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера. Такі об’єкти підлягають поверненню 
державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного 
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партнерства. У разі досягнення позитивних результатів здійснення ДПП, за умови додержання 
інших, спеціальних норм, приватний партнер після закінчення (припинення) строку дії договору 
в рамках ДПП має переважне право перед третіми особами на укладення цивільно-правових до-
говорів щодо об’єкту ДПП, та переважне право на його приватизацію.

…
9. Організація роботи Комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера для здійснення ДПП щодо об’єктів комунальної власності
Відповідно до положень і принципів Закону України «Про державно-приватне партнерство» 

та законодавства про місцеве самоврядування в Україні, виконкомом формується Комісія з пи-
тань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об’єктів 
комунальної власності (далі – Комісія) у складі не менше семи осіб, призначається голова і секре-
тар Комісії та затверджується положення про Комісію. 

…
10. Порядок визначення приватного партнера на конкурсних засадах
Визначення приватного партнера для укладення договору (договорів) у рамках державно-

приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передба-
чених законом, відповідними рішеннями Запорізької міської ради та\або виконавчого комітету 
Запорізької міської ради.

У разі, якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 
державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один 
претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претен-
дентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що 
регулюють відносини, які виникають у процесі укладення та виконання договорів.

…
11. Контроль за здійсненням ДПП
Контроль за здійсненням ДПП здійснюється шляхом:
– щоквартального моніторингу наявності площ приміщень виробничого та невиробничого 

призначення, які перебувають у комунальній власності і можуть бути надані в оренду суб’єктам 
підприємницької діяльності;

…
– проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення результатів здійснення державно-

приватного партнерства.

Секретар міської ради        Р.О. Таран
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Таблиця 8.Б
законодавство, що регулює порядок та умови здійснення державно-приватного партнерства

Нормативно-право-
ві акти характеристика

Закони України

«Про державно-приватне партнерство»; «Про оренду державного та комунального май-
на»; «Про концесії»; «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»; 
«Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, тепло-
постачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»; «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності».

Постанови Кабінету 
Міністрів України

«Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання 
договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства»; «Методика виявлення 
ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми 
управління ними»; «Проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснен-
ня державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та 
об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим»; «Порядок проведення аналізу ефек-
тивності здійснення державно-приватного партнерства».

Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України

«Концепція розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному госпо-
дарстві».

Накази Мінеконом-
розвитку України

«Форма подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства»; «Форма тех-
ніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства»; «Методика 
аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства»; «Положення про оцінку та 
конкурсний відбір запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органа-
ми виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів бюджету».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16.02.2011        № 232

Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнер-
ством, їх оцінки та визначення форми управління ними

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх 
оцінки та визначення форми управління ними, що додається.

Прем’єр-міністр України      М. Азаров

Додаток
до Методики

ПЕРЕЛІК
ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення

державно-приватного партнерства, та форми управління такими ризиками

_____________    ________________     __________________________
  (найменування посади)                         (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

  М.П.  ___________________
                               (дата)

Назва групи
ризику

Назва
ризику

Ступінь загрози 
(низький, серед-

ній, високий)

Пропозиція щодо визначення 
партнера, на якого покладається 

відповідальність за наслідки ризику

Можливі форми 
управління

ризиком
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОзПОРЯДжЕННЯ

від 14.08.2013        № 739-р

Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства 
в Україні на 2013–2018 роки

1. Схвалити Концепцію розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 
роки, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом із заінтересованими центральними ор-
ганами виконавчої влади за участю Національної академії наук розробити та подати до 1 грудня 
2013 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону України «Про Стратегію розвитку державно-
приватного партнерства в Україні».

Прем’єр-міністр України      М. Азаров

СхВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14.08.2013 № 739-р
КОНцЕПцІЯ

розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 роки
(Витяг)

Визначення проблеми та аналіз причин її виникнення
Розвиток сучасної економіки обумовлює необхідність визначення ступеня втручання держави 

у функціонування ринків з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. В умовах загострен-
ня глобальної економічної кризи приватний сектор набуває статусу рівноправного партнера дер-
жави у виконанні стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни.

…
Основними причинами уповільнення розвитку державно-приватного партнерства є:
– недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері державно-приватного парт-

нерства і недосконалість системи управління розвитком такого партнерства;
– відсутність у сфері державно-приватного партнерства дієвих заходів із створення умов для 

його розвитку, а також чіткого розмежування повноважень між органами державної влади та 
координації їх діяльності;

– наявність галузевих особливостей провадження господарської діяльності і складність умов 
довгострокового та взаємовигідного співробітництва між державою і приватними партнерами;

…
Основними проблемами надання державної підтримки у сфері державно-приватного парт-

нерства є:
– дефіцит бюджетних коштів та складність механізму надання державної підтримки;
– відсутність щорічного фінансування довгострокових проектів державно-приватного парт-

нерства;
– невизначеність методології надання державної підтримки в рамках реалізації проектів дер-

жавно-приватного партнерства;
…
Ураховуючи відсутність позитивних результатів у сфері реалізації проектів державно-при-

ватного партнерства на національному та місцевому рівні, необхідно розробити проект Закону 
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України «Про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства в Україні».

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення єдиного підходу до розроблення механізму ефективної взає-

модії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором 
та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для 
забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на поліпшення показників національної 
економіки, якості життя населення і стану довкілля.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013–2018 років.
Завданнями Концепції є:
– розроблення з метою підвищення конкурентоспроможності економіки єдиного підходу до 

розвитку державно-приватного партнерства, визначення пріоритетних сфер застосування і по-
ширення такого партнерства та особливостей його розвитку в окремих сферах;

– удосконалення нормативно-правової бази з питань державно-приватного партнерства;
– здійснення чіткого розподілу повноважень між органами виконавчої влади у системі дер-

жавного управління щодо державно-приватного партнерства;
…
Державна фінансова підтримка державно-приватного партнерства повинна передбачати:
– надання прямої фінансової підтримки;
– відшкодування з державного бюджету витрат приватного партнера за надані споживачам 

послуги в порядку, встановленому законодавством;
– надання державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 

господарювання та кредитування за рахунок державного і місцевих бюджетів;
…
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу:
– сформувати єдиний підхід до удосконалення нормативно-правової бази та розвитку інститу-

ційного середовища державно-приватного партнерства;
– удосконалити механізм державного управління у сфері забезпечення розвитку такого парт-

нерства;
– розробити і реалізувати проекти державно-приватного партнерства;
– підвищити ефективність застосування механізму надання державної підтримки у сфері дер-

жавно-приватного партнерства;
– підвищити рівень підготовки і кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та органів міс-

цевого самоврядування з питань застосування механізму зазначеного партнерства.
Обсяги фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів
Реалізація Концепції не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і 

трудових ресурсів.
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чернівецька міська рада
2 сесія V скликання

РІшЕННЯ
Про затвердження Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів,

що спрямовуються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладо-
вищ м. чернівців і визнання рішень такими, що втратили чинність

від 25.05.2006 № 16       м. чернівці
Відповідно до статей 25, 26, 69, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою ефективного використання коштів, що спрямовуються на фінансування робіт з благо-
устрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, у зв’язку з набуттям повноважень Чер-
нівецькою міською радою V скликання, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямову-

ються на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, 
згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад робочої групи з розподілу коштів, залучених на засадах добровільного 
самооподаткування громадян, згідно з додатком 2.

3. Затвердити зразок форми декларації про сплату місцевого збору з метою фінансування ро-
біт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, згідно з додатком 3.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. Рішення XIV сесії міської ради III скликання від 18.05.2000 № 276 «Про самооподаткування 

громадян м. Чернівці»;
4.2. Рішення 2 сесії міської ради IV скликання від 30.05.2002 № 19 «Про внесення змін до 

рішення XIV сесії міської ради III скликання від 18.05.2000 № 276 «Про самооподаткування гро-
мадян м. Чернівці».

5. Вказане рішення опублікувати в газеті «Чернівці».
6. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління міської ради та 

державну податкову інспекцію у м. Чернівцях.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житло-

во-комунального господарства та охорони довкілля і з питань економіки, бюджету та фінансів. 

чернівецький міський голова      М. Федорук

Додаток 1
до рішення 2 сесії міської ради V скликання

від 25.05.2006 № 16
ПОЛОжЕННЯ

про порядок сплати, обліку та використання коштів, що спрямовуються на фінансування 
робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. чернівців

(Витяг)
1. зАГАЛЬНІ ПОЛОжЕННЯ
1.1 За результатами місцевого референдуму від 16.04.2000 та на підставі цього Положення, на 

засадах добровільного самооподаткування громадян в м. Чернівцях запроваджений місцевий 
збір з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ.
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2. ПЛАТНИКИ зБОРУ
2.1. Платниками збору є повнолітні мешканці міста.

3. РОзМІР зБОРУ
3.1. Збір встановлений в розмірі 1 грн в рік з кожного повнолітнього мешканця міста.

4. ПОРЯДОК СПЛАТИ
4.1. Місцевий збір на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ 

сплачують щорічно: 
4.1.1. Працюючі громадяни та студенти – по місцю основної роботи та навчання;
4.1.2. Непрацюючі громадяни, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності (без створен-

ня юридичної особи) – через установи банків;
4.1.3. Пенсіонери, що не працюють – по місцю отримання пенсії.

5. ОБЛІК ТА ВИКОРИСТАННЯ КОшТІВ
5.1. Зібрані кошти, згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради спрямовуються ви-

ключно на фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, 
ремонт (відновлення) безхазяйних пам’ятників, поховань, могил за поданням робочої групи, 
склад якої затверджується Чернівецькою міською радою з представників депутатів, виконавчих 
органів, громадських організацій.

6. зВІТНІСТЬ
6.1. Підприємства, установи та організації міста, які здійснюють перерахування місцевого збо-

ру з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування міських кладовищ м. Чернівців, 
щорічно до 20 лютого року, наступного за звітним, подають в державну податкову інспекцію у 
м.Чернівцях декларацію, згідно з додатком 3.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ТА КОНТРОЛЬ
7.1. Відповідальність за правильність та своєчасність перерахування збору несуть адміністра-

ції підприємств, установ, організацій міста та установи банків.
7.2. Контроль за сплатою збору підприємствами, установами, організаціями міста покладаєть-

ся на державну податкову інспекцію у м. Чернівцях. 

Секретар міської ради        Т. єремічук
 

Додаток 3
до рішення 2 сесії міської ради V скликання

від 25.05.2006 № 16

    Державній податковій інспекції у м. Чернівцях
    від __________________________________________
                          (назва підприємства, організації, ідентифікаційний код, адреса, телефон)
    _____________________________________________
      (прізвище директора та головного бухгалтера)
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Зразок форми декларації

про сплату місцевого збору з метою фінансування робіт з благоустрою та впорядкування 
міських кладовищ м. Чернівців

за 20___ рік

(грн)
№ з/п Показники
1. Чисельність працівників (осіб)
2. Ставка збору
3. Сума платежу, що підлягає перерахуванню (стр.1 × 2)
4. Фактично сплачено (сума)
5. Підлягає доплаті (зменшенню)

Керівник      Головний бухгалтер

Відмітка інспектора Державної податкової інспекції у м. Чернівцях
 

 

Секретар міської ради       Т. єремічук
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Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення

Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:
1) Затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефі-

цитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про розміщення облігацій.
2) Отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.
3) Прийняття радою рішення про розміщення облігацій, що має містити відомості про:
– мету запозичення;
– істотні умови запозичення;
– можливість дострокового погашення облігацій;
– можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
– можливість реструктуризації боргових зобов’язань;
– можливість анулювання викуплених облігацій;
– визначення за потреби уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) (далі – 

уповноважений орган емітента) емітента, якому (якій) надаються повноваження щодо:
– складання проспекту емісії облігацій;
– укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;
– залучення до розміщення андеррайтера;
– зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 

розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);
– внесення змін до проспекту емісії облігацій;
– затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного роз-

міщення облігацій;
– затвердження результатів розміщення облігацій;
– затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;
– викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;
– дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розмі-

щення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власни-
ками та облігації повністю оплачено);

– повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі неза-
твердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі публічного розміщення облігацій;

– проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій.

4) Укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером.
5) Укладення попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків 

цінних паперів.
6) Подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску об-

лігацій та проспекту їх емісії.
7) Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
8) Внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій.
9) Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до 

проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення 
таких змін).

10) Реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповно-
важеним органом емітента рішення про внесення таких змін).

11) Укладення у разі потреби договору з андеррайтером.
12) Присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера.
13) Укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних папе-

рів.
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14) Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України.
15) Подання до Національного банку України зареєстрованого проспекту емісії облігацій та інформа-

ції про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.
16) Розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та 

змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до норма-
тивно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює поря-
док розкриття інформації на фондовому ринку.

17) Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій. Перший 
власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов публічного розміщення, але не пізніше дня, що 
передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічно-
го розміщення облігацій.

18) Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного роз-
міщення облігацій уповноваженим органом емітента.

19) Затвердження результатів публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
20) Затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій уповноваженим органом 

емітента.
21) Подання до реєструвального органу звіту про результати публічного розміщення облігацій.
22) Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати публічного розміщення облігацій.
23) Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
24) Розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщен-

ня облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

25) Надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат 
на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.

26) Оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.
 
Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення

Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:
1) Затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефі-

цитом за спеціальним фондом та проекту рішення про розміщення облігацій.
2) Отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.
3) Прийняття радою рішення про приватне розміщення облігацій, що має містити відомості про:
– мету запозичення;
– істотні умови запозичення;
– можливість дострокового погашення облігацій;
– можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
– можливість реструктуризації боргових зобов’язань;
– можливість анулювання викуплених облігацій;
– визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
– складання проспекту емісії облігацій;
– укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;
– залучення до розміщення андеррайтера;
– зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 

розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);
– внесення змін до проспекту емісії облігацій;
– затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-

міщення облігацій;
– затвердження результатів розміщення облігацій;
– затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій;
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– викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;
– дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного роз-

міщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими влас-
никами та облігації повністю оплачено);

– повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі неза-
твердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення облігацій;

– проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій.

4) Укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером.
5) Укладення з Національним банком України попереднього договору про обслуговування випусків 

цінних паперів.
6) Подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску об-

лігацій та проспекту їх емісії.
7) Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
8) Внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій.
9) Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до 

проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення 
таких змін).

10) Реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповно-
важеним органом емітента рішення про внесення таких змін).

