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череп А. В., Осипенко С. О. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку 
територіальних громад

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні доцільності заснування комунального банку та визначенні організаційно-функціональних засад його 
діяльності в умовах децентралізації влади в Україні. Визначено, що в Україні є досвід участі місцевих органів самоврядування та комунальних 
підприємств у формуванні капіталу банківських установ, проте, враховуючи напрацювання вітчизняних науковців, вважати такі установи ко-
мунальними банками не можна. Зважаючи на законодавчі зміни в напрямі посилення фінансової децентралізації, запропоновано організаційно-
функціональні засади діяльності комунального банку. Обґрунтовано доцільність участі органів місцевого самоврядування та комунальних під-
приємств у формуванні статутного капіталу комунального банку в обсязі 50%. Визначено наявність значного потенціалу місцевих органів са-
моврядування, а також комунальних підприємств, установ та організацій у формуванні залучених коштів комунального банку. Запропоновано 
пріоритетні напрямами діяльності комунального банку.
Ключові слова: комунальний банк, фінансова децентралізація, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, адміністративно-
територіальна реформа.
Рис.: 1. Бібл.: 10. 
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Череп А. В., Осипенко С. А. Коммунальный банк  

как инвестиционная составляющая социально-экономического  
развития территориальных общин

Цель данной статьи заключается в обосновании целесообразно-
сти создания коммунального банка и определении организационно-
функциональных основ его деятельности в условиях децентрализа-
ции власти в Украине. Определено, что в Украине есть опыт участия 
местных органов самоуправления и коммунальных предприятий в 
формировании капитала банковских учреждений, однако, учиты-
вая наработки отечественных ученых, считать такие учреждения 
коммунальными банками не представляется возможным. Принимая 
во внимание изменения законодательной базы в направлении уси-
ления финансовой децентрализации, предложены организационно-
функциональные основы деятельности коммунального банка. Обосно-
вана целесообразность участия органов местного самоуправления и 
коммунальных предприятий в формировании уставного капитала 
коммунального банка в объеме 50%. Определено наличие значитель-
ного потенциала у местных органов самоуправления, а также ком-
мунальных предприятий, учреждений и организаций в формировании 
привлеченных средств коммунального банка. Предложены приори-
тетные направления деятельности коммунального банка.
Ключевые слова: коммунальный банк, финансовая децентрализа-
ция, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, 
административно-территориальная реформа.
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of the Socio-Economic Development of Territorial Communities
The article is concerned with substantiation of feasibility of establishing a 
communal bank, and determination of organizational-functional framework 
of its activities in the context of power decentralization in Ukraine. It has been 
determined that in Ukraine has been experience of participating in the forma-
tion of capital of banking institutions by the local self-governing authorities 
along with utility enterprises, nevertheless, given the best practices of domes-
tic scientists, considering such institutions as communal banks is not realistic. 
Taking into account the changes in the legislative framework to strengthen 
financial decentralization, the article proposes the organizational-functional 
framework for a communal bank. The expediency of participation by local 
self-governing authorities together with utility enterprises in the formation 
of the equity capital of communal bank in the amount of 50% has been sub-
stantiated. Presence of a large potential of local self-governing authorities as 
well as utility enterprises, institutions and organizations in the formation of 
attracted funds of communal bank has been determined. Some priority direc-
tions of activity of communal bank have been suggested.
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З поглибленням процесів фінансової децентралізації 
та посиленням вимог громадськості до фіскальної 
ефективності публічного сектора перед органами 

місцевого самоврядування постає завдання збільшува-
ти обсяг та підвищувати якість надання громадських 
послуг за умов зменшення фінансової підтримки від 
центрального уряду. 

Надання членам територіальних громад високо-
якісних громадських послуг потребує істотного розши-
рення фінансових повноважень місцевих органів само-
врядування на основі розбудови повноцінної системи 
місцевих фінансів. На сьогоднішній день місцеві фінанси 
в Україні зведено практично до однієї структурної скла-
дової – місцевих бюджетів, що значно послаблює рівень 
фінансового забезпечення місцевих органів влади.

