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БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 

РЕСУРСІВ

Розглянуто теоретичні питання формування дохідної частини місцевих бюджетів. 
Досліджено структуру розподілу податкових і неподаткових надходжень між рівнями 
бюджетної системи України, визначено роль місцевих податків і зборів, а також міжбю-
джетних трансфертів в системі доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. 
Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування дохідної частини місцевих 
бюджетів. Досліджено особливості формування місцевих бюджетів європейських країн 
на прикладі Польщі.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи бюджету, податкові надходження, між-
бюджетні трансферти.
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бюджетов. Исследовано структуру распределения налоговых и неналоговых доходов 
между уровнями бюджетной системы Украины, роль меcтных налогов и сборов, а так-
же межбюджетных трансфертов в системе доходов бюджетов объединенных терри-
ториальных общин. Определено влияние реформы децентрализации на формирование 
доходной части местных бюджетов. Рассмотрено особенности формирования мест-
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Natalia TRUSOVA, Olena SYZONENKO 
Formation of local budget revenues in conditions of decentralization of financial resources
Introduction. Increasing the profitability of local budgets is an important issue on the way to the 

plundering of territorial communities, because local budgets take the main place in the socio-eco-
nomic development of the territories. Particular relevance of this issue comes in terms of decentrali-
zation reform, which gives new opportunities for increasing the financial base of local budgets.

Purpose. The purpose of the paper is to identify the peculiarities of the formation of rev-
enues of local budgets of Ukraine in the conditions of decen-tralization of financial resources.
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JEL Classіfіcatіon: H72, H73.

Results. The theoretical questions of formation of the revenue part of local budgets are 
considered. The structure of the distribution of tax and non-tax revenues between the levels of 
the budget system of Ukraine, the role of inter-governmental transfers in the system of budget 
revenues of the combined terri-torial communities are investigated. The influence of decentrali-
zation reform on formation of the revenue part of local budgets is determined.

Conclusions. The changes that have been made to the budget legislation in the process of 
decentralization reform have affected the structure of distribu-tion and source of local budgets, 
and strengthened the financial base of local authorities. However, it is precisely from the efforts 
of local self-government, the adoption of quality management decisions depends on the rational 
and effi-cient use of budget funds and the successful development of the community.

Keywords: local government, united territorial community, budget revenues, tax revenues, 
decentralization.

Постановка проблеми. Місцеві бю-
джети посідають головне місце у соціаль-
но-економічному розвитку територій, адже 
саме через них йде фінансування закладів 
освіти, культури, охорони здоров’я насе-
лення, молодіжних програм, фінансування 
житлово-комунальних господарств тощо. 
В умовах децентралізації місцевого само-
врядування основне завдання, яке постає 
перед територіальними громадами, – за-
безпечення необхідної кількісті фінансових 
ресурсів для виконання обов’язків та функ-
цій, покладених на них. Однак через відсут-
ність достатньої кількості коштів, занепад 
інфраструктури та брак висококваліфікова-
них кадрів, які могли б забезпечити ефек-
тивніть реалізації заходів щодо розвитку 
та нарощення потенціалу територіальних 
громад, органи місцевого самоврядування 
не спроможні повною мірою виконувати по-
кладені на них функції та завдання. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед зарубіжних вчених, які за-
ймалися вивченням питань фіскальної 
децентралізації та формування доходів 
місцевих бюджетів, варто виокремити на-
укові праці А. Мілевської [A. Milewska], 
Б. Гужеєвської [B. Guziejewska], Я. Севуль-
ські [Jakub Sawulski], Р. Барро [R. Barro]. 

Проблеми формування доходів місце-
вих бюджетів розглядали вітчизняні вчені 
Н. Власюк, О. Сунцова, Ю. Пасічник, О. Ки-
риленко, О. Кремень, В. Кремень, Н. Чуйко, 
С. Юрій, С. Попов, О. Василик, В. Опарін, 
І. Вахович, П. Жук та інші. Високо оцінюю-
чи внесок зазначених авторів у досліджен-
ня проблем формування доходів місцевих 
бюджетів, зауважимо, що є низка аспектів, 
які вимагають додаткового висвітлення, зо-
крема, в контексті змін у бюджетному та по-
датковому законодавстві, які істотно впли-
вають на фінансові можливості місцевих 
органів влади.