11) Укладення у разі потреби договору з андеррайтером.
12) Присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера.
13) Укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних папе-

рів.
14) Оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку Укра-

їни.
15) Подання до Національного банку України проспекту емісії облігацій та інформації про особу, ви-

значену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів.
16) Надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій) копії зареєстровано-

го проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення 
таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, 
не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення облігацій, визначеної проспектом емісії.

17) Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій. Перший 
власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов приватного розміщення, але не пізніше дня, що 
передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі приват-
ного розміщення облігацій.

18) Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення облігацій уповноваженим органом емітента.

19) Затвердження результатів приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента.
20) Затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій уповноваженим органом 

емітента.
21) Подання до реєструвального органу звіту про результати приватного розміщення облігацій.
22) Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати приватного розміщення облігацій.
23) Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
24) Надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облі-

гацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат 
на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.

25) Депонування глобального сертифіката в Національному банку України.
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

жУРНАЛ
реєстрації договорів про надання позик

№ з/п Номер договору Дата укладання Найменування Позичальника
1 2 3

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій     є.ю. Кузькін
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

ПРИМІРНИй ДОГОВІР 
про надання позики на покриття тимчасового 

касового розриву місцевого бюджету

від «__» ______20__ року      № _______
 м. ____________
 
________________________________________________________________

(найменування територіального органу Державної казначейської служби України)

(далі – Казначейство) в особі ____________________________________________ 
                            (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)

який(а) діє на підставі ________________________________________________, 
                                                   (реквізити, довіреність або інший документ, що уповноважує особу)

з одного боку, і ______________________________________________________
               (фінансовий орган місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)

(далі – Позичальник) в особі ____________________________________________,
              (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)

який(а) діє на підставі ________________________________________________,
      (реквізити, довіреність або інший документ, що уповноважує особу)

з другого боку (далі – Сторони), керуючись Порядком покриття тимчасових касових розривів міс-
цевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року 
№ 1204 (далі – Порядок), уклали цей договір про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Казначейство надає поворотну та безоплатну позику Позичальникові на покриття тимчасово-
го касового розриву місцевого бюджету, пов’язаного із забезпеченням захищених видатків (далі 
– Позика), за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.
1.2. Позичальник погашає позику у розмірі та за рахунок коштів, зазначених у підпункті 4.1.2 
пункту 4.1 розділу IV цього Договору.

ІІ. РОзМІР ПОзИКИ
Граничний розмір позики за цим Договором становить ___________________ грн
         (сума цифрами та словами)

ІІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОзИКИ
3.1. Позика надається Позичальникові траншами в межах граничного обсягу, встановленого 
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пунктом 2.1 розділу II цього Договору.
3.2. Позика надається Позичальникові (код за ЄДРПОУ____________) шляхом безготівкового 
переказу коштів на його рахунок № ___________, відкритий в __________________
________________________________________________________________
  (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)

(код банку _____________).

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯзКИ СТОРІН
4.1. Казначейство має право:
4.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для проведення аналізу його платоспро-
можності.
4.1.2. Здійснювати безспірне списання коштів у рахунок погашення позики, починаючи з дня 
ліквідації тимчасового касового розриву, у розмір __________ відсотків усіх надходжень за-
гального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та 
коштів резервного фонду) з рахунка Позичальника (код за ЄДРПОУ __________________)    
№ ________________, відкритого в __________________ __________________
________________________________________________________________
  (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)

(код банку _____________).
4.1.3. Змінювати норматив відрахувань, установлений підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цьо-
го Договору, у разі неможливості погашення позики у строк, установлений пунктом 5.1 розділу V 
цього Договору. 
4.1.4. Застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від усіх надходжень загального фонду 
місцевого бюджету, за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервно-
го фонду, до повного погашення позики в поточному бюджетному періоді. 
4.2. Позичальник має право:
4.2.1. Відкликати надану Казначейству заяву про надання позики. 
4.2.2. Отримувати від Казначейства інформацію про стан погашення позики.
4.2.3. Достроково погасити позику.
4.3. Казначейство зобов’язується:
4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.
4.3.2. Надавати Позичальнику позику траншами без нарахування відсотків за користування нею.
4.3.3. Інформувати Позичальника не пізніше ніж за два робочих дні про встановлення нового 
нормативу відрахувань на погашення позики.
4.3.4. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.
4.4. Позичальник зобов’язується:
4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.
4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення бюджетних фінансових зобов’язань за захищени-
ми видатками, встановленими пунктом 10 Порядку.
4.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального фонду місцевого бюджету на підставі рішен-
ня відповідної місцевої ради за згодою Сторін вносити зміни до пункту 2.1 розділу II цього Договору. 
4.4.4. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОзИКИ
5.1. Повернення позики здійснюється протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового 
розриву за рахунок усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів 
цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) шляхом їх зарахування на єди-
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ний казначейський рахунок із застосуванням відсоткового нормативу, встановленого у підпункті 
4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, до повного погашення позики.
5.2. Строк погашення позики може бути продовжено за згодою Сторін Договору. 
Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.
5.3. Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий строк погашення позики 
у межах поточного бюджетного періоду.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІшЕННЯ СПОРІВ
6.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно 
із законом.
6.2. Усі спори, що пов’язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі вико-
нання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо 
спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

VІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНшІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторо-
нами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попере-
дні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втра-
чають юридичну силу.
7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим 
договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.
7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульо-
вані ним, регламентуються нормами законодавства.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову 
юридичну силу.

МІСцЕзНАхОДжЕННЯ СТОРІН

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій     є.ю. Кузькін

Казначейство
_____________________________
_____________________________
_____________________________

За Казначейство:
_____________________________

(посада керівника)
_____________ / _______________
             (підпис)      (ініціали, прізвище)

М.П.

Позичальник
_____________________________
_____________________________
_____________________________

За Позичальника:
_____________________________

(посада керівника)
___________ / _________________
           (підпис)  (ініціали, прізвище)

М.П.
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756

Начальнику
_____________________________________________________________

(найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________

(посада заявника)
_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

зАЯВА
про надання позики

Відповідно до договору від «____» ___________ 20__ року № _____ , прошу надати 
позику на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального 
фонду

______________________________________________________________, 
     (повне найменування бюджету)

в обсязі____________   (_________________________________________) грн 
      (сума цифрами та словами)

з датою надання позики «____» ____________ 20__ року.

«___» ______________________ 20__ року ______________
       (дата складання заяви)           (підпис)  

           М.П.

Виконавець: _____________________________________________________
                                                            (прізвище, ініціали, телефон/факс, адреса електронної пошти)

Відмітка територіального органу Державної казначейської служби України про акцепт: _______
________________________________________________________________

(реквізити документа про акцепт)

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій     є.ю. Кузькін
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зАТВЕРДжЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

22.06.2012 № 756
(у редакції наказу Міністерства

фінансів України 27.09.2013 № 852)

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву
__________________________________________________

(найменування бюджету)
станом на «___» ____________ 20__ року

(грн)
1 залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних ко-

штів, у тому числі:
1.1 на рахунках загального фонду місцевого бюджету
1.2 на особових рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фон-

ду місцевого бюджету
1.3 на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального 

фонду місцевого бюджету 
2 Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)**
3 залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов’язань***, у тому числі 

за КЕКВ бюджету:
3.1 2110
3.2 2120
3.3 2220
3.4 2230
3.5 2270
3.6 2282 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, забез-

печення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій; у 
повному обсязі видатків закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, пілот-
ного проекту з реформування системи охорони здоров’я відповідно до закону)

3.7 2400 
3.8 2610 (у частині видатків комунальних закладів охорони здоров’я, які є одержувачами бюджетних 

коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення про-
дуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 

3.9 2620 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, при-
дбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енерго-
носіїв)

3.10 2720
4 Обсяг тимчасового касового розриву (1 + 2 – 3)

* Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду.
** Крім цільових міжбюджетних трансфертів.
*** Крім зобов’язань, джерелом погашення яких є кошти цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резерв-

ного фонду.

Уповноважена особа

ПОГОДжЕНО:
Відповідальна особа 

територіального органу 
Державної казначейської 

служби України

________________
(підпис)

М.П.

______________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

______________
(ініціали, прізвище)
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Гарантійне зобов’язання – зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові 

зобов’язання суб’єкта господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконан-
ня таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву 
гарантію.

Гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг 
– загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України щодо по-
вернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких 
забезпечено місцевими гарантіями.

Грант – цільова фінансова допомога, яка надається на безоплатній і безповоротній основі для 
ведення певної діяльності чи проведення якогось заходу.

Державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім дер-
жавних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватними парт-
нерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому Законом України «Про 
державно-приватне партнерство» та іншими законодавчими актами.

Концесія – передача природних багатств, підприємств, інших господарських об’єктів, що на-
лежать державі чи місцевим органам влади, в тимчасову експлуатацію іншим державам, інозем-
ним фірмам, приватним особам.

Місцеве запозичення – операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи 
міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фі-
нансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету.

Місцевий борг – загальна сума боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим чи тери-
торіальної громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на 
звітну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення.

Обслуговування державного (місцевого) боргу – операції щодо здійснення плати за корис-
тування кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов’язаних з управлін-
ням державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить погашення державного (міс-
цевого) боргу.

Погашення державного (місцевого) боргу – операції з повернення позичальником кредитів 
(позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів.

Самооподаткування – форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян 
за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільо-
вих заходів соціально-побутового характеру.

Співробітництво територіальних громад – відносини між двома або більше територіальни-
ми громадами, що здійснюються на договірних засадах з метою забезпечення соціально-еконо-
мічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі 
спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визна-
чених законом повноважень.

Управління державним (місцевим) боргом – сукупність дій, пов’язаних із здійсненням за-
позичень, обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з дер-
жавним (місцевим) боргом, що спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптиміза-
цію боргового навантаження.
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РОзДІЛ 9. ФІНАНСОВИй КОНТРОЛЬ НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
9.1. Види фінансового контролю на місцевому рівні.
9.2. Суб’єкти фінансового контролю на місцевому рівні.
9.3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансового контролю на 

місцевому рівні.
9.4. Особливості здійснення відомчого і внутрішнього фінансового контролю.
9.5. Громадський контроль в управлінні фінансовими ресурсами територіальної громади.

9.1. ВИДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛю НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
Управління суспільними фінансами повинно відбуватися в чіткій відповідності до чинного за-

конодавства та враховувати інтереси громадськості. Виконати цю вимогу можливо тільки завдя-
ки наявності системи ефективного контролю. Фінансовий контроль виступає обов’язковим еле-
ментом управління місцевими фінансами та дієвим інструментом, що дає змогу на належному 
рівні підтримувати фінансову дисципліну.

Фінансовий контроль на місцевому рівні – це діяльність суб’єктів контролю, спрямована на 
попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних та неефективних дій у сфері місцевих 
фінансів і передбачає оперативне прийняття управлінських заходів з виправлення виявлених не-
доліків, компенсацію заподіяної шкоди та застосування санкцій до винних осіб.

Об’єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети, цільові фонди місце-
вого самоврядування, місцеві запозичення, комунальне майно та земля, а також фінансова діяль-
ність учасників бюджетного процесу на місцевому рівні та підприємств комунальної власності.

Суб’єктами фінансового контролю на місцевому рівні виступають органи державного управ-
ління, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані структурні підрозділи галузевих мініс-
терств, відомств і державних комітетів, фінансові та бухгалтерські служби установ, підприємств 
і організацій комунальної власності, а також громадяни та громадські об’єднання, які наділені 
контрольними повноваженнями щодо об’єктів фінансового контролю.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні враховує особливості функціонування міс-
цевих фінансів. У багатьох країнах органи центральної влади наділені значними контрольними по-
вноваженнями в сфері місцевих фінансів. Це зумовлено насамперед тим, що держава відіграє зна-
чну роль у фінансуванні органів місцевого самоврядування, зокрема для забезпечення виконання 
делегованих нею повноважень. Відповідно, виникає потреба контролювати використання коштів, які 
спрямовуються на зазначені цілі, а також обсяг і якість послуг, які створюються за їх рахунок.

На відміну від загальнодержавного рівня, де контрольні повноваження розмежовані між орга-
нами влади одного (вищого) рівня, на місцях контрольними повноваженнями наділені владні ін-
ституції різних рівнів. Це створює додаткові передумови для забезпечення ефективного контролю у 
сфері місцевих фінансів. Крім того, на місцевому рівні відбувається розширення об’єкту контролю, 
порівняно з центральним. Якщо на державному рівні об’єктом фінансового контролю в основному 
виступає діяльність виконавчої гілки влади, то на місцях контролю підлягають як дії виконавчої вла-
ди, так і представницької. Це зумовлено насамперед існуванням в країні єдиної законодавчої бази, 
якій повинні відповідати рішення, ухвалені органами місцевого самоврядування.

Завданнями фінансового контролю на місцевому рівні є:
— безумовне дотриманням вимог чинного законодавства при ухваленні фінансових рішень 

органами місцевого самоврядування;
— виявлення можливих резервів розширення ресурсної бази місцевого самоврядування;
— забезпечення економного та ефективного використання матеріальних ресурсів відповідно 

до рішень, ухвалених представницькими органами місцевого самоврядування;
— попередження і виявлення фактів використання фінансових ресурсів із порушенням вста-

новлених правил;
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— забезпечення правдивості інформації про фінансову діяльність органів місцевого самовря-
дування.

Реалізація поставлених завдань сприяє зміцненню фінансової дисципліни органів місцевого 
самоврядування, підвищенню ефективності управління суспільними фінансами загалом. Це, в 
свою чергу, є чинником, що стимулює економічне піднесення, розвиток демократичних відносин 
в суспільстві та покращення ставлення громадськості до діяльності владних інститутів. Реалізу-
вати завдання, які стоять перед фінансовим контролем на місцевому рівні можливо за умови 
дотримання при його побудові таких принципів (табл. 9.1).

Контролем повинні бути охоплені всі етапи руху фінансових потоків. Залежно від часу про-
ведення, фінансовий контроль на місцевому рівні поділяється на попередні, поточний та наступ-
ний.

Попередній контроль проводиться до моменту здійснення фінансових операцій, під час яких 
допускаються або можуть бути допущені порушення. Важливість попереднього фінансового 
контролю полягає в тому, що він покликаний, перш за все, попередити виникнення порушень у 
формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого самоврядування ще до того, як вони 
відбудуться. В даному разі існує можливість уникнення можливих фінансових втрат і, відповідно, 
необхідності відшкодовувати заподіяні збитки.