Постійна нестача фінансових ресурсів не до-
зволяє органам місцевого самоврядування здійсню-
вати інвестиції в місцеву інфраструктуру, оновлювати 
основні фонди комунальних підприємств, установ та 
організацій, що, відповідно, не може забезпечувати ре-
гіональний розвиток. У даних умовах місцеві органи 
самоврядування змушенні шукати альтернативні, недо-
рогі за своєю суттю та з мінімальним ступенем ризику, 
довготермінові джерела формування фінансових ресур-
сів. Залучити зазначені фінансові ресурси є можливим у 
результаті використання такого місцевого інституту, як 
комунальний кредит. 

В умовах реалізації політики фінансової децен-
тралізації влади розвиток інституту комунального кре-
диту та помірне зростання частки позикових коштів у 
структурі доходів місцевих бюджетів свідчитиме про 
посилення фінансової незалежності місцевих органів 
самоврядування.

Проте використання місцевими органами самовря-
дування муніципальних запозичень, як одного з альтерна-
тивних джерел формування фінансових ресурсів, в Украї-
ні є фрагментарним і носить епізодичний характер.

Одним із кроків у напрямі посилення значення 
інституту комунального кредиту в структурі місцевих 
фінансів та розширення доступу місцевих органів само-
врядування до кредитних ресурсів є створення спеціалі-
зованої фінансової установи – комунального банку.

Питання відносно організації та функціонування 
комунального банку порушувалися в працях вітчизня-
них науковців. Так, Буцькою О. Ю. і Тимошенко О. В. [1] 
обґрунтовано доцільність створення та функціонування 
комунального (муніципального) банку, а також запропо-
новано набір критеріїв, що характеризують його особ-
ливості. Сторонянська І. З. [7] і Карпінець В. Й. [7; 8] 
визначили основні функції комунального банку та особ-
ливості активних та пасивних операцій. Проте, врахо-
вуючи законодавчі зміни, що спрямовані на посилення 
рівня фінансової децентралізації, виникає необхідність 
у визначені організаційно-функціональних засад діяль-
ності комунального банку в Україні як основи посилен-
ня інвестиційного розвитку територіальних громад. 

Метою статті є обґрунтування необхідності ство-
рення комунального банку та визначення організаційно-
функціональних засад його діяльності в умовах поси-
лення децентралізації влади в Україні.

Згідно із Законом України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» органи місцевого самоврядування 
можуть створювати комунальні банки та інші фінансово-
кредитні установи [5].

Як зазначають вітчизняні науковці, комунальний 
банк – це юридична особа, яка має право здійснювати 
банківську діяльність і контролюється органами місце-
вого самоврядування з метою ефективного використан-
ня і контролю коштів, які спрямовуються на соціальну 
інфраструктуру міста [3, с. 98]. 

Проте в нормах чинного законодавства відсутнє 
визначення категорії «комунальний банк». До того ж,  
у Законі України «Про банки і банківську діяльність» [4] 
не визначено особливостей організації комунального 
банку, відповідно, банківські установи, засновниками 
яких є органи місцевого самоврядування або комунальні 
підприємства, можуть створюватись у формі публічного 
акціонерного товариства або кооперативного банку.

Вітчизняними науковцями виділяється ряд харак-
терних ознак, що дозволяють визначити особливості 
організації комунального банку, а саме:
 формування статутного капіталу за участі фі-

нансових ресурсів муніципалітетів, муніци-
пальних підприємств та інших суб’єктів місце-
вої економіки;

 виконання муніципальними органами ролі га-
рантів по зобов’язаннях муніципальних банків, 
оскільки фінансові ризики останніх страхують-
ся стійкими та високодохідними активами – 
муніципальною нерухомістю й земельними ді-
лянками в межах міста;

 здійснення діяльності, яка як правило, орієнто-
вано на пріоритетні напрями розвитку муніципа-
літетів, за ініціативою яких вони були створені;

 обмеження функціонування муніципальних 
банків одним регіоном з метою ефективного 
використання фінансових ресурсів для фінансу-
вання потреб місцевого значення [1, с. 44–45].