Мета статті полягає в аналізі змін до 
бюджетного та податкового законодавства 
в умовах децентралізації, їх вплив на спро-
можність та фінансову незалежність тери-
торіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Матеріальна та фінансова авто-
номія органів місцевого самоврядування 
виявляється в їх праві володіти й розпоря-
джатися коштами та майном для здійснен-
ня своїх функцій і повноважень. Місцеві 
бюджети у фінансовому забезпеченні ді-
яльності органів місцевого самоврядуван-
ня (далі – ОМС) відіграють ключову роль 
у практичній реалізації їх функцій. Вони є 
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основою фінансової незалежності та само-
стійності місцевих органів влади. Місцевий 
бюджет є планом утворення і використання 
фінансових ресурсів, необхідних для за-
безпечення функцій та повноважень міс-
цевого самоврядування [7, ст. 1]. Основні 
нормативно-правові акти, що регулюють 
бюджетні відносини та сферу регулювання, 
наведено на рис. 1.

Згідно з чинним законодавством дохо-
дами бюджету є податкові, неподаткові та 
інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодав-
ством України (включаючи трансферти, 
плату за надання адміністративних послуг, 
власні надходження бюджетних установ), 
які, в свою чергу, розподіляються між за-
гальним та спеціальним фондами. 

 
 
 
 
 

Бюджетний кодекс 
України 

регулює відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, 
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства, і питання 
відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також 
правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. 

Податковий кодекс 
України 

регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і 
зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що 
справляються в Україні, порядок їх адміністрування та ін. 

ЗУ «Про державний 
бюджет України» 

визначає: загальні суми доходів, видатків та кредитування 
державного бюджету; граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) 
державного бюджету у відповідному бюджетному періоді, 
державного і гарантованого державою боргу на кінець відповідного 
бюджетного періоду, граничний обсяг і напрямки надання державних 
гарантій; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та ін. 

Конституція 
України 

ЗУ «Про добровільне 
об'єднання терито- 
ріальних громад» 

регулює відносини, що виникають у процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 
добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад. 

регулює бюджетні відносини, зокрема засади побудови бюджетної 
системи, бюджетний процес та контроль за виконанням бюджету. 

визначає: загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого 
бюджету; граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого 
бюджету у відповідному бюджетному періоді; бюджетні 
призначення міжбюджетних трансфертів. 

 

Рішення про 
місцевий бюджет 

Інші нормативно-правові акти в сфері бюджетного законодавства 

визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, 
засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності 
ОМС. 

ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в 

Україні» 

Рис. 1 . Бюджетне законодавство України*
* Побудовано авторами.
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З прийняттям Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні та внесенням 
змін до Бюджетного кодексу України в 2014 
р., структура розподілу доходів місцевих 
бюджетів між рівнями бюджетної системи 
Українии зазнала змін. А саме, відбулися 
зміни у структурі розподілу податку на до-
ходи фізичних осіб, екологічного податку, 
податку на прибуток. 

У 2018 р. відбулися зміни щодо розподілу 
рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газо-
вого конденсату: 1% надходжень – до бю-
джетів міст районного значення, сіл, селищ 

та їх обєднань, 3% – до бюджетів ОТГ та міст 
обласного значення, 2% – до районних та об-
ласних бюджетів, 95% – до державного бю-
джету. Щодо єдиного податку ІV групи, то, по-
чинаючи з 2018 р., цей вид податку повністю 
зараховується до місцевого бюджету (рис. 2).