Таблиця 9.1
Принципи фінансового контролю на місцевому рівні

Назва принципу зміст принципу

Відповідальності перед громадою Внаслідок виявлених порушень у фінансовій сфері органи місцевого само-
врядування несуть політичну, моральну, адміністративну чи кримінальну 
відповідальність.

Незалежності органів контролю Органи фінансового контролю на місцевому рівні в своїй діяльності не по-
винні бути залежними від рішень органів, які підлягають контролю.

Безперервності Контрольні заходи повинні здійснюватися постійно та безперервно.

Повноти Фінансовим контролем повинна бути охоплена вся діяльність у сфері міс-
цевих фінансів.

Поєднання зовнішнього та вну-
трішнього контролю

Фінансовий контроль повинен здійснюватися не тільки суб’єктами зовніш-
нього контролю, але й підрозділами самої організації.

Підзвітності Органи фінансового контролю повинні бути підзвітні у своїй діяльності 
перед суспільством, органами представницької та виконавчої влади, а та-
кож перед органами вищого державного фінансового контролю.

Результативності Фінансовий контроль повинен сприяти покращенню управ-ління місцеви-
ми фінансами. Витрати на забезпечення контролю не повинні перевищува-
ти ефект, що отриманий за результатами здійсненого контролю.

Професійності Проведення контрольних заходів передбачає застосування спе-цифічних 
прийомів та методів, які вимагають ґрунтовних знань та навиків. Володіють 
ними тільки професійно підготовлені спеціалісти.

Поєднання попереднього та на-
ступного контролю

Для досягнення високої ефективності фінансового контролю, він повинен 
здійснюватися як перед здійсненням фінансової операції, так і після неї.

Публічності та прозорості контро-
лю

Діяльність контролюючих органів повинна бути відкритою для суспільства. 
Результати контрольних заходів мають своєчасно оприлюднюватися.

Якщо порівнювати ефективність попереднього контролю на різних етапах бюджетного проце-
су, то очевидно, що доцільнішими є ті контрольні заходи, які дозволяють встановити неефектив-
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ність видатків ще до їхнього включення до місцевого бюджету. Адже в цьому разі завдяки вияв-
ленню недоліків існує можливість спрямувати обмежені ресурси для здійснення інших суспільно 
важливих заходів. Виявлення неефективності бюджетних видатків вже після затвердження бю-
джету не є гарантією того, що ці витрати не будуть здійснені. Це пов’язано з тим, що: по-перше, 
виконавча влада зобов’язана виконувати схвалений бюджет; по-друге, для скасування видатків 
необхідна згода представницької гілки влади. Висновки професійних аудиторів про неефектив-
ність видатків не завжди служать переконливим аргументом для політиків, які приймають рішен-
ня про внесення змін до бюджету.

Поточний контроль здійснюється під час проведення фінансових операцій та є складовою сис-
теми оперативного фінансового управління. Здійснення поточного контролю на етапі касового 
виконання бюджету не забезпечує повною мірою його високу результативність. Адже під час 
оплати відбувається погашення раніше взятих зобов’язань, а нездійснення платежу може спри-
чинити фінансові санкції для платника. В цьому випадку важко виправляти виявлені недоліки 
раніше взятих зобов’язань – високу вартість отримуваних товарів, робіт, послуг, незадовільний 
асортимент та ін. Тому ефективність поточного контролю підвищується, якщо його здійснювати 
на більш ранніх етапах – ще під час виникнення зобов’язань місцевого самоврядування, коли від-
бувається укладання угод, розміщення замовлень.

Суттєвим недоліком попереднього та поточного контролю є їх висока вартість. В разі, коли 
контрольні заходи передують вчиненим фінансовим порушенням, потрібно контролювати всю 
сукупність фінансових операцій. А це призводить до витрачання значних трудових та матеріаль-
них ресурсів.

Наступний контроль проводиться після проведення фінансових операцій. Цей вид контролю, 
на відміну від інших, передбачає більш поглиблене дослідження фінансової діяльності об’єктів 
контролю. Основним призначенням наступного фінансового контролю є виявлення відхилень, 
які упущені при здійсненні попереднього поточного контролю. Він обов’язково здійснюється у 
разі отримання відомостей про можливі порушення в сфері місцевих фінансів для їх підтвер-
дження або спростування. Крім того, наступний контроль може проводиться для підтвердження 
фінансової звітності, виявлення фактів незаконного та неефективного використання матеріаль-
них ресурсів на місцевому рівні. Для цього передбачається детальне вивчення документальних 
та фактичних даних, порівняння їх із плановими фінансовими показниками.

Слід зауважити, що всі вищевказані види контролю тісно взаємопов’язані між собою. Резуль-
тативність фінансового контролю на місцевому рівні в цілому залежить як від ефективності кож-
ного з видів контролю, так і від оптимального розмежування сфер їх застосування.

9.2. СУБ’єКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛю НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
Контрольними повноваженнями в сфері місцевих фінансів наділені різні державні та громад-

ські інститути. Особливістю фінансового контролю на місцевому рівні є участь великої кількості 
суб’єктів, залежно від яких його поділяють на контроль органів державного управління, органів 
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, відомчий, внутрішній та гро-
мадський контроль (рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Класифікація фінансового контролю на місцевому рівні за суб’єктами контролю

Фінансовий контроль органів державного управління – це контроль з боку органів центральної 
влади, який може бути застосований щодо будь-якого об’єкту контролю і спрямований на забез-
печення виконання законодавства та дотримання інтересів держави в сфері місцевих фінансів. 
На сьогодні органи державного управління відіграють визначальну роль в забезпеченні фінансо-
вого контролю на місцевому рівні. Це зумовлено, по-перше, нерозвиненістю на місцевому рівні 
інших видів фінансового контролю; по-друге, тим, що переважна частина фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування направляється на виконання делегованих повноважень.

Провідне місце серед органів державного управління, які наділені контрольними повнова-
женнями у сфері місцевих фінансів, належить спеціалізованому органу державного фінансового 
контролю «Державна фінансова інспекція України». Свою діяльність цей орган здійснює на осно-
ві Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» 
26 січня 1993 року № 2939-ХІІ від та Указу Президента України «Про Положення про Державну 
фінансову інспекцію України» від 23 квітня 2011 року № 499/2011. Державна фінансова інспек-
ція України уповноважена здійснювати ревізії та перевірки як у сфері місцевих бюджетів, так і в 
комунальному секторі. Основними завданнями Державної фінансової інспекції в сфері місцевих 
фінансів є здійснення державного фінансового контролю за:

— виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;
— цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;
— цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під дер-

жавні (місцеві) гарантії;
— правдивістю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних 

Суб’єкти фінансо-
вого котролю на 
місцевому рівні

Контроль 
органів 

державного 
управління

Контроль влади 
АР Крим і оранів 
місцевого само-

врядування

Контроль оранів 
місцевого само-

врядування

Відомчий 
контроль

Внутрішній 
контроль

Громадський 
контроль

– Державна фінансова інспекція України;
– Міністерство фінансів України;
– Державна казначейська служба України;
– Рахункова палата;
– ініші орагни.

– Верховна Рада АР Крим;
– Рахункова палата Верховної Ради АР Крим;
– Рада міністрів АР Крим;
– міністерство фінансів АР Крим.

– Місцеві ради та їх комісії;
– депутати місцевих рад;
– депутатські групи і фракції;
– фінансові органи місцевих рад;
– виконавчі органи місцевих рад.

– Контрольні ревізійні підрозділи міністерств, 
відомств й інших центральних органів влади.

– Керівники підприємств, установ, організацій 
комунальної власності;
– структурні підрозділи організацій, на які 
покладено функції зі здійснення внутрішнього 
контролю.

– Громадяни;
– політичні партії;
– громадські організації;
– професійні спілки;
– ініші суб’єкти.
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показників;
— відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповід-

ним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-
цільового методу у бюджетному процесі);

— веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, пас-
портів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі 
виконання бюджету;

— станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;
— усуненням виявлених недоліків і порушень228.
Державна фінансова інспекція України стосовно місцевого самоврядування здійснює зовніш-

ній фінансовий контроль. Працівники служби не залежать у своїй діяльності від рішень місцевої 
влади. Це позначається на заходах, які вживають працівники цієї служби за наслідками ревізій 
та перевірок. Зазвичай за наслідками ревізій та перевірок установ, підприємств та організацій 
комунальної власності матеріали до правоохоронних органів передаються частіше, ніж загаль-
нодержавної власності. Також частіше притягнуто до адміністративної відповідальності осіб, які 
представляють установи, підприємства та організації комунальної власності, ніж загальнодер-
жавної власності.

Механізм реалізації контрольних повноважень органами Державної фінансової інспекції сто-
совно органів місцевого самоврядування, розпорядників коштів місцевих бюджетів, комуналь-
них підприємств тощо регламентований у Порядку проведення інспектування Державною фінан-
совою інспекцією, її територіальними органами, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2006 року № 550.

Рис. 9.2. Порядок проведення ревізії державною фінансовою інспекцією

228 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-ХІІ [Електронний 
ресуср]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/print1434006145131901.
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Орган державної фінансової інспекції надсилає повідомлення із зазначенням 
дати початку і закінчення проведення ревізії. Тривалість не має перевищувати 
30 робочих днів.

Посадові особи мають право приступити до проведення ревізії за умови надан-
ня направлення на ревізію. Посадові особи контролюючого органу зобов’язані 
розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю.

Строк проведення ревізії в межах визначеного закону терміну продовжується за 
рішенням керівника контролюючого органу. Подовження термінів проведення планової 
ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів.

Результат ревізії викладається в акті. Акти ревізії надаються для ознайомлення 
і підписання не пізніше, ніж за 5 робочих днів після проведення ревізії. Підпи-
сані примірники акта мають бути повернуті контролюючому органу в строк не 
пізніше ніж 3 робочих дні після отримання.

Якщо вжитими в період ревізії заходами у строк не пізніше ніж 10 робочих днів пі-
сля реєстрації акта ревізії не усунуто виявлені контролюючим органом порушення, 
а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього – не пізніше ніж 3 робочих 
дні після надіслання письмової вимоги усунути виявлені порушення.

Дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю 
можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку. Орган дер-
жавного фінансового контролю забезпечує розгляд скарг в адміністративному 
порядку не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження.
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Новим напрямом діяльності Державної фінансової інспекції України є аудит фінансової та гос-
подарської діяльності бюджетних установ. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджет-
ної установи – це форма контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим порушенням та 
забезпечення достовірності фінансової звітності. Основним завданням фінансово-господарсько-
го аудиту є сприяння бюджетній установі в забезпеченні правильності ведення бухгалтерського 
обліку, законності використання бюджетних коштів, комунального майна, складанні достовірної 
фінансової звітності та організації дієвого внутрішнього фінансового контролю.

Крім цього напряму аудиту, розпочата робота з запровадження аудиту ефективності вико-
нання бюджетних програм – форми контролю, що спрямована на визначення ефективності ви-
користання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, які 
цьому перешкоджають. Аудит ефективності здійснюється з метою розроблення обґрунтованих 
пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів у процесі 
виконання бюджетних програм.

Міжнародна практика розподілу повноважень у сфері фінансового контролю на місцевому 
рівні свідчить про те, що контроль органів центральної влади повинен бути зорієнтований, перш 
за все, на забезпечення законності діяльності. Аудит ефективності відповідно до цих принципів 
належить до пріоритетів внутрішнього контролю, який організовують органи місцевого самовря-
дування. Однак, незважаючи на це, покладення на Державну фінансову інспекцію України повно-
важень щодо здійснення аудиту ефективності видатків можна вважати виправданим. Це обумов-
лено тим, що фінансовий контроль з боку органів місцевого самоврядування є нерозвиненим, 
крім того, в них відсутні спеціальні структурні підрозділи, які могли б виконувати цю функцію.

Основним завданням Міністерства фінансів України є забезпечення проведення єдиної фінан-
сової, бюджетної, податкової політики держави. Для виконання цих стратегічних завдань, воно 
наділене певними контрольними повноваженнями. Незважаючи на те, що Міністерство фінансів 
реалізовує контрольні функції здебільшого у сфері державних фінансів, частина їх перебуває в 
площині місцевих фінансів. Щодо місцевих бюджетів, фінансові органи мають право здійснювати 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній із стадій бюджетного процесу.

Місцеві фінансові органи організовують складання проектів місцевих бюджетів. Контрольна 
діяльність цих органів спрямовується, перш за все, на перевірку поданих головними розпоряд-
никами коштів бюджетних запитів. За її результатами вони формують висновки про доцільність 
включення бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд 
відповідної місцевої держадміністрації.

На стадії виконання місцевих бюджетів місцеві фінансові органи здійснюють контроль за від-
повідністю бюджетного розпису показникам затвердженого місцевого бюджету.

Організовуючи виконання місцевих бюджетів, фінансові органи контролюють дохідну, так і 
видаткову його частини. Здійснюючи моніторинг доходів, вони повинні своєчасно виявляти від-
хилення фактичних надходжень від запланованих та вживати відповідних заходів. Якщо за ре-
зультатами квартального звіту виявиться, що загальний фонд бюджету недоотримує більше ніж 
15% надходжень, фінансовий орган повинен підготувати зміни до бюджету, які передбачатимуть 
адекватне зменшення видаткової частини бюджету.

Місцеві фінансові органи здійснюють попередній та поточний контроль при розподілі коштів 
місцевого бюджету між головними розпорядниками бюджетних коштів. В даному разі метою 
контролю є забезпечення відповідності виділених коштів затвердженому розпису бюджету. Крім 
того, фінансові органи можуть з’ясовувати питання законності, ефективності, раціональності бю-
джетних видатків. Фахівці фінансових органів можуть залучатися до проведення ревізій та пере-
вірок установ, підприємств, організацій, які отримують кошти з місцевих бюджетів.

Місцеві фінансові органи приймають участь у підготовці звіту про виконання місцевого бю-
джету. Для цього вони аналізують звітні дані, отримані від органів Державного казначейства, 
виявляють відхилення та неточності і вживають заходи з їх усунення.
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Із запровадженням казначейського обслуговування місцевих бюджетів з’явилися нові суб’єкти 
фінансового контролю на місцевому рівні – територіальні органи Державної казначейської служ-
би України. Свої контрольні повноваження ці органи здійснюють на етапі виконання місцевих 
бюджетів та складання звітності про їх виконання, переважно у вигляді поточного контролю.