Тобто, комунальний банк – це спеціалізована фі-
нансово-кредитна установа, яка є комунальною влас-
ністю та діяльність якої спрямована не тільки на мак-
симізацію прибутку, а й на зміцнення фінансових основ 
органів місцевого самоврядування.

Визначаючи певні особливості в організації та 
функціонуванні комунального банку, слід зазна-
чити, що в Україні існує досвід участі місцевих ор-

ганів самоврядування та комунальних підприємств в ор-
ганізації та діяльності банківських установ. Так, у 1993 р. 
було засновано банківську установу «Укркомунбанк», 
одним із акціонерів якого виступила обласна державна 
адміністрація Луганської області та міська адміністра-
ція м. Луганськ. 

ПАТ «Укркомунбанк» пропонував достатньо ши-
рокий спектр послуг і банківських продуктів. За час 
функціонування його клієнтами стали понад 8000 під-
приємств, серед них – найбільші компанії м. Луганськ та 
Луганської області та 75 000 клієнтів фізичних осіб [9]. 

ПАТ «Укркомунбанк» був надійним партнером  
м. Луганськ та Луганської області в реалізації найважли-
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віших програм соціального та економічного розвитку. 
Проте, у результаті загострення політичної та економіч-
ної кризи, ПАТ «Укркомунбанк» було ліквідовано [9].

Також у 1993 р. розпочав свою діяльність банк 
«Хрещатик». Серед його засновників слід виділити де-
партамент фінансів виконавчого органу Київської місь-
кої ради та комунальні підприємства м. Києва, яким у 
загальній сукупності належить понад 25 % статутного 
капіталу банку. Проте стратегічною метою ПАТ «КБ 
«Хрещатик» є постійне розширення банківського бізне-
су з метою посісти лідируючі позиції на основі гнучкої 
та адекватної до мінливого ринкового середовища сис-
теми управління банку. ПАТ «КБ «Хрещатик» має розга-
лужену мережу відділень у кожній області України [10].

Діяльність даних банків лише частково відповідає 
окресленим вище умовам організації та функціонування 
комунального банку, тому охарактеризувати зазначені 
банки як комунальні неможливо.

Ураховуючи підходи вітчизняних науковців [1; 3; 
7; 8] щодо визначення особливостей організації кому-
нального банку та змін в чинному законодавстві віднос-

но посилення фінансової децентралізації, вважаємо, що 
основним орієнтиром в діяльності комунального банку 
повинно бути, поряд з отриманням прибутку та збіль-
шенням вартості капіталу банка, зміцнення фінансових 
основ місцевих органів самоврядування, фінансування 
розвитку об’єктів інфраструктури адміністративно-
територіальних одиниць регіону. 

Завдання, що постають перед комунальним банком, 
визначають певні особливості механізму формування та 
використання капіталу комунального банку (рис. 1).

Комунальні банки можуть здійснювати будь-який 
перелік активних і пасивних операцій з урахуван-
ням потреб основних своїх клієнтів: комунальних 

підприємств, органів місцевого самоврядування, інших 
представників територіальної громади [3, с. 83].

Ресурсна база комунального банку повинна фор-
муватися за рахунок таких основних джерел, як: власні, 
залучені та позикові кошти.

Організація банківської установи вимагає значних 
капіталовкладень, адже згідно з чинним законодавством 

 

КОМУНАЛЬНИЙ БАНК

ВЛАСНІСТЬ РЕСУРСНА БАЗА  

1) дотримання пріоритетів інвестиційної політики місцевої
     влади;
2) залучення приватного капіталу до реалізації
     інвестиційних проектів місцевих органів самоврядування
     та комунальних підприємств;
3) запровадження місцевих гарантій за вкладами фізичних
     осіб у комунальний банк

 
 

 
 

 

 

Комунальна власність міських
рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних

громад певного регіону
та комунальних підприємств ≤50%

 

 

Приватна власність
(фізичні та

юридичні особи)

 

 