У деяких європейських країнах, напри-
клад, в Польщі, система доходів місцевих 
бюджетів характеризується низьким фіс-
кальним значенням більшості місцевих 
податків та високою часткою доходів від 
податку на доходи фізичних осіб (далі – 
ПДФО) та податку на прибуток. Незважаю-
чи на численні види податків на рівні пові-
тів, єдиним податком, який має фіскальне 

 
 
 
 
 

 

ПДФО 

Бюджет ОТГ – 60% 
 

Районний бюджет –  
60% 

 
Бюджет міста обласного 

значення – 60% 
 

Обласний бюджет –  
15% 

 
Державний бюджет –  

25 % 
 

ПОДАТОК НА  
ПРИБУТОК 

ЕКОЛОГІЧНИЙ  
ПОДАТОК 

Обласний бюджет –  
10% 

 

Державний бюджет – 
90% 

 

Бюджети міст районного 
значення, сільські, 

селищні, бюджети ОТГ, 
бюджети міст обласного 

значення – 25% 

Обласний бюджет –  
10% 

Державний бюджет – 
45% 

РЕНТНА ПЛАТА ЗА 
КОРИСТУВАННЯ 

НАДРАМИ ДЛЯ 
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ  
ТА ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТУ Державний бюджет –  

95 % 
 

Бюджети міст районного 
значення, сільські, 

селищні – 1% 

Бюджет ОТГ – 3% Районний бюджет –  
2% 

 
Обласний бюджет – 

2% 
 

Бюджет міста обласного 
значення –  

3% 
 

Рис. 2. Структура розподілу деяких видів податкових надходжень місцевих бюджетів 
між рівнями бюджетної системи України в умовах бюджетної децентралізації*

* Побудовано на основі [6].
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значення, є податок на нерухомість. Інші 
податки на рівні гміни (сільськогосподар-
ський податок, лісовий податок, податок 
на транспортні засоби, податок з цивіль-
но-правових операцій) мають лише “сим-
волічне” фіскальне значення в бюджеті. 
Бюджети вищих рівнів, ніж гміни, не мають 
надходжень від місцевих податків [1, ст. 48].

Особливе місце в структурі формуван-
ня доходів місцевих бюджетів займають 
місцеві податки та збори. До місцевих на-
лежать податки та збори, що встановлені 
відповідно до переліку та в межах гранич-
них розмірів ставок рішеннями сільських, 
селищних, міських рад у межах їх повно-
важень. Місцеві ради встановлюють єди-
ний податок та податок на майно (в частині 
транспортного податку та плати за землю 
та в частині податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки), визнача-
ють ставку збору за місця паркування тран-
спортних засобів та туристичного збору.

Іншим джерелом наповнення місце-
вих бюджетів є неподаткові надходження. 
У Податковому та Бюджетному кодексах 
України чітко розмежовуються податкові та 
неподаткові доходи бюджету залежно від 
форми платежів, а також методів і джерел 
їх акумулювання. Серед основних їх відмін-
ностей можна виокремити такі:

1) для окремих неподаткових надхо-
джень не встановлюються ставки, 
пільги, терміни сплати, інші елементи, 
які є обов’язковими атрибутами опо-
даткування;

2) порядок нарахування та зарахування 
на казначейські рахунки державного і 
місцевих бюджетів окремих неподат-
кових надходжень регламентується 
не Бюджетним кодексом, а спеціаль-
ними нормативними документами ор-
ганів державної влади та управління, 
рішеннями представницьких та управ-
лінських місцевих органів;

3) деякі неподаткові платежі не відпові-
дають фіскальному критерію регуляр-
ності сплати.

Неподаткові надходження органів міс-
цевого самоврядування 100-відсотково за-
раховуються до місцевих бюджетів, окрім 
надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогоспо-
дарського виробництва (бюджет міста ра-
йонного значення – 75%, сільські, селищні 
бюджети – 60%, бюджет ОТГ – 75%, район-
ний бюджет – 15%, бюджети міст обласного 
значення – 75%, обласний бюджет – 15%) 
та грошових стягнень за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 
(бюджет міста районного значення – 50%, 
сільські, селищні бюджети – 50%, бюджет 
ОТГ – 50%, бюджети міст обласного зна-
чення – 50%, обласний бюджет – 20%, дер-
жавний бюджет – 30%). 

Доходи від операцій з капіталом є не-
постійними надходженнями та повністю за-
раховуються до місцевих бюджетів. Вони 
є інвестиційною складовою та викорис-
товуються для фінансування капітальних 
видатків. На відміну від податкових і не-
податкових надходжень місцевих бюдже-
тів, майже всі види доходів від продажу 
комунального майна і землі повністю за-
раховуються до бюджету розвитку, що є 
складовою частиною спеціального фонду 
місцевого бюджету. 