Органи казначейства під час виконання дохідної частини місцевих бюджетів контролюють ві-
рність зарахування надходжень, правильність застосування нормативів розмежування доходів, 
які встановлені Бюджетним кодексом, законом про державний бюджет і рішеннями рад про міс-
цеві бюджети. Казначейство України контролює перерахування дотації вирівнювання місцевим 
бюджетам щодо відповідності запланованим обсягам.

Контрольна діяльність територіальних органів казначейства на етапі виконання видаткової 
частини місцевого бюджету розпочинається під час реєстрації кошторисів бюджетних установ та 
інших планових документів. Вони перевіряються на відповідність показникам витягів з розпису 
місцевого бюджету. Метою даного контролю є недопущення відхилень обсягів основних фінансо-
вих документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів від показників, які передбачені 
у видатковій частині бюджету. Це дає змогу попередити перевищення видатків над затверджени-
ми бюджетними призначеннями.

Казначейська модель обслуговування місцевих бюджетів передбачає здійснення контролю за 
відповідністю зобов’язань, які беруть розпорядники бюджетних коштів, показникам кошторисів. 
Необхідність такого контролю зумовлена певними об’єктивними чинниками. В умовах наявності у 
бюджетних установ повноважень на укладання угод та водночас неможливість застосування ма-
теріальної відповідальності за їх невиконання (неможливо продати майно школи або оголосити її 
банкрутом), виникають ризики перекладання непогашених зобов’язань на бюджет. Тому зазначе-
ний вид контролю має вагоме значення. Однак слід відмітити, що механізми контролю зобов’язань 
розпорядників коштів, які нині застосовуються, далеко не досконалі. З одного боку, вони суттєво 
ускладнюють процес здійснення видатків, з іншого – допускають можливість взяття зобов’язань в 
обсягах, які перевищують бюджетні асигнування. Відтак, очевидною є необхідність радикального 
реформування порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Контроль органів казначейства безпосередньо на етапі платежу (крім витрат, які здійснюють-
ся за рахунок власних надходжень) повинен забезпечити відповідність видатків умовам зареє-
строваних зобов’язань і дотримання умов цільового призначення коштів, за рахунок яких вони 
здійснюються. При здійсненні видатків в частині власних надходжень бюджетних установ казна-
чейський контроль повинен забезпечити їх відповідність напрямам, які передбачені затвердже-
ним кошторисом.

Ще однією ділянкою контрольної діяльності органів казначейства є перевірка фінансової звіт-
ності розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів. В даному разі перевіряється: по-
перше, відповідність даних звітності показникам бухгалтерського обліку виконання місцевих бю-
джетів, який здійснюють органи казначейства; по-друге, наявність логічного взаємозв’язку між 
окремими елементами фінансової звітності клієнтів казначейства.

Діяльність органів Фіскальної служби України зорієнтована перш за все на забезпечення на-
лежного виконання дохідної частини бюджетів. Об’єктами контролю цих органів виступають 
платники податків – юридичні (в тому числі бюджетні установи) та фізичні особи.

У сфері місцевих фінансів органи фіскальної служби виконують наступні функції:
— здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати по-

датків та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів;
— ведуть облік податків та інших обов’язкових платежів, які зараховуються до місцевих бюдже-

тів, забезпечують правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків та платежів;
— контролюють своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів і балансів, податко-

вих декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та інших 
платежів, а також перевіряють правильність визначення об’єктів оподаткування й обчислення 



358 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

податкових платежів;
— забезпечують застосування та своєчасне стягнення до місцевих бюджетів сум фінансових 

санкцій, передбачених чинним законодавством за порушення податкового законодавства, а та-
кож стягнення адміністративних штрафів;

— проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків та інших обов’язкових 
платежів до місцевих бюджетів.

Крім того, об’єктами контролю органів Фіскальної служби України виступають виконавчі комі-
тети сільських та селищних рад. Вони перевіряються на предмет дотримання порядку прийняття 
і обліку податків, інших платежів, отриманих від платників податків готівкою, своєчасності та 
повноти їх перерахування до бюджету.

Незважаючи на те, що Рахунковій палаті відведено важливе місце в системі фінансово-еко-
номічного контролю, її повноваження на місцевому рівні є досить обмеженими. Відповідно до 
чинного законодавства, цей орган державного фінансового контролю наділений правами щодо 
здійснення контролю тільки щодо використання коштів державного бюджету. Тому Рахункова 
палата має право контролювати місцеві державні адміністрації та органи місцевого самовряду-
вання лише у разі, якщо вони отримують, перераховують, витрачають кошти державного бюдже-
ту чи використовують або здійснюють управління об’єктами права державної власності.

Характеризуючи рівень організації фінансового контролю органів державного управління, 
можна зробити висновок, що, незважаючи на велику кількість суб’єктів контролю, не вдається 
забезпечити належну фінансову дисципліну. Така ситуація зумовлена насамперед тим, що чинна 
система фінансового контролю на місцевому рівні спрямована в основному на виявлення та фік-
сацію порушень, а не на їх попередження та профілактику.

9.3. ПОВНОВАжЕННЯ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛю НА МІСцЕВОМУ РІВНІ
В Україні функціонує система органів місцевого самоврядування. Зокрема система органів 

місцевого самоврядування включає:
— сільську, селищну, міську раду;
— районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, се-

лищ, міст;
— сільського, селищного, міського голову;
— виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
— старосту;
— органи самоорганізації населення229.
Представницькі органи місцевого самоврядування здійснюють попередній та наступний 

контроль як у бюджетній сфері, так і в комунальному секторі. Попередній контроль застосову-
ється, як правило, під час розгляду проекту місцевого бюджету. В даному разі його предметом 
є дохідна та видаткова частина бюджету. Вони перевіряються на предмет їх відповідності пріо-
ритетам соціально-економічного розвитку території. Контрольні заходи можуть здійснюватися 
безпосередньо депутатами місцевих рад або утвореними комісіями, зокрема, з питань бюджету. 
Крім того, з метою детальнішого з’ясування окремих питань депутати можуть об’єднуватися у 
тимчасові контрольні комісії. Наступний контроль місцеві ради здійснюють на етапі виконання 
бюджету та розгляду звіту про його виконання. Контроль на стадії виконання місцевого бюджету 
з боку місцевих рад здебільшого не здійснюється. Однак в окремих випадках депутати можуть 
перевіряти дотримання виконавчими органами влади під час виконання бюджету затверджених 
місцевою радою бюджетних параметрів.

Заключним етапом фінансового контролю місцевої ради є розгляд звіту про виконання місце-

229 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 тарвня 1997 року № 280-97-ВР [Електронний ресуср]. – Режим доступу: http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1393168774342054.
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вого бюджету та ухвалення рішення щодо нього. Контрольні заходи дозволяють встановити від-
хилення підсумкових даних про виконання бюджету від затверджених місцевою радою норм. В 
разі виявлення фактів перевищення повноважень з управління бюджетними коштами органами 
виконавчої влади, а також випадків здійснення видатків понад обсяги затверджених бюджетних 
призначень та інших порушень місцева рада може звернутися до правоохоронних органів з про-
ханням проведення ґрунтовної перевірки та притягнення винних до відповідальності.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділяє сільські, селищні та міські ради 
повноваженнями, які можуть бути ефективно використані для здійснення контрольних функцій у 
сфері управління фінансами територіальної громади. Основними з них є такі:

— заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих ор-
ганів рад;

— заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових 
осіб, яких вона призначає або затверджує;

— заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
— розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
— скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам Укра-

їни, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
— прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними 

повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-
технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

— затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

— затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконан-
ня відповідного бюджету;

— встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;
— утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
— прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;
— прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
— прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих по-

датках і зборах, а також земельному податку;
— встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної влас-

ності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до 
місцевого бюджету;

— прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;
— створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими 

суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) ко-
мунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

— вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної 
власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

— затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
— заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан за-

конності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 
відповідній території

Дещо схожими повноваженнями у сфері фінансового контролю наділені обласні та районні ради:
— заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;
— розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
— затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, 

області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
— затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затверджен-
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ня звітів про їх виконання;
— розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно 

між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст 
районного значення;

— вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію 
або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних 
громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об’єктів в 
установленому законом порядку;

— вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

— заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників 
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про 
здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

— прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих орга-
нів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних 
громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

— заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан за-
конності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 
відповідній території;

— встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здій-
снює відповідна районна чи обласна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють 
управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

Якість реалізації місцевими радами контрольних функцій у сфері управління фінансами тери-
торіальних громад переважно залежить від ефективності діяльності у цій сфері депутатів. Осно-
вні повноваження депутата у сфері фінансового контролю полягають в наявності в нього права 
ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної 
та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Своїм голосуванням або неголосовуанням 
депутати висловлюють свою підтримку того чи іншого рішення.

Крім цього, депутат наділений правом звернутися із запитом до керівників ради та її органів, 
сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а де-
путат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до голови місцевої 
державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради. З метою забезпечення фінансо-
вого контролю такі запити можуть стосуватися одержання детальної достовірної інформації про 
формування та використанням коштів місцевого бюджету. Орган або посадова особа, до яких 
звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в 
порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада при-
ймає рішення.

Виконавчі органи місцевого самоврядування також наділені певними контрольними повно-
важеннями. Забезпечуючи виконання місцевих бюджетів, вони мають право вживати заходів 
щодо виявлення та усунення відхилень від встановлених правил зарахування та використання 
бюджетних коштів.
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9.4. ОСОБЛИВОСТІ зДІйСНЕННЯ ВІДОМчОГО І ВНУТРІшНЬОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛю
Певна роль в системі фінансового контролю відводиться відомчому контролю. Необхідність його 

застосування на місцевому рівні зумовлена належністю установ, підприємств та організацій кому-
нальної власності до різних галузей з особливою організацією фінансів. Відомчий контроль здій-
снюється контрольно-ревізійними службами міністерств та відомств в установах, підприємствах та 
організаціях, які належать до їх підпорядкування, і спрямовується на попередження та виявлення 
фактів відхилень у використанні фінансових та матеріальних ресурсів від встановлених правил.

Перевагою відомчого контролю є можливість використання специфічних прийомів та методів, 
які дозволяють виявляти характерні для певних галузей порушення. Так, контрольно-ревізійні 
служби Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я застосовують спеціальні 
методики проведення ревізій та перевірок в освітніх закладах, установах охорони здоров’я, які 
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

З метою підвищення ролі місцевого самоврядування в соціально-економічних процесах регі-
онів, збільшення обсягу та покращення якості суспільних послуг, недостатньо тільки збільшувати 
фінансові ресурси місцевого самоврядування. Основну увагу необхідно приділяти ефективно-
му використанню суспільних коштів, особливо завдяки покращенню діяльності установ, підпри-
ємств та організацій комунальної власності. Важливим інструментом місцевого самоврядування, 
що сприяє вирішенню цієї задачі, є система внутрішнього контролю. Внутрішній контроль – це 
інструмент управління, що дає змогу керівництву органу державного сектора перевірити стан 
виконання покладених на нього завдань. 

Система внутрішнього контролю на місцевому рівні повинна сприяти:
досягненню належного рівня економії, ефективності і результативності в діяльності органу, 

відповідно до поставлених завдань;
— достовірності фінансової, статистичної й управлінської звітності; 
— дотримання встановлених законодавством і керівництвом норм і правил;
— належного захисту активів від втрат230.
Розвиток системи внутрішнього контролю дозволить заповнити прогалини в поточній системі 

фінансового контролю на місцевому рівні, підвищити прозорість у діяльності установ та підпри-
ємств комунальної власності.

9.5. ГРОМАДСЬКИй КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ 
РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Функціонування фінансової системи країни в умовах демократії передбачає необхідність по-

стійного всебічного контролю з боку громадськості за процесами формування та використан-
ня суспільних фінансових ресурсів. Громадський контроль здійснюється громадянами країни та 
їх об’єднаннями і спрямовується на попередження та виявлення фактів неврахування інтересів 
громади в управлінні місцевими фінансами. Суб’єктами цього виду контролю можуть виступати 
безпосередньо самі громадяни, політичні партії, громадські організації, професійні спілки та інші 
громадські об’єднання.

Залежність органів місцевого самоврядування від підсумків виборів повинна сприяти за-
лученню широких кіл громадськості до системи управління. З іншого боку, наявність в органу 
місцевого самоврядування докладної інформації про позицію громадськості стосовно управлін-
ня фінансами дає змогу врахувати зауваження та пропозиції активістів у своїй діяльності. Як 
засвідчує практика, громадський контроль є важливою функцією громадянського суспільства, 
тому є способом залучення населення до управління суспільством та державою. Він є важливою 
формою реалізації демократії, оскільки дає можливість населенню брати участь у державному 

230 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю» від 24 
травня 2005 року № 158-р // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – Ст. 1224.
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управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, активно впливати на діяльність органів 
державної влади та місцевого самоврядування231. 

Варто зазначити, що державний фінансовий контроль орієнтований здебільшого на дотриман-
ня законності управління фінансами територіальних громад. Відтак виявлені порушення законо-
давства передбачають неодмінне настання санкцій у вигляді адміністративної, цивільної або кримі-
нальної відповідальності. На відміну від державного фінансового контролю, громадський контроль 
спрямований переважно на дослідження відповідності практиці управління місцевими фінанса-
ми інтересам територіальних громад. Варто зазначити, що часто цілком законні рішення владних 
суб’єктів щодо мобілізації ресурсів до бюджету або ж витрачання коштів є нераціональними і не 
відповідають наявним суспільним пріоритетам. Відтак громадський фінансовий контроль спрямо-
ваний не стільки на дотримання правових норм у фінансовій сфері, як на забезпечення ефектив-
ності ухвалюваних рішень. Санкціями з боку громадськості в разі виявлення порушень принципів 
ефективності в цьому випадку може бути політична відповідальність органів місцевого самовряду-
вання, депутатів місцевих рад та інших посадових осіб. Саме тому громадський фінансовий контр-
оль слугує запорукою ефективної діяльності органів місцевого самоврядування.

Тільки завдяки розвитку громадського контролю можна забезпечити виконання основної місії 
місцевих фінансів – задоволення колективних потреб територіальної громади. Жодні владні ін-
ститути неспроможні реалізувати інтереси суспільства так, як це роблять самі громадяни. Всі інші 
види контролю тією чи іншою мірою залежні від владних органів – контрольні заходи бюрократів 
спрямовуються на дослідження діяльності інших бюрократів. Особливо ця система вразлива на 
місцевому рівні, де спостерігається тісна залежність між особами, що представляють суб’єкт та 
об’єкт контролю – управлінська, фінансова, побутова, родинна. Розширення повноважень місце-
вого самоврядування в цих умовах, без суттєвого посилення громадського контролю, не забез-
печить задоволення інтересів територіальної спільноти, а призведе до зміцнення фінансового 
становища осіб, наближених до влади.