1) кошти на рахунках клієнтів, у т. ч.
     кошти бюджетів розвитку місцевих
     органів самоврядування, власні
     надходження бюджетних установ;
2) депозити, у т. ч. кошти ОСББ та ЖЕК;
3) міжбанківські позики, кредити
     міжнародних фінансових організацій,
     операції РЕПО
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Пільгове кредитування комунальних підприємств, установ, організацій та місцевих
органів самоврядування в рамках реалізації проектів, спрямованих на поліпшення
соціальної інфраструктури, з енергозбереження, економічного розвитку

  
 

Створення та обслуговування довгострокових накопичувальних цільових фондів
для обслуговування багатоквартирних будинків  

Операції з цінними паперами, у т. ч. управління облігаціями місцевих позик  

Кредитування суб’єктів господарювання всіх форм власності та населення
 

Рис. 1. Організаційно-функціональні засади діяльності комунального банку
Джерело: запропоновано авторами.
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до юридичної особи, яка має намір здійснювати банків-
ську діяльність, висувається вимога щодо розміру ста-
тутного капіталу, мінімальний розмір якого на момент 
державної реєстрації не може бути меншим 500 млн грн 
[4]. Відповідно, навіть фінансово спроможні територі-
альні громади мають достатньо обмежені можливості 
самостійно стати засновниками комунального банку.

На сьогоднішній день, згідно з положеннями Зако-
ну України «Про співробітництво територіаль-
них громад» [6], громади міст, сіл, селищ мають 

можливість утворювати спільні підприємства, установи 
та організації комунальної форми власності. Зазначені 
положення надають можливість територіальним гро-
мадам, навіть з незначним рівнем фінансової спромож-
ності, стати засновниками банківської установи. Проте, 
формування статутного капіталу комунального банку 
виключно за рахунок коштів органів місцевого само-
врядування, на наш погляд, є неможливим.

Так, для створення комунального банку в м. Львів 
Карпинський В. Й. пропонує таку структуру статутного 
капіталу, а саме: 25 % акцій повинні належати Європей-
ському банку реконструкції та розвитку, оскільки вхо-
дження міжнародної фінансово-кредитної установи в 
капітал банку, особливо на початку діяльності, сприяти-
ме позитивному іміджу останнього; 25 % – юридичним 
особам – резидентам, у тому числі банкам; 25 % – фі-
зичним особам – мешканцям міста; 25 % безпосередньо 
міській раді [8, с. 195].

Ураховуючи зміни в організації адміністративно-
територіального устрою країни та стійкі кризові явища 
на фінансовому ринку, вважаємо, що засновниками ко-
мунального банку повинні бути, перш за все, міські ради 
міст обласного значення, об’єднаних територіальних 
громад і комунальні підприємства певного регіону; по-
друге, юридичні та фізичні особи. При цьому контроль 
за діяльністю комунального банку повинен належати 
саме органам місцевого самоврядування, адже це гаран-
туватиме виконання специфічного призначення даної 
фінансової установи. 

Відповідно частка в статутному капіталі комуналь-
ного банку органів місцевого самоврядування та кому-
нальних підприємств повинна становити 50 і більше від-
сотків, аби мати, згідно із Законом України «Про банки 
та банківську діяльність» можливість здійснювати ви-
рішальний вплив на управління та/або діяльність юри-
дичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого 
володіння однією особою самостійно або спільно з ін-
шими особами часткою в юридичній особі, що відпові-
дає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капі-
талу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від 
формального володіння можливість здійснювати такий 
вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином [4]. 

Крім того, місцеві органи самоврядування – за-
сновники комунального банку – повинні виступати га-
рантами (у межах комунальної власності) за вкладами 
фізичних осіб у комунальний банк.

Залучення приватного капіталу до формування ко-
мунального банку, а саме: юридичних осіб – резидентів 
країни та фізичних осіб – членів територіальних громад 

надаватиме їм можливість не лише отримувати при-
буток, а й паралельно отримувати певний соціальний 
ефект. Адже комунальний банк фінансуватиме соціальні 
та інфраструктурні проекти саме регіону, де зареєстро-
вані та мешкають засновники комунального банку.