Наступною складовою доходів місцевих 
бюджетів, згідно з Бюджетним кодексом, є 
міжбюджетні трансферти, які на безоплат-
ній та безповоротній основі передаються 
з одного бюджету до іншого. Необхідність 
міжбюджетних трансфертів (додаткових ко-
штів, переданих із державного бюджету до 
місцевих бюджетів) виникає внаслідок не-
відповідності між розподілом повноважень 
між органами управління і розподілом до-
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хідних джерел на їх виконання. Саме за до-
помогою міжбюджетних трансфертів на міс-
цевому рівні вирішують питання компенсації 
бюджетам нижчого рівня витрат на виконан-
ня делегованих повноважень, вартість яких 
перевищує бюджетні можливості місцевих 
органів влади, а також проблеми, зумовлені 
нерівномірністю мобілізації доходів бюдже-
тів, та соціальні проблеми, пов’язані зі спе-
цифікою розвитку регіонів та їх економічною 
спроможністю. Порядок отримання та вико-
ристання субвенцій з держа

Кожен вид трансферту має свої осо-
бливості формування, напрямки розподі-
лу та використання коштів місцевими бю-
джетами, які визначені на законодавчому 
рівні. При цьому новостворені об’єднання 
територіальних громад переходять на пря-

мі міжбюджетні відносини з державним бю-
джетом. Так, освітню та медичну субвенції 
до 2018 р. перерозподіляли через район-
ний бюджет, з 2018 р. – безпосередньо з 
обласного рівня до ОТГ. Крім того, ОТГ 
отримують субвенцію на формування та 
розвиток інфраструктури за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку 
та інших субвенцій і дотацій держбюджету 
згідно із законодавством.

Додатковою перевагою для об’єднаних 
територіальних громад є право на здійснення 
місцевих внутрішні та зовнішні запозичень, 
які спрямовуються до бюджету розвитку для 
реалізації інвестиційних програм (проектів) з 
метою забезпечення розвитку комунальної 
інфраструктури, впровадження ресурсозбе-
рігаючих технологій, створення або оновлен-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ОСВІТНЯ 
СУБВЕНЦІЯ 

Порядок надання – ст.1032 та ст.1034 БКУ; 
Формула розподілу – Постанова КМУ від 26.06.2015 р. №435; 
Порядок розподілу – Постанова КМУ від 14.01.2015 р. №6; 
Формула розподілу – Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1088. 

МЕДИЧНА 
СУБВЕНЦІЯ 

Формула розподілу – Постанова КМУ від 19.08.2015 р. 
№618; 
Порядок розподілу – Постанова КМУ від 23.01.2015 р. №11; 
Формула розподілу з 1.01.2017 р. – Постанова КМУ від 
10.12.2016 р. «Про внесення змін до формули розподілу 
обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам». 

НА РОЗВИТОК 
ІФРАСТРУКТУРИ 

ОТГ 

Порядок надання та використання – Постанова КМУ від 
16.03.2016 р. №200 «Про порядок та умови надання субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ»; 
Постанова КМУ від 7.06.2017 р. №410 «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету  місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури  об’єднаних  
територіальних громад». 

Рис. 4. Нормативно-правове забезпечення деяких видів субвенцій об’єднаних 
територіальних громад*

*Побудовано на основі [11].
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ня стратегічних об’єктів довготривалого ко-
ристування або об’єктів, що задовольняють 
потреби населення та їх громад.

Висновки. Підвищення рівня дохіднос-
ті місцевих бюджетів є ключовим питанням 
у формуванні спроможних територіальних 
громад. Зміни в бюджетному та податково-
му законодавстві посилили роль місцевих 
податків і зборів у наповненні місцевих бю-
джетів. Аналіз джерел формування доходів 
місцевих бюджетів дає можливість виявити 
сильні та слабкі сторони громади, знайти 
додаткові можливості наповнення бюджету 
задля забезпечення фінансової спромож-
ності територіальної громади. Хоча органи 
місцевого самоврядування отримали біль-
ше повноважень, однак їх виконання забез-
печується державою у вигляді міжбюджет-
них трансфертів, що суперечить процесу 
децентралізації.
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