Одним із можливих варіантів організації громадського контролю у сфері місцевих фінансів 
слугує громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, Порядок проведення якої ре-
гламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 (рис. 
9.3)232 Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму де-
мократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянсько-
го суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності 
прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання сус-
пільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. Цінність 
громадської експертизи полягає в тому, що вона передбачає обов’язки не лише для об’єкта, ді-
яльність якого підлягає оцінюванню, але й для інститутів громадянського суспільства, який її про-
водить. Важливим для результативності громадського контролю є також вимога подання екс-
пертних пропозицій у трьохмісячний строк від початку проведення екпертизи.

Нормативно-правовими актами передбачено, що експертні пропозиції, сформульовані під час 
проведення громадської експертизи, враховуються органом виконавчої влади під час підготовки 
програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм, фор-
мування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності. Застосування вка-
заної норми підвищує дієвість цього виду громадського фінансового контролю.

Варто зазначити, що процедура переважної більшості видів громадського фінансового контр-
олю нормативно-правовими актами чітко не регламентована. Такі заходи проводяться інститу-
тами громадянського суспільства на власний розсуд відповідно до визначених цілей громадської 
231 Іжа М. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень / М. 
Іжа, О. Радченко // Державна політика. – 2012. – № 4. – С. 74.
232 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади» від 5 листопада 2008 року № 976 [Електронний ресуср]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-
%D0%BF/print1434006145131901.
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діяльності. Необхідною умовою здійснення ефективного громадського контролю є забезпечення 
прозорості управління фінансами територіальних громад, що формує необхідну інформаційну 
базу відповідних досліджень. 

Окрім дії законодавчих норм, що передбачають необхідність оприлюднення інформації про 
формування та використання фінансових ресурсів, в Україні діють нормативно-правові акти, що 
покладають зобов’язання на суб’єкти управління фінансами територіальних громад щодо надан-
ня інформації в разі надходження запитів. Провідну роль при цьому виконує Закон України «Про 
доступ до публічної інформації». Так, в разі надходження належним чином оформленого запиту 
на інформацію, розпорядник інформації має надати на нього відповідь не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної 
для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів 
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що стали-
ся або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 
годин з дня отримання запиту.

Рис. 9.3. Передбачені нормативно-правовими актами дії органу 
у процесі проведення громадської експертизи

Надання інформації стосовно управління фінансовими ресурсами територіальних громад 
може передбачати підготовку великого масиву матеріалів. Законом передбачено, що у тому разі, 
якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се-
ред значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник 

Дії органу виконавчої влади в разі надходження письмового запиту на проходження громадської 
експертизи

Орган виконавчої влади після надходження експертних пропозицій

Видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і заходів, пов’язаних з 
підготовкою матеріалів.

Розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті.

Утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням представників інституту 
громадянського суспільства.

Розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю представників ініціатора громадської експертизи.

Розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експер-
тизи, текст наказу (розпорядження).

Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх 
реалізацію.

Подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені копії чи надсилає їх в електронній 
формі протягом 5 робочих днів.

Подає ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про результати розгляду експертних про-
позицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію.
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інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отри-
мання запиту.

Варто зазначити, що інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення 
запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. При наданні осо-
бі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та 
друк не стягується.

Законодавством передбачений вичерпний перелік підстав для відмови та відстрочки в задо-
воленні запиту на інформацію. 

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
— розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, перед-

баченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
— інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відпо-

відно до частини другої статті 6 цього Закону;
— особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законом фактичні витрати, 

пов’язані з копіюванням або друком;
— не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію.
Якість громадського контролю у сфері управління фінансів територіальних громад безпосе-

редньо залежить від обізнаності громадян з предметом дослідження. Співпраця суб’єктів управ-
ління місцевими фінансами з громадськими активістами є запорукою ліпшої поінформованості 
та ґрунтовнішого розуміння досліджуваних проблем. З огляду на це, забезпечення інтенсивно-
го діалогу між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства 
сприяє якісному поліпшенню громадського фінансового контролю та повнішому розумінні його 
результатів органами влади.

 
ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму де-

мократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянсько-
го суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності 
прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання сус-
пільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у 
перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо 
законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших акти-
вів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достеменності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та 
їх оцінка викладаються у звіті.

Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та 
полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінан-
сово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення 
наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і ма-
теріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету – органи державної влади, а 
також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та 
своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), інших надходжень бюджету.

Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотри-
мання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться орга-
ном державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель. Результати пере-
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вірки державних закупівель викладаються в акті.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-

яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у воло-
дінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.

Фінансовий контроль на місцевому рівні – діяльність суб’єктів контролю, яка спрямована 
на попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних та неефективних дій у сфері муні-
ципальних фінансів і передбачає оперативне прийняття управлінських заходів з виправлення 
виявлених недоліків, компенсацію заподіяної шкоди та застосування санкцій до винних осіб.
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РОзДІЛ 10. КОРУПцІйНІ РИзИКИ В УПРАВЛІННІ 
ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
10.1. Основні негативні наслідки поширення корупції на формування та використання ре-

сурсів територіальної громади.
10.2. Наявні корупційні ризики при наданні земельних ділянок та шляхи їх зменшення.
10.3. Поширення корупції у сфері надрокористування та напрямки мінімізації.
10.4. Корупційні механізми у сфері управління комунальним майном.
10.5. Прояви корупції у процесі закупівель товарів, робіт і послуг у сфері місцевих фінансів.
10.6. Профілактика та покарання за корупційні діяння службових і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління місцевими фінансами.

10.1. ОСНОВНІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПОшИРЕННЯ КОРУПцІЇ НА ФОРМУВАННЯ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Серед найбільших проблем сучасного етапу розвитку України є корупція. В офіційних документах 

керівництва нашої держави визнано, що корупція в Україні набула ознак системного явища, яке по-
ширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякден-
ному житті як основний, швидкий та найдієвіший протиправний засіб вирішення питань, досягнення 
певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України.228 

Оцінка міжнародних інституцій масштабів явища корупції в Україні ще більш негативна. Опри-
люднені Transparency International результати Індексу сприйняття корупції 2014 засвідчили, що 
Україна через рік після революції Гідності залишається серед тотально корумпованих держав 
світу (посідаючи 142 місце з 175 досліджуваних держав) – вона піднялася лише на одну позицію 
у рейтингу, так і не подолавши межу «корупційної ганьби». За даними щорічного порівняльно-
го дослідження стану справ у посткомуністичних країнах Європи та Азії «Нації у Транзиті» від 
Freedom House, у 2014 р. погіршився рейтинг України стосовно рівня корупції, який становить 
6,25 бала з 7 можливих (де «1» – найкращий показник, «7» – найгірший)229.

Поняття корупції є доволі багатогранним і його трактування можливе в різних площинах. В за-
гальносоціальному розумінні до корупції відносяться будь-які форми нелегітимного використан-
ня службового становища в особистих цілях. В антикорупційному законодавстві дається правове 
визначення корупції, на основі якого формулюються похідні законодавчі терміни. Законом Укра-
їни «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено таке визначення: корупція – вико-
ристання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі, або 
на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Сфера управління фінансами територіальних громад не позбавлена корупції. Ухвалення рі-
шень стосовно формування чи використання ресурсів безпосередньо визначає рух значних гро-
шових ресурсів. Суспільне сприйняття корупції та недосконалість застосування заходів щодо 
недопущення та усунення цього явища призводить до з’яви значних корупційних ризиків. Не-
спроможність своєчасно ідентифікувати наявні ризики та вижити ризики для їх нейтралізації 
спричиняє значні негативні наслідки для соціальної сфери та національної економіки.

Найважливішими негативними наслідками явища корупції у сфері місцевих фінансів для со-
ціально-економічного розвитку країни, на нашу думку, є:

228 Указ Президента України «Про національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки» : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011/print1434006145131901.
229 Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України 
в 2015 році». – К.: НІСД, 2015. – С. 161.
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— порушення соціальної справедливості в країні;
— втрата ресурсів місцевих бюджетів;
— зниження обсягу та погіршення якості суспільних послуг, зростання їх вартості;
— зростання та викривлення фіскального тиску на економічні суб’єкти;
— демотивація платників податків до добросовісного ставлення до своїх обов’язків;
— погіршення фінансової дисципліни в суб’єктах бюджетного процесу, їхня деморалізація;
— доларизація національної економіки;
— погіршення конкурентоспроможності національної економіки;
— порушення принципів формування та функціонування інститутів влади;
— руйнування демократичних засад функціонування суб’єктів управління фінансами терито-

ріальних громад;
— підрив довіри громадян до інститутів влади, що знижує її рівень легітимності;
— завдання шкоди суспільній моралі230.
З огляду на зазначене, передумовою ефективного управління фінансами територіальних громад є 

інтенсивна боротьба з корупцією. Для цього доцільно насамперед підвищити контроль за управлін-
ням комунальною власністю та формуванням і використанням місцевих бюджетів із боку як органів 
державного фінансового контролю, так і територіальних громад. Важливе значення при цьому має 
розвиток мотивів у територіальної громади до розширення фінансових ресурсів та залучення громад-
ськості до управління бюджетом. Лише в такому разі можна очікувати відчутних позитивних ефектів 
від розширення фінансових повноважень органів місцевого самоврядування. Це дасть змогу убез-
печити суспільство від розкрадання, привласнення та неефективного управління суспільними ресур-
сами. В протилежному випадку користь від збільшення коштів у їхньому розпорядженні матиме ви-
ключно верхівка місцевої влади, а мешканці населених пунктів не отримуватимуть очікуваних вигід.

10.2. НАЯВНІ КОРУПцІйНІ РИзИКИ ПРИ НАДАННІ зЕМЕЛЬНИх ДІЛЯНОК 
ТА шЛЯхИ Їх зМЕНшЕННЯ
Корупційні злочини у сфері земельних відносин в Україні доволі поширені. Величезні суми хаба-

рів, які підприємці та звичайні громадяни змушені сплачувати чиновникам, що розпоряджаються 
державними та комунальними землями, погоджують проектну документацію, реєструють земельні 
ділянки й права на них, підтверджуються статистикою правоохоронних органів231. Згідно з інфор-
мацією Генеральної прокуратури України, лише її підрозділами впродовж 2014 р. було виявлено 
181 корупційне правопорушення у сфері земельних відносин.232 Явище корупції в сфері земельних 
відносин досить різноманітне, розгалужене, багатогранне, багатофункціональне і складне, оскільки 
воно охоплює і включає в себе й інші види корупції. Сюди можна включити і корупцію у сфері дер-
жавної служби, в органах місцевого самоврядування, в органах виконавчої влади, у сфері надання 
адміністративних послуг, в судових органах, корупцію в органах внутрішніх справ, корупцію в де-
путатській діяльності і багато інших, але це вже тема для іншої статті. Отже, простір для існування 
земельної корупції зачіпає майже всі інститути гілок влади, оскільки всі вони прямо чи опосеред-
ковано мають відношення до земельних відносин. Підтвердженням цього є той факт, що корупція в 
сфері земельних відносин охоплює також значну кількість суб’єктів держави, до повноважень яких 
входить одне, на наш погляд, найвідповідальніше – розпорядження земельними ресурсами233. 

Відповідно до Земельного Кодексу України розпоряджатися землями мають право: Кабінет Мі-
ністрів України; Верховна Ради Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної республіки 
230 Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 
2015 році». – К.: НІСД, 2015. – С. 157-158.
231 Мартин А. Г. Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах / А. Г. Мартин, С. Б. Біленко. – : К., 2014 : Електронний ресурс : 
[Режим доступу] : http://www.agroinvest.org.ua/files/Resources/Ten_steps.pdf.
232 За вчинення корупційних злочинів у 2014 році до суду направлено 1506 обвинувальних актів : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://
www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=150045.
233 Шкуропат О. В. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин / О. В. Шкуропат // Державне управління. – 2012. – № 9 : Елек-
тронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=470
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Крим; Київська і Севастопольська міські ради; обласні ради; районні ради; сільські, селищні, міські 
ради; місцеві державні адміністрації. Окрім перелічених державних інституцій, які займаються дер-
жавним управлінням земельними ресурсами, функціонують і ряд інших, таких як: Держземаген-
ство та його структурні підрозділи; Державне агентство водних ресурсів та його структурні підроз-
діли; Держлісагенство та його структурні підрозділи; Державне підприємство «Центр державного 
земельного кадастру»; районні та міські органи містобудування та архітектури; природоохоронні 
та санітарно-епідеміологічні органи. Корупція в земельній сфері складається з великого кола заплу-
таних, бюрократичних зв’язків, що утворюють складну систему її функціонування.234 

Принципове значення для управління фінансами територіальних громад має реалізація органами 
влади повноважень на передачу земельних ділянок у власність чи у користування. Такими повнова-
женнями в Україні наділені як органи місцевого самоврядування, так і органи державного управління. 
Як видно з рис. 10.1, сільські, селищні та міські ради уповноважені передавати земельні ділянки будь-
якого цільового призначення, які належать лише до комунальної власності відповідних громад. Варто 
зазначити, що розмежування земель державної та комунальної власності здійснено на основі Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності» № 5245-VI від 06.09.2012 р. Згідно з цим нормативно-правовим 
актом, землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються:

а) земельні ділянки:
— на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності 

відповідної територіальної громади;
— які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комуналь-

них підприємств, установ, організацій;
б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок 

приватної власності та земельних ділянок державної власності, зокрема зазначених у підпунктах 
«а» і «б» пункту, в якому визначено землі державної власності235.

При цьому у державній власності залишаються:
а) розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки:
— на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності;
— які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, 

установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
— які належать до земель оборони;
б) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на 

території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України;

в) землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивно-
го забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

г) усі інші землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок приватної 
власності та земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого 
майна комунальної власності відповідної територіальної громади.