Одним із найвагоміших джерел формування ре-
сурсної бази комунального банку мають стати кошти 
на рахунках клієнтів, і в першу чергу – кошти бюдже-
тів розвитку місцевих органів самоврядування та власні 
надходження бюджетних установ. У рамках посилення 
бюджетної незалежності та фінансової самостійності 
місцевих органів самоврядування положеннями Бю-
джетного кодексу України було визначено, що в разі від-
мови, за рішенням Ради АР Крим, відповідної місцевої 
ради, від казначейського обслуговування коштів у час-
тині бюджету розвитку та власних надходжень бюджет-
них установ, можуть здійснювати його лише в установах 
банків державного сектора [2]. Відповідно, таким бан-
ком можна визначити і комунальний банк.

Таким чином, на комунальний банк покладати-
меться здійснення контролю за правомочністю 
використання коштів бюджету розвитку органів 

місцевого самоврядування та власних надходжень бю-
джетних установ комунальної форми власності. Конт-
роль буде здійснюватись як з боку органів місцевого 
самоврядування, в особі банківської установи, так і гро-
мадськістю. 

При цьому слід зазначити, що в разі розміщення 
коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслу-
говування коштів місцевого бюджету в частині бюджету 
розвитку та власних надходжень бюджетних установ в 
установах банків обсяги тимчасових касових розривів 
за загальним фондом такого місцевого бюджету не по-
криваються за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку [2]. Дане положення вимагає від органів місце-
вого самоврядування посилення фінансової дисципліни 
щодо формування доходів місцевих бюджетів для запо-
бігання виникненню касових розривів при виконанні 
місцевого бюджету. До того ж, це послабить розвиток 
«споживацьких настроїв» з боку місцевих органів само-
врядування та стимулюватиме місцеву владу до наро-
щення власних доходів.

Засновниками комунальних підприємств, органі-
зацій та установ є безпосередньо місцеві органи влади, 
які зацікавлені в отриманні позикових коштів та додат-
кового прибутку у вигляді дивідендів від участі в капі-
талі комунального банку, тому цілком природно буде 
надати перевагу в обслуговуванні в даній фінансовій 
установі. Але при цьому комунальному банку необхід-
но створити певні конкурентні умови по відношенню до 
комерційних банків, які займають на ринку достатньо 
вагомі та значимі позиції, а саме: створити достатню ме-
режу представництв у регіоні, залучити висококваліфі-
кованих працівників, розробити конкурентні банківські 
продукти, використовувати новітні види банківських 
послуг (Інтернет-банкінг, система «клієнт-банк») тощо. 
Крім того, це забезпечить залучення клієнтів інших 
форм власності.
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Також важливим джерелом формування ресурсів 
банківської установи є залучені кошти у вигляді депо-
зитних вкладів. Слід зауважити, що депозитні опера-
ції, які здійснюватиме комунальний банк, також будуть 
мати певні особливості.

На відміну від комерційних банків комунальний 
буде змушений розміщувати тимчасово вільні 
кошти як фізичних, так і юридичних осіб за дещо 

нижчими відсотковими ставками. Тобто дохідність да-
них операцій для клієнтів комунального банку буде ниж-
чою, ніж у комерційних установах. Це зумовлено тим, що 
комунальний банк покликаний забезпечувати пільгове 
кредитування комунальних підприємств, установ, орга-
нізацій та місцевих органів самоврядування в рамках ре-
алізації проектів, спрямованих на поліпшення соціальної 
інфраструктури, з енергозбереження, охорони довкілля, 
соціально-економічного розвитку територіальних гро-
мад. Але, при цьому, вкладники комунального банку по-
винні враховувати той соціальний ефект від реалізації 
даних проектів, який ними буде додатково отримано в 
результаті розміщення тимчасово вільних коштів саме 
на депозитних рахунках комунального банку.