Варто зазначити, що місцеві бюджети одержують доходи від різних операцій з земельними 
ділянками. Так, у разі продажу земельної ділянки (або прав на неї), яка належить до комунальної 
власності, відповідні місцеві бюджети одержують увесь обсяг коштів, сплачених за цю опера-
цію майбутнім землевласником або землекористувачем. У разі вчинення аналогічних операцій 
з землею, яка належить до державної форми власності, місцеві бюджети одержують 90% відпо-
відних надходжень (10% коштів зараховують до державного бюджету). Відповідним чином від-
бувається зарахування земельного податку та орендної плати.
234 Шкуропат О. В. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин / О. В. Шкуропат // Державне управління. – 2012. – № 9. : Елек-
тронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=470
235 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 
№ 5245-VI від 06.09.2012 р. : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5245-17/print1444641728510278.
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Рис. 10.1. Повноваження органів влади щодо передачі земельних 
ділянок у власність чи у користування236

Прямим негативним наслідком корупційних явищ у сфері земельних відносин є втрата місце-
вим бюджетом потенційних надходжень внаслідок корупційних діянь службових осіб. Відповідно 
до даних звіту соціологічного опитування, серед причин, що породжують корупцію в земельних 
відносинах є такі: недосконалість законодавчої бази (непрозорість, неоднозначність, суперечли-
вість); неоднозначність законодавчої бази; бюрократична, складна та затяжна у часі процедура 
отримання дозволів; відсутність чіткості та однозначності в законі; непрозорість інформації про 
надання дозволів, її неврегульованість; специфіка менталітету населення; часті зміни влади на 
місцевому рівні; низький рівень бізнес-культури237.

Поширеним наслідком корупційних діянь посадових осіб є використання земельних ділянок 
без належного юридичного оформлення. За даними Михайла Апостола, який виконує функції 
радника міністра внутрішніх справ України, в нашій країні 7–8 млн. гектарів землі державної 
власності, переважну частину з яких становлять землі запасу і резерву, використовується без 

236 Складено на основі: Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2768-14/print1444641728510278.
237 Шкуропат О. В. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин / О. В. Шкуропат // Державне управління: удосконалення та 
розвиток. – 2012. – № 9. – С.
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сплати до місцевих бюджетів передбачених платежів238. Наприклад, за офіційною інформацією 
Головного управління Держземагенства у Харківській області, станом на початок 2015 р. в облас-
ті нараховувалося 157,8 тис. га земель запасу та 42,4 тис. га земель резерву. З цих сільськогоспо-
дарських угідь не було надано у власність чи користування відповідно 94,1 тис. га (59,6%) земель 
запасу та 40,0 тис. га (94,3%) – земель резерву.239 Варто зазначити, що річна вартість оренди 1 
га землі на аукціонах, які проводяться, становить біля 1000 грн. Таким чином, можна приблизно 
розрахувати втрати, яких зазнають місцеві бюджети. Частими також є випадки так званих само-
будів на земельних ділянках комунальної власності.

Мінімізувати корупційні явища, зумовлені зазначеними причинами, можна завдяки реалізації 
низки заходів, зокрема:

— проведення суцільної інвентаризації земельних ділянок в територіальній громаді;
— вимагання належного виконання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалі-

зує державну політику у сфері земельних відносин, зокрема щодо моніторингу земель та контр-
олю за їх використанням;

— забезпечення належного ведення кадастру земель уповноваженими органами.
Окремої уваги заслуговує проблема належного укладання договорів оренди земельних діля-

нок зі своєчасним внесенням до них змін, зокрема у випадках підвищення орендної плати. Зем-
лекористувачі нерідко вдаються до практики зволікання зі своєчасним оформленням відповід-
них документів та оперативною реєстрацією змін до договору, які є підставою для нарахування 
та сплати до місцевого бюджету орендної плати. З огляду на це, доцільно вести постійний моні-
торинг своєчасності внесення змін до договорів та активізувати судову практику переукладання 
договорів.

Поширеною практикою проявів корупційних явищ є зловживання посадовими особами пра-
вом безкоштовної передачі земельних ділянок у власність чи у користування. Згідно із Земель-
ним кодексом України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або право на них, у 
т. ч. з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної чи комунальної власності, 
підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах). При цьому 
Кодекс містить доволі широкий перелік винятків, які дозволяють органам місцевого самовря-
дування здійснювати такі операції без проведення земельних торгів. Одним із таких винятків є 
надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, 
вищим навчальним закладам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких 
державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків.

В Україні доволі поширена практика передачі земельних ділянок комунальним підприєм-
ствам, котрі надалі передають їх у суборенду замовникам будівництва. Після будівництва об’єкта 
нерухомості суб’єкт господарювання часто має право викупити ділянку без аукціону. При цьому 
місцевий бюджет втрачає значні надходження, порушуються конкурентні умови функціонування 
ринку, поширюється корупція.

Ще одним напрямком можливих корупційних явищ щодо земельних ресурсів з використан-
ням комунальних підприємств є надання комунальному підприємству у власність чи у користу-
вання земельної ділянки. Після цього між комунальним підприємством, органом місцевого само-
врядування та суб’єктом господарювання укладається так званий інвестиційний договір. Згідно 
з цим договором, суб’єкт господарювання будує на ділянці, яка належить на праві користування 
комунального підприємства, об’єкт нерухомості. Після завершення будівельних робіт об’єкт не-
рухомості стає власністю суб’єкта господарювання. Місцева громада від таких операцій не отри-
мує реальної вигоди, а користь одержують посадові особи, які організовують відповідні угоди.

У новітній період історії України відбулися масштабні зловживання з наданням земельних ді-
238 Апостол Михайло. Вісім мільйонів гектарів землі перебувають у «чорній» оренді / Михайло Апостол : Електронний ресурс : [Режим доступу] : 
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/07/6/549440/view_print.
239 Лісна Т. Землі запасу та резерву. Як Харківщина втрачає «соціальні» мільйони гривень / Тетяна Лісна. – Слобідський край. – № 43 від 
11.04.2015.
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лянок, що призвело до відповідних втрат місцевих бюджетів. За інформацією, наданою міським 
головою Києва В. Кличком, за останні роки втрати бюджету від корупційних оборудок із землею 
оцінюється в 50 млрд грн, окрім того, за останніх 6 років у столиці не було проведено жодного 
земельного аукціону.240 У менших містах також не обходиться без зловживань у цій сфері, хоч і в 
менших масштабах. Так, у Тернополі комунальному підприємству «Масив» безкоштовно надано 
2,6 га землі, внаслідок чого бюджет міста втратив близько 15-20 млн грн. Комунальному підпри-
ємству «Тернопільінвестзамовник» міська рада теж безкоштовно надала 30 га землі, що призве-
ло до значно більших втрат241.

Окремої уваги заслуговує проблема безкоштовного надання земельних ділянок фізичним осо-
бам. В умовах відсутності прозорих і чітких критеріїв для таких дій та значного переважання 
потреби в земельних ділянках над можливостями органів місцевого самоврядування їх надання 
(особливо в населених пунктах з високою вартістю землі) створюється сприятливий ґрунт для 
процвітання корупційних явищ та різноманітних зловживань. Відтак основою вирішення цієї 
проблеми є затвердження органом місцевого самоврядування чітких критеріїв безкоштовного 
надання земельних ділянок та запровадження відкритої черги на їх одержання.

Основою подолання корупційних явищ є відхід від практики неконкурентного надання зе-
мельних ділянок та широке застосування земельних торгів. Процедура організації визначена Зе-
мельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами (додаток А). Ефективне 
проведення земельних торгів неможливе без проведення інтенсивної інформаційної компанії та 
запровадження практики належного інформування про земельні ділянки.

Дуже складно вирішити проблему корупції у сфер землекористування в умовах застосування 
малих штрафних санкцій. Сьогодні сільськогосподарським підприємствам чи фермерським госпо-
дарствам вигідніше заплатити штраф, ніж оформляти відповідні договори оренди. Введення кри-
мінальної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок чи використання без право-
встановлюючих документів дасть змогу впорядкувати відносини у сфері землекористування.

10.3. ПОшИРЕННЯ КОРУПцІЇ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ 
ТА НАПРЯМКИ МІНІМІзАцІЇ
Чималих втрат місцеві бюджети зазнають також унаслідок порушення законодавства у сфе-

рі надрокористування. За оцінками заступника голови Тернопільської облдержадміністрації 
Л.Бицюри, 80% ринку будівельних матеріалів області перебуває в тіні. Незаконне використання 
лише одного родовища на Тернопільщині призвело до втрат ресурсів на суму 30 млн грн, і це 
тільки прямі збитки, без урахування втрат на рекультивацію, збитків від недоотриманих подат-
ків, зарплати, легальних робочих місць тощо. За оцінкою Л.Бицюри, якщо врахувати, що в області 
подібних родовищ є сотні, втрати бюджетів у області становитимуть близько 1 млрд грн. За його 
словами, сьогодні в добувній галузі відсутній дієвий контроль влади і правоохоронних органів, 
натомість працює організований метод розкрадання корисних копалин, побудований на коор-
динації та протиправних діяннях, у т. ч. посадових осіб. За даними департаменту економіки об-
ласної адміністрації, легалізація лише одного відсотка незаконного надрокористування призведе 
до наповнення місцевого й державного бюджетів на 1 млн грн

До доходів місцевих бюджетів зараховують рентну плату за видобуток корисних копалин як за-
гальнодержавного значення, так і місцевого значення. Так, 25% рентної плати за користування над-
рами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за ко-
ристування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховують 
до загального фонду бюджету АР Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва і Севастополя. До 
цих же місцевих бюджетів зараховують також 50% рентної плати за спеціальне використання води 
(крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення).
240 Віталій Кличко прозвітував про перші сто днів роботи : [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: https://kievcity.gov.ua/news/16623.html.
241 Шкула А. Засекречений «Масив» має гектари міської землі / А. Шкула [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://te.20minut.ua/analitika-i-
publicistika/zasekrechenij-masiv-maye-ghektari-miskoyi-zemli-10416932.html.



372 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюдже-
тів належить рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин міс-
цевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого зна-
чення. Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходжен-
ням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів – за місцем 
податкової реєстрації платника рентної плати.

Розмежування корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення здійснюється згід-
но з Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 р. «Про затвердження переліків 
корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення».

Для того, щоб користувач надр сплачував до місцевого бюджету ренту, йому необхідно одер-
жати спеціальний дозвіл. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

— геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копа-
лин загальнодержавного значення;

— видобування корисних копалин;
— будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних ко-

палин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, 
захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

— створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітар-
но-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, 
лікувальні, оздоровчі заклади тощо);

— виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції242.
Варто зазначити, що дозволи надаються Державною службою геології та надр України. У ви-

падках надання дозволів для добування корисних копалин місцевого значення на території Авто-
номної Республіки Крим, такі дозволи надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим. 
Видача дозволів цими суб’єктами відбувається згідно з Порядком надання спеціалізованих до-
зволів на користування надрами, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 615 
від 30.05.2011 р. 

Нормативно-правові акти передбачають надання дозволів переможцям аукціонів з їх прода-
жу. Втім, визначено винятки, які дають підстави ухвалювати рішення про надання спеціальних 
дозволів без проведення аукціону. Так, без проведення аукціону дозвіл надається у разі:

1) видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного вивчення ді-
лянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено 
Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ), а також видобування ко-
рисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження 
підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом п’яти років, а в межах континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони України – десяти років з моменту надання до-
зволу;

2) розширення меж не більш як на 50% раніше наданої у користування площі ділянки надр 
з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також збільшення обсягу 
видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але не більш як на 50 від-
сотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що суміжну ділянку не надано у 
користування;

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення.
4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету;
5) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування під-

земних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для по-
треб сільського господарства;
242 Кодекс України «Про надра» № 132/94-ВР від 27.07.1994 : [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/132/94-%D0%B2%D1%80/print1384772734924619.
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6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування під-
земних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізовано-
го господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, 
що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу;

7) геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-про-
філактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні ви-
ключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру;

8) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних ко-
палин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо відповідно до 
законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, побудованого (реконстру-
йованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з ділянки надр, на користування 
якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано надрокористувачу в оренду (кон-
цесію).

9) будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних ко-
палин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, 
захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

10) створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, сані-
тарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки приро-
ди, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження;

11) експлуатації підземних споруд, пов’язаної із запобіганням підтопленню довкілля внаслідок 
закриття шахт;

12) видобування корисних копалин з родовищ, що містять затверджені або апробовані ДКЗ 
незначні запаси за критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 2000 р. № 1257 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються незначні запаси 
корисних копалин»;

13) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування ко-
рисних копалин суб’єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими 
товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25% акцій (часток, паїв) на-
лежать державі;

14) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування тор-
фу, а також бурштиноносних порід на ділянках проявів бурштину, які не мають промислового 
значення, розмір яких не перевищує один гектар;

15) виконання угод про розподіл продукції.243 
Сама процедура одержання дозволу є доволі складною та тривалою в часі. Як видно з рис.10.2, 

можливість законного користування надрами залежить від рішення значної кількості органів міс-
цевого самоврядування та державного управління. Корупційні ризики підвищуються ще й тим, 
що частину важливих рішень ухвалюють колегіальні органи. Відтак причина відсутності пози-
тивного голосування депутатами місцевих рад може не бути пояснена та необґрунтована. Крім 
цього, практично неможливо визначити часові рамки для ухвалення позитивних рішень пред-
ставницькими органами влади.

243 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»№ 615 від 
30.05.2011 р. : [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/print1444641728510278.
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Рис. 10.2. Послідовність дій, які дають змогу законно користуватися надрами244 

Значно ускладнють процес належного оформлення використання природніх надр передбаче-
ні платежі за адміністративні послуги, які зобов’язаний сплатити заявник ще на етапі підготовки 
рішення, яке надасть йому право легально використовувати природні надра. Крім цього, низку 
документів для заявника виготовляють суб’єкти господарювання за визначену суму. Процедура 
належного оформлення дозвільної документації для легального використання природніх надр не 
передбачає гарантованого права на одержання документації в разі сплати коштів. Таким чином, 
виникають ризики неможливості одержання усього пакету дозвільних документів після здійснен-

244 Складено на основі: Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2768-14/print1444641728510278. Постанова Кабінету Міністрів України № 59 від 27.01.1995 р. «Про затвердження Положення про 
порядок надання гірничих відводів» : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF; Постанова 
Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 р. «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» » : 
Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/print1444641728510278.



375НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ня платежів заявником.
Отже, система надання дозвільних документів на користування надрами містить значні ко-

рупційні ризики. В зв’язку з цим, користувачі часто вдаються до нелегального користування при-
родніми надрами. Нерідко така діяльність відбувається за сприяння посадових осіб правоохо-
ронних органів, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

Основним чинником подолання корупції у сфері надрокористування є реальна зацікавленість 
депутатами місцевих рад у легальному використанні надр та дієве сприяння в одержанні та по-
годженні необхідних документів. З іншого боку, позиція представників територіальних громад 
має перешкоджати нелегальному використанні надр. Це створюватиме необхідне підґрунтя для 
легалізації господарських відносин у цій сфері та зменшення явища корупції.

10.4. КОРУПцІйНІ МЕхАНІзМИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАйНОМ
Територіальні громади є власниками певного комунального майна. Від імені та в інтересах 

територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Мож-
ливість одержання доходу в процесі управління комунального майна в умовах недосконалості 
механізму такого управління призводить до з’яви у цій сфері значних корупційних ризиків. За-
значені ризики виникають як під час відчуження комунального майна, так і в процесі його ви-
користання (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Напрямки поширення корупційних ризиків у сфері управління комунального майна

Чи не найбільш гостро питання корупції стосується приватизації комунального майна. Сус-
пільство сприймає корупцію у сфері приватизації особливо гостро, адже відчужувана власність 
створювалася в попередні періоди працею самих людей.

Приватизація об’єктів комунальної власності здійснюється відповідно до Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)», «Про приватизацію державного майна», «Про Державну програму приватиза-
ції» та згідно з Постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р. «Про затвердження Методики оцінки 
майна». Крім цього, відповідний орган місцевого самоврядування ухвалює програму приватиза-
ції об’єктів комунальної власності відповідної територіальної громади, в якій детально визначає 
суб’єкти приватизації, склад об’єктів, форми та процедури, а також інші важливі положення цього 
процесу.

Ключові повноваження у сфері приватизації комунального майна належать місцевим радам. 
До виключної компетенції сільських, селищних і міських рад належить:

— прийняття рішень щодо відчуження комунального майна відповідно до закону;
— затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної влас-
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ності, які не підлягають приватизації;
— визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності;
— вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого май-

на, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, 
договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про 
надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганіза-
цію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 
територіальної громади.

Варто зазначити, що сільські, селищні та міські ради можуть приймати рішення про передачу ін-
шим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної влас-
ності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Повноваження щодо управління рухомим і нерухомим майном та іншими об’єктами, що на-
лежать до комунальної власності територіальних громад відповідно районів та областей, вико-
нують районні та обласні ради.

Під час проведення приватизації часто використовуються такі методи, як навмисне доведення 
підприємств до банкрутства з метою зниження їхньої реальної вартості; змова між посадови-
ми особами органів приватизації про заниження вартості майна приватизованого підприємства 
з подальшим його викупом; приватизація підприємств за їх залишковою вартістю; стримуван-
ня адміністрацією підприємств акціонування з метою створення умов для придбання об’єктів у 
особисту власність через підставних осіб; привласнення або передача в довгострокову оренду 
комерційним структурам рентабельних виробництв без дозволу державних органів управління 
і згоди трудових колективів; придбання акцій через підставних осіб; включення до числа акціо-
нерів осіб, які не є працівниками підприємства; передача держмайна у приватну власність на 
підставі рішень не уповноважених на це осіб тощо.245 

В основі причин, які спричиняють корупційні ризики у сфері управління комунальним май-
ном, є:

— встановлення заниженої початкової вартості об’єкта, який виставляють на приватизацію;
— визначення дискримінаційних умов приватизації, які необґрунтовано звужують коло пре-

тендентів на участь в приватизації;
— застосування процедур приватизації, які позбавляють фінансової конкуренції потенційних 

учасників за придбання об’єкту;
— неналежне інформування потенційних учасників приватизаційного процесу про проведення 

аукціону та конкурсу.
Окремо варто зупинитися на проблемі доведення до банкрутства комунального підприєм-

ства. З метою здобуття контролю над комунальним підприємством та заволодіння його власніс-
тю окремі особи вдаються до штучного доведення до банкрутства. Цьому може сприяти коруп-
ційні діяння посадових осіб, як самого підприємства, так і осіб, уповноважених здійснювати над 
ним контроль. 

Схожі чинники впливають на розвиток корупційних явищ під час реалізації комунального 
майна в тому числі автомобільного транспорту. Такі дії можливі, насамперед, через непрозорість 
операцій та приховування від громадськості фактичних відомостей про кількість та вартість май-
на, яке відчужує орган місцевого самоврядування. Важливим чинником, який робить можливим 
процес доведення до банкрутства комунального підприємства, є відсутність практики затвер-
дження для них фінансових планів та заслуховування регулярних звітів про їх виконання.

Непоодинокі випадки корупційних діянь трапляються у процесі використання комуналь-
ного майна. Правовідносини у сфері оренди комунального майна регулюються зокрема Зако-
ном України «Про оренду державного та комунального майна» та Постановою КМУ № 786 від 
04.10.1995 р. «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її роз-
245 Корупція: хвороба суспільства чи хвороба системи влади: збірка аналітичних матеріалів, соціологічних досліджень та рекомендацій по запо-
біганню корупції. – Х.. Фонд місцевої демократії – С. 30.
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поділу». Велику роль в регламентуванні відносин у сфері оренди комунального майна відіграють 
правові акти органів місцевого самоврядування. Прояви корупційних явищ у сфері надання ко-
мунального майна в оренду полягають в заниженні розміру орендної плати в обмін на винагоро-
ду посадовим особам.

Ефективно протидіяти явищам корупції у сфері управління комунальним майном можна в 
органах місцевого самоврядування, які наділені пріоритетними повноваженнями у цій сфері. 
Ключовим інструментом вирішення описаних проблем є забезпечення прозорості та публічності 
процесу управління комунальним майном. Місцеві ради можуть визначати для виконавчих ор-
ганів порядок надання відповідної інформації Так, у статті 6.2.4. Статуту територіальної громади 
Тернополя зазначено, що управління об’єктами права комунальної власності повинно здійснюва-
тися на засадах, зокрема, формування та ведення Реєстру нежитлових приміщень комунальної 
власності, які можуть бути передані в оренду чи перебувають в оренді, запровадження системи 
моніторингу щодо таких об’єктів. Реєстр ведеться в електронній та паперовій формах. Електро-
нна форма Реєстру розміщується на веб-сторінці міської ради. Положення про ведення Реєстру 
нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду чи перебува-
ють в оренді, затверджується рішенням виконавчого комітету.246 

Вирішити проблему корупції в операціях з відчуженням комунального майна або передачею 
його в оренду неможливо без запровадження дієвого механізму оцінювання ринкової вартості 
майна. Замовником робіт з незалежної (експертної) оцінки об’єктів оренди є органи місцевого 
самоврядування. Для мінімізації можливостей змови та уникнення заниження вартості майна, 
депутатам варто прописати чіткі критерії відбору оцінювача, а також передбачити можливість 
проведення альтернативної оцінки майна.

Ще одним важливим напрямком мінімізації корупційних ризиків є заборона застосування не-
конкурентних процедур відчуження об’єктів, які перебувають у власності територіальних громад 
та радикальне зменшення винятків для надання комунального майна в оренду без проведення 
прозорих конкурсів. Дієвим інструментом реалізації цих заходів є розроблення та затвердження 
Положення про оренду майна територіальної громади. Прикладом такого документа є Положен-
ня про оренду майна територіальної громади м. Києва, затвердженого рішенням Києвської місь-
кої ради № 415/1280 від 21.04.2015 р. (http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EC
6F49B0FECE39B4C2257E7C00686E89?OpenDocument).

Невід’ємним інструментом посилення контролю за діяльністю комунальних підприємств, який 
дасть змогу зменшити їхні тіньові доходи та пов’язані з цим корупційні ризики є запровадження 
практики затвердження місцевими радами фінансових планів комунальних підприємств. Успіш-
ність таких заходів значно підвищиться в разі встановлення обов’язкової практики публічного 
представлення звіту про виконання фінансових планів.

Сучасний рівень управління фінансами комунального сектору економіки є доволі складним і 
потребує специфічних знань. Відтак можливі зловживання в управлінні фінансами, які є наслід-
ками корупційних явищ, старанно прихованих і замаскованих під звичайні операції. З огляду на 
це, варто запровадити практику проведення регулярного фінансового аудиту фінансово-госпо-
дарської діяльності комунальних підприємств.

10.5. ПРОЯВИ КОРУПцІЇ У ПРОцЕСІ зАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ 
У СФЕРІ МІСцЕВИх ФІНАНСІВ
Проведення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері місцевих фінансів традиційно супро-

воджується корупційними ризиками. Зловживання під час витрачання бюджетних коштів та 
відсутність механізмів контролю громадськості за процесом здійснення державних закупівель 
призводять до неефективного використання бюджетних коштів, зростання витрат бюджету і, як 
246 Рішення Тернопільської міської ради № 6/8/10 від 19.05.2011 р. «Про затвердження Статуту Територіальної громади міста Тернополя» : Елек-
тронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.rada.te.ua/normativnie-dokument/proekt_statutu_gromadi/10633.html.
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наслідок – до деформації механізмів конкуренції в економіці та погіршення інвестиційного клі-
мату в Україні. Саме тому державні закупівлі були і залишаються однією зі сфер господарської 
діяльності, яка характеризується високими корупційними ризиками.247 

Класичним способом одержувати неправомірну вигоду завдяки можливості приймати рішен-
ня про здійснення закупівлю в певного суб’єкта є одержання коштів від продавця в обмін на рі-
шення про придбання товару за завищеною вартістю. Зазвичай домовленість між представником 
покупця та продавцем передбачає підвищення ціни на певну величину та наступне повернення 
переважної частини завищення ціни особі, уповноваженій приймати рішення про закупівлі. Такі 
дії, безперечно, призводять до додаткових необґрунтованих втрат місцевих бюджетів та ресурсів 
комунальних підприємств. Крім цього, це спричиняє нераціональний розподіл в підприємниць-
кому середовищі, адже прибутки одержує не той суб’єкт, який постачає найдешевший товар за 
певного рівня якості, а суб’єкт, який має можливість домовлятися з замовником про повернення 
частини коштів одержаних від реалізації товарів. Інтерпретацією цього виду прояву корупційних 
діянь представників комунального сектору є прийняття рішення на користь постачальника, який 
пропонує товар гіршої якості за ту ж саму ціну, за яку пропонували товар кращої якості. Очевид-
но, що таке рішення також ухвалюється за певну винагороду представнику замовника.

Значно більше можливостей розвитку корупційних явищ надає укладення договорів про вико-
нання робіт і надання послуг. У цьому разі замовник одержує право приймати виконані роботи. 
Відтак у разі надання неконкурентної переваги певному суб’єкту, замовник робіт або послуг може 
їх приймати неналежної якості та в завищених обсягах. Це створює передумови для одержання 
неправомірної вигоди представниками замовника в разі приймання робіт неналежної якості або 
в завищених обсягах.

Загалом, серед основних порушень, які виділяють органи державного фінансового контролю, 
слід відзначити такі:

— здійснення закупівлі без застосування процедур, визначених Законом;
— відсутність річного плану закупівель;
— відсутність документів, передбачених Законом, або їх невідповідність встановленим законо-

давством вимогам з оформлення;
— невідповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення про-

цедури закупівлі та річному плану закупівель;
— здійснення процедур закупівлі за відсутності комітету з конкурсних торгів;
— підроблення документів членами комітетів конкурсних торгів та учасниками процедур за-

купівель;
— завищення обсягів та вартості предмету закупівлі;
— здійснення закупівель за завищеними цінами;
— допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників, які є пов’язаними особами з 

іншими учасниками процедури закупівлі;
— встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних вимог документації кон-

курсних торгів;
— порушення порядку оприлюднення/опублікування інформації про закупівлю;
— неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі;
— неправомірне визначення переможця процедури закупівлі.248 
У сучасний період розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій в Україні є зна-

чний потенціал розвитку електронних закупівель. Фактично електронна закупівля — це не про-
сто новітній спосіб закупівлі, оскільки являє собою проходження та управління у електронному 
середовищі всіх етапів закупівельного циклу, включаючи маркетингові дослідження, визначення 
247 Іванов О. В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні : Аналітична записка / О. В. Іванов : : Електронний ресурс : 
[Режим доступу] : http://www.niss.gov.ua/articles/1486.
248 Іванов О. В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні : Аналітична записка / О. В. Іванов : Електронний ресурс : [Ре-
жим доступу] : http://www.niss.gov.ua/articles/1486.
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кола економічних агентів (потенційних постачальників), процедури придбання, розміщення замов-
лень, здійснення поставок і оплат за них, бюджетування і планування закупівель (формування бю-
джету закупівель та його реалізація)249. Відмова від паперового оформлення процесу закупівель дає 
змогу не лише спростити і прискорити процес, але й істотно збільшує прозорість і конкурентність 
закупівель, допомагає побороти величезну корупцію в цій сфері. Більшість країн, що впровадили 
електронні системи закупівель, звітують про істотну економії коштів, яка іноді досягає 25%.250 В 
Україні створено майданчик для організації електронних торгів – система ProZorro.org. На порталі 
системи можна детально ознайомитися з послідовністю дій замовника торгів для приєднання до 
системи (посилання тут). Варто зазначити, що чинний Закон України «Про здійснення державних 
закупівель» дає змогу використовувати електронні засоби з метою подання пропозицій конкурс-
них торгів, кваліфікаційних та цінових пропозицій та здійснювати їх оцінку.251

Варто зазначити, що запровадження електронних закупівель спроможне суттєво вплинути на 
зменшення корупційних ризиків у сфері закупівель товарів, однак має певні обмеження у ви-
рішенні проблем закупівель робіт. З метою повноцінного вирішення проблем поширення коруп-
ційних явищ у сфері державних закупівель доцільно реалізувати комплекс заходів, які доповню-
ють запровадження електронних закупівель. Такі заходи мають включати:

— забезпечення прозорості закупівель природними монополіями через зобов’язання їх опри-
люднювати закупівельні звіти та річні плани;

— забезпечення прозорості та громадського контролю за використанням коштів органами міс-
цевого самоврядування та комунальними підприємствами. 

— забезпечення громадського контролю за процесом виконання договорів шляхом запро-
вадження обов’язку переможців конкурсів надавати детальну інформацію про субпідрядників, 
якщо останні виконують певну частку договору;

— забезпечення доступу громадськості до інформації про тендерні пропозиції під час торгів, 
присутності представників громадськості, можливостей ознайомлення представників громад-
ськості із пропозиціями учасників торгів під час їх розкриття;

— унеможливлення конфлікту інтересів посадових осіб замовника через надання інформації 
про кінцевого вигодонабувача252.