Ураховуючи зростаючу останнім часом недовіру 
громадян країни до банківського сектора і, як результат, 
масштабний відтік депозитів, слід зазначити, що кому-
нальний банк є власністю територіальної громади, і га-
рантом по боргових зобов’язаннях банку виступатиме 
місцева громада в особі місцевих органів влади. Відпо-
відно цей факт, на наш погляд, позитивно впливатиме 
на прийняття громадянами рішення щодо розміщення 
коштів на депозитах у комунальному банку. 

Також значну увагу слід приділити особливому 
виду депозитів, які можуть залучатися комунальним 
банком від об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) і житлово-експлуатаційних контор 
(ЖЕК). Як зазначають Карпінець В. Й. і Сторонянська І. З., 
«муніципальний банк має можливість відкриття ці-
льових довгострокових накопичувальних програм для 
ОСББ та мешканців інших будинків за посередництво 
ЖЕКів з метою усунення інфляційного знецінення вка-
заних коштів. При накопиченні достатньої суми в цих 
фондах банк здійснює розрахункові операції з метою ре-
алізації цілей, визначених при створенні кожного фон-
ду» [7, с. 98–99]. 

Зважаючи на складну ситуацію в житлово-кому-
нальному секторі України, відкриття в комунальному 
банку довгострокових накопичувальних програм для 
ОСББ і ЖЕКів забезпечить не лише поповнення ре-
сурсної бази банку, а й сприятиме підвищенню якості 
житлово-комунальних послуг.

Також одним із ефективних джерел формування 
ресурсної бази комунального банку є такий вид пасив-
них операцій, як залучення позикових коштів. 

Міжбанківські позики для комунального банку 
також, як і для комерційних банків, можуть відігравати 
вагому роль в підтриманні поточної ліквідності. Проте, 
зважаючи на специфічність комунального банку, отри-
мувати міжбанківські позики доцільніше лише від Націо-

нального банку України, оскільки даний вид позик, що 
надають комерційні банки, буде набагато дорожчим.

Щодо інших форм залучення позикових коштів, 
то, враховуючи широкий спектр кредитних програм 
від міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, ЄІБ, СБ 
і т. ін.) з підтримки розвитку місцевого самоврядуван-
ня, проектів, спрямованих на підвищення енергоефек-
тивності в комунальному господарстві та поліпшення 
охорони довкілля, розвитку соціальної сфери країн з 
трансформаційною економікою, комунальний банк ма-
тиме можливість поповнювати свою ресурсну базу за 
рахунок залучення даних кредитних ресурсів. Співпра-
ця комунального банку з міжнародними фінансовими 
організаціями в рамках фінансування зазначених про-
грам і проектів надасть можливість залучити достатньо 
дешеві грошові ресурси.

Враховуючи особливості в організації пасивних 
операцій, які притаманні комунальному банку, 
слід зазначити, що активні операції також мають 

характерні особливості. 
Як зазначалося вище, пріоритетними напрямами 

діяльності комунального банку є: 
 пільгове кредитування комунальних підпри-

ємств, установ, організацій та місцевих органів 
самоврядування в рамках реалізації проектів, 
спрямованих на поліпшення соціальної інфра-
структури, запровадження енергозберігаючих 
технологій у житлово-комунальному господар-
стві, економічного розвитку; 

 операції з цінними паперами, у т. ч. управлін-
ня облігаціями місцевих позик. Особлива увага 
повинна приділятися формуванню інвести-
ційної стратегії з урахуванням особливостей 
та потреб місцевих органів влади, отримання 
консультацій фахівців з операцій на фондовому 
ринку тощо; 

 створення та обслуговування довгострокових 
накопичувальних цільових фондів для обслуго-
вування багатоквартирних будинків; 

 кредитування суб’єктів господарювання всіх 
форм власності та населення. Пільги по кредиту 
можуть надаватися у випадку, якщо інвестицій-
ний проект має вагоме значення для зміцнення 
соціально-економічного потенціалу регіону.

Отже, для активних операцій комунального банку 
притаманне отримання незначних прибутків, що, відпо-
відно, вимагає більш раціонального та виваженого роз-
поділу ризиків за всіма видами операцій. 

ВИСНОВКИ
Визначивши організаційно-функціональні заса-

ди діяльності комунального банку, слід зазначити, що 
організація даного фінансового інституту вимагає зна-
чних фінансових витрат з боку органів місцевого са-
моврядування, які мають достатньо обмежену дохідну 
базу. Але при цьому органи місцевого самоврядування 
та комунальні підприємства, організації, та установи 
постійно потребують додаткових фінансових ресурсів і 
позичають їх на внутрішньому та зовнішньому фінансо-
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вих ринках, що також вимагає додаткових витрат з боку 
місцевої влади на обслуговування даних позик. 

Отже, організація комунального банку забезпе-
чить органам місцевого самоврядування та комуналь-
ним підприємствам певного регіону більш широкий до-
ступ до кредитних ресурсів, що позитивно впливатиме 
на зміцнення їх фінансових основ.                   

ЛІтЕРАтУРА

1. Буцька О. Ю. Комунальний банк як інститут сприян-
ня соціально-економічному розвитку територіальних громад /  
О. Ю., Буцька, О. В. Тимошенко // Інвестиції: практика та досвід. – 
2013. – № 20. – С. 44–46.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI 
(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

3. Герасименко Н. О. Комунальні банки: реалії і перспек-
тиви правового регулювання / Н. О. Герасименко // Економіка 
та право. – 2013. – № 2. – С. 82–86. 

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
01.12.2000 р. № 2121-111 (зі змінами і доповненнями) [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2121-14

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 р. № 280/97 (зі змінами і доповненнями) [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/280/97-вр

6. Закон України «Про співробітництво територіальних 
громад» від 17.06.2014 р. № 1508-VІІ [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

7. Карпінець В. Й. Муніципальний банк в системі управ-
ління фінансовими потоками великого міста / В. Й. Карпінець, 
І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. –  
С. 96–105.

8. Карпінець В. Й. Формування капіталу та організацій-
ної структури управління муніципального банку (на прикладі 
міста Львова) / В. Й. Каріпнець // Вісник Університету банків-

ської справи Національного банку України. – 2012. – № 2. –  
С. 193–197.

9. Офіційний сайт ПАТ «Укркоммунбанк» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.abucb.com

10. Офіційний сайт КБ «Хрещатик» [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : https://www.xcitybank.com.ua/zagalna-
informaciya/

REFERENCES

Butska, O. Yu., and Tymoshenko, O. V. “Komunalnyi bank yak 
instytut spryiannia sotsialno-ekonomichnomu rozvytku terytorial-
nykh hromad“ [Communal Bank as an institution promoting social 
and economic development of communities]. Investytsii: praktyka 
ta dosvid, no. 20 (2013): 44-46.

Herasymenko, N. O. “Komunalni banky: realii i perspektyvy 
pravovoho rehuliuvannia“ [Public banks: realities and perspectives 
of legal regulation]. Ekonomika ta pravo, no. 2 (2013): 82-86.

Karpinets, V. I., and Storonianska, I. Z. “Munitsypalnyi bank v 
systemi upravlinnia finansovymy potokamy velykoho mista“ [Mu-
nicipal Bank in the management of financial flows of the city]. Re-
hionalna ekonomika, no. 3 (2012): 96-105.

Karpinets, V. I. “Formuvannia kapitalu ta orhanizatsiinoi 
struktury upravlinnia munitsypalnoho banku (na prykladi mista 
Lvova)“ [Capital formation and organizational structure of the 
municipal bank (for example, Lviv)]. Visnyk Universytetu bankivskoi 
spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 2 (2012): 193-197.

[Legal Act of Ukraine] (1997). http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/280/97-вр

[Legal Act of Ukraine] (2014). http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1508-18

[Legal Act of Ukraine] (2010). http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17

[Legal Act of Ukraine] (2000). http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2121-14

Ofitsiinyi sait PAT «Ukrkommunbank». http://www.abucb.
com

Ofitsiinyi sait KB «Khreshchatyk». https://www.xcitybank.
com.ua/zagalna-informaciya/

http://www.business-inform.net