Значні можливості в протидій корупції у сфері закупівель мають місцеві ради. Своїми рішен-
нями вони, насамперед, можуть сприяти підвищенню прозорості процесу закупівель, чим спри-
яти вирішенню наявних проблем. Прикладом такого документу може бути «Порядок публічного 
звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області» затвер-
джений рішенням Тернопільської обласної ради № 1885 від 10.02.2015 р. Пункт 3.1 передбачає, 
що головні розпорядники коштів мають забезпечити ведення реєстру укладених договорів роз-
порядниками коштів нижчого рівня. У реєстрі зокрема зазначається назва розпорядника коштів, 
що уклав угоду, дата укладення та номер угоди, найменування товарів, робіт або послуг, ціна 
за одиницю, кількість, сума, найменування постачальника. Реєстри щоквартально не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним кварталом, подаються у Тернопільську обласну раду і опри-
люднюються на офіційному сайті Тернопільської обласної ради в окремому розділі.253 Реєстри 
укладених договорів розміщено за посиланням: http://te-rada.org/list/?t=40&s=rada.

Отже, вирішити проблему корупції у процесі закупівель товарів, робіт і послуг у сфері місцевих 

249 Електронні державні закупівлі: пошук українського шляху : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://eupublicprocurement.org.ua/e-
procurement-finding-a-way-for-ukraine.html?lang=UK
250 Зачем нужна и как работает онлайн-система госзакупок ProZorro : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://biz.liga.net/ekonomika/all/
stati/2993443-zachem-nuzhna-i-kak-rabotaet-on-layn-sistema-goszakupok-prozorro.htm.
251 Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 р. : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/1197-18/print1384772734924619.
252 Іванов О. В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні : Аналітична записка / О. В. Іванов : Електронний ресурс : [Ре-
жим доступу] : http://www.niss.gov.ua/articles/1486.
253 Рішення Тернопільської обласної ради № 1885 від 10.02.2015 р.« Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів облас-
ного бюджету Тернопільської області» : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/rishennya-sesij-oblasnoji-
rady/rishennya-51-sesiyi/shoste-plenarne-zasidannya-10-lyutoho-2015-roku.html.
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фінансів можна завдяки реалізації комплексу заходів. В основі цих заходів має бути налагоджен-
ня дієвого громадського контролю за процесом використання громадських коштів.

10.6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОКАРАННЯ зА КОРУПцІйНІ ДІЯННЯ СЛУжБОВИх І 
ПОСАДОВИх ОСІБ ОРГАНІВ МІСцЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНшИх 
СУБ’єКТІВ УПРАВЛІННЯ МІСцЕВИМИ ФІНАНСАМИ.
В основі профілактики корупції у сфері місцевих фінансів, знаходиться робота з персоналом упо-

вноважених приймати або здійснювати вплив на ухвалення управлінських рішень. Україна зараз 
переживає надзвичайно складний період своєї історії. Величезна кількість громадян віддало життя, 
здоров’я, відстоюючи цінності справедливості та виборюючи право на вільний розвиток України на 
принципах, які відповідають європейським цінностям. Це формує загалом сприятливий моральний 
фон для суспільного засудження корупції як ганебного явища, що руйнує людську гідність.

Міністерство юстиції України затвердило Методичні рекомендації «Запобігання і протидія ко-
рупції в державних органах та органах місцевого самоврядування». Методичні рекомендації роз-
раховані для використання у роботі особами, уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Крім положень Методичних рекомендацій, які детально визна-
чають особливості кадрової та адміністративної роботи з метою запобігання вчинення корупцій-
них діянь, а також роз’яснюють дії чиновника спрямовані на дотримання вимог антикорупційно-
го законодавства, в документі містяться поради особам, які дадуть змогу уникнути корупційних 
правопорушень. Поради зводяться до такого: 

1) Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю поведінкою давайте оточую-
чим зрозуміти, що не тільки не будете самі брати участь у корупційних діяннях, але й не будете 
приховувати таких діянь своїх колег.

2) Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні діяння. Негайно повідомляйте про такі 
спроби керівництву.

3) Якщо у Вас з’являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка суперечить Ва-
шим обов’язкам, залучіть будь-кого зі своїх колег у якості свідка.

4) Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.
5) Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя. Перевіряйте, чи не-

має конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та приватними інтересами.
6) Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь254. 
Чинне законодавство України передбачає настання відповідальності для осіб, які вчинили ко-

рупційні правопорушення. Так, згідно зі статтею 21 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», за вчинення корупційних правопорушень особи притягаються до криміналь-
ної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому за-
коном порядку. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-роз-
шукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством 
юстиції України.

Адміністративна відповідальність передбачена Главою 13 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення. Зокрема, згідно з цим нормативно-правовим актом, передбачена відпові-
дальність за:

1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4);
2. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5);
3. Порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);
4. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7);

254 Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» : Електронний ресурс : 
[Режим доступу] : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13/print1443711969188449.
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5. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службо-
вих повноважень (стаття 172-8).

6. Невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).
Санкціями перелічених статей передбачено покарання штрафом або позбавленням права обі-

ймати певні посади.
Жорсткіша відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України. Так, Глава 17 Кри-

мінального Кодексу України передбачає такі види кримінальної відповідальності осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг:

1. Зловживання владою або службовим становищем (стаття 364).
2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (стаття 365-2).
3. Службове підроблення (стаття 366).
4. Декларування недостовірної інформації (стаття 366-1).
5. Службова недбалість (стаття 367).
6. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

(стаття 368).
7.Незаконне збагачення (стаття 368-2). 
8. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369).
9. Зловживання впливом (стаття 369-2).
10. Провокація підкупу (стаття 370).
Санкції статті передбачають грошові штрафи, обмеження або позбавлення волі та компенса-

цію майна.
Бажаних результатів у подоланні корупції в сфері місцевих фінансів можна досягти лише ре-

алізовуючи комплекс заходів, які передбачають профілактику цього явища та невідворотне по-
карання в разі його вчинення.
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ТЕРМІНОЛОГІчНИй СЛОВНИК
Антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, про-

ектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами 
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з коруп-
цією.

Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої 
особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на ро-
боту, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, 
доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 
права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, 
взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, 
які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – 
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна 
сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 
опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Електронні державні закупівлі – використання електронних засобів на кожному етапі за-
купівельного процесу — від визначення вимог, подання пропозицій до здійснення платежів та 
потенційного управління контрактами. Фактично це передбачає використання Інтернету та ін-
терактивних веб-додатків.

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазна-
ченою у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплі-
нарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомір-
ної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, за-
значеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повно-
важень чи пов’язаних з ними можливостей.

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, немате-
ріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, 
пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона 
виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, 
які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але пору-
шує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у 
частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумов-
лений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними 
чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в 
громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими 
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чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість при-
йняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи 
внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції.

Суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, 
особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких 
не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають 
у шлюбі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України 

«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К.: НІСД, 2015. – 684 с.
2. Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 р. 

: Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/
print1384772734924619.

3. Зачем нужна и как работает онлайн-система госзакупок ProZorro : Електронний ресурс : 
[Режим доступу] : http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/2993443-zachem-nuzhna-i-kak-rabotaet-
on-layn-sistema-goszakupok-prozorro.htm.

4. Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. : Електронний ресурс : [Режим до-
ступу] : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1444641728510278.

5. Іванов О. В. Щодо подолання корупції у сфері державних закупівель в Україні : Аналітич-
на записка / О. В. Іванов : : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.niss.gov.ua/
articles/1486.

6. Кодекс України «Про надра» № 132/94-ВР від 27.07.1994 : [Електронний ресурс]. -- Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80/print1384772734924619.

7. Корупція: хвороба суспільства чи хвороба системи влади: збірка аналітичних матеріалів, 
соціологічних досліджень та рекомендацій по запобіганню корупції. – Х.. Фонд місцевої демокра-
тії – 512 с.

8. Мартин А. Г. Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах / А. Г. Мартин, 
С. Б. Біленко. – : К., 2014 : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.agroinvest.org.ua/
files/Resources/Ten_steps.pdf.

9. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах 
місцевого самоврядування» : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/n0020323-13/print1443711969188449.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами»№ 615 від 30.05.2011 р. : [Електронний ресурс]. -- Режим до-
ступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/print1444641728510278.

11. Указ Президента України «Про національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки» 
: Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011/
print1434006145131901.

12. Шкуропат О. В. Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин / О. В. Шкуро-
пат // Державне управління. – 2012. – № 9 : Електронний ресурс : [Режим доступу] : http://www.
dy.nayka.com.ua/?op=1&z=470



392 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

зМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
РОзДІЛ 1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 4
1.1. Що таке бюджет і чому він необхідний? 4
1.2. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи 7
1.3. Призначення місцевих бюджетів 8
1.5. Особливості фінансів об’єднаних територіальних громад 17
Термінологічний словник 18
Література 19
РОзДІЛ 2. ВИДАТКИ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ 20
2.1. Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування. 20
2.2. Бюджетна класифікація видатків місцевих бюджетів 21
2.3. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів 23
2.4. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим  
та обласних бюджетів  24
2.5. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів 26
2.6. Видатки бюджетів місцевого самоврядування 27
2.7. Витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів 28
2.8. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення  
видатків місцевих бюджетів 29
2.9. Наслідки бюджетної реформи для удосконалення  
видатків місцевих бюджетів 29
2.10. Підходи до оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів. 30
Інформаційні матеріали 35
Термінологічний словник 39
Література 39
РОзДІЛ 3. ДОхОДИ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ 41
3.1. Склад доходів місцевих бюджетів України 41
3.2. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень 51
3.3. Місцеве оподаткування 58
3.4. Рентна плата за користування природних ресурсів 72
3.5. Неподаткові надходження місцевих бюджетів 76
3.6. Доходи від операцій з капіталом 77
3.7. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів 80
3.8. Надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами 81
Інформаційні матеріали 85
Термінологічний словник 95
Література 95
РОзДІЛ 4. ФІНАНСИ КОМУНАЛЬНИх ПІДПРИєМСТВ 97
4.1. Фінансові ресурси комунальних підприємств 97
4.2. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги 98
4.3. Порядок розрахунку та затвердження тарифів на послуги  
пасажирського автомобільного транспорту 111
4.4. Фінансове планування на комунальних підприємствах 115
4.5. Участь органів місцевого самоврядування в управлінні  
фінансами комунального підприємства 117
4.6. Оцінювання фінансового стану підприємств комунального господарства 117
Інформаційні матеріали 119



393НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Термінологічний словник 142
Література 142
РОзДІЛ 5. МІжБюДжЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 144
5.1. Для чого потрібні міжбюджетні трансферти? 144
5.2. Види міжбюджетних трансфертів 146
5.3. Базова та реверсна дотації: алгоритм їх розрахунку та порядок перерахування 148
5.4. Освітня субвенція та механізм її надання 150
5.5. Особливості механізму надання медичної субвенції 153
5.6. Порядок та умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів 155
5.7. Інші види міжбюджетних трансфертів 156
5.8. Управління ресурсами Державного фонду регіонального розвитку 158
5.9. Які нові можливості вирішення проблем територіальних громад
за допомогою міжбюджетних трансфертів? 160
Інформаційні матеріали 162
Термінологічний словник 176
Література 177
РОзДІЛ 6.БюДжЕТНИй ПРОцЕС НА МІСцЕВОМУ РІВНІ 179
6.1. Стадії бюджетного процесу 179
6.2. Повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні 186
6.4. Взаємодія учасників бюджетного процесу 190
6.5. Участь громадськості у бюджетному процесі 193
6.6. Організація закупівель товарів, робіт і послуг 195
6.7. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу 199
6.8. Які новації бюджетного процесу на місцевому рівні? 202
Інформаційні матеріали 203
Термінологічний словник 243
 Література 243
РОзДІЛ 7. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСцЕВИх БюДжЕТІВ 245
7.1. Організація планування місцевих бюджетів 245
7.2. Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів 245
7.3. Планування видатків місцевих бюджетів. 255
7.4. Що таке програмно-цільовий метод бюджетного планування? 281
Інформаційні матеріали 286
Термінологічний словник 303
РОзДІЛ 8. ПОТЕНцІйНІ ДжЕРЕЛА зАЛУчЕННЯ РЕСУРСІВ  
ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 305
8.1. Міжнародні програми фінансування проектів на засадах  
співфінансування з органами місцевого самоврядування 305
8.2. Як органи місцевого самоврядування можуть одержати міжнародні гранти? 308
8.3. Участь органів місцевого самоврядування в реалізації інвестиційних  
проектів на умовах співфінансування з іншими суб’єктами (державою,  
іншими органами місцевого самоврядування, територіальною громадою) 310
8.4. Застосування державно-приватного партнерства на місцевому рівні 312
8.5. Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах 317
8.6. Самооподаткування 320
8.7. Місцеві запозичення 322
8.8. Яким чином орган місцевого самоврядування може одержати позику 
на покриття тимчасового касового розриву? 326
Інформаційні матеріали 329



394 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Термінологічний словник 349
Література 350
РОзДІЛ 9. ФІНАНСОВИй КОНТРОЛЬ НА МІСцЕВОМУ РІВНІ 351
9.1. Види фінансового контролю на місцевому рівні 351
9.2. Суб’єкти фінансового контролю на місцевому рівні 353
9.3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансового контролю 
на місцевому рівні 358
9.4. Особливості здійснення відомчого і внутрішнього фінансового контролю 361
9.5. Громадський контроль в управлінні фінансовими ресурсами 
територіальної громади 361
Термінологічний словник 364
Література 365
РОзДІЛ 10. КОРУПцІйНІ РИзИКИ В УПРАВЛІННІ  
ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 366
10.1. Основні негативні наслідки поширення корупції на формування  
та використання ресурсів територіальної громади 366
10.2. Наявні корупційні ризики при наданні земельних ділянок  
та шляхи їх зменшення 367
10.3. Поширення корупції у сфері надрокористування та напрямки мінімізації 371
10.4. Корупційні механізми у сфері управління комунальним майном 375
10.5. Прояви корупції у процесі закупівель товарів, робіт і послуг  
у сфері місцевих фінансів 377
10.6. Профілактика та покарання за корупційні діяння службових і посадових осіб 
органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління місцевими фінансами. 380
Термінологічний словник 390
Література 391



395НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЛЯ НОТАТОК



396 ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автори: Кириленко О.П., Малиняк Б.С., Письменний В.В., Русін В.М.

Дизайн обкладинки та комп’ютерна верстка: АМУ

Виготовлено ТОВ «Ок-поліграф»
м. Київ, вул. І. Дяченка, 20, тел.: 0992268655 

Підписано до друку з оригінал-макету 16.11.15 р.
Формат 60x90/8. Гарнітура Arsenal. Папір крейдований.

Наклад 600 прим.


