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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ 

 

Сучасний стан місцевих бюджетів характеризується дефіцитом 

фінансових ресурсів на місцевому рівні, який на сьогодні неможливо усунути 

без чітких стратегічних дій державної та місцевої влади. Зменшення 

бюджетного привели до поглиблення існуючих проблем на місцевому рівні. 

Місцеві податки і збори, згідно з положеннями Бюджетного кодексу 

України, відносяться до власних доходів місцевих бюджетів, які не 

враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, і тому 

суттєво впливають на фінансову самостійність місцевих бюджетів. Органи 

місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право 

запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві 

податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та 

надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів 1. 

До основних проблем у сфері формування місцевих бюджетів, у першу 

чергу, постають такі пункти: 

- нестабільність доходної бази; 

- недостатнє фінансування з державного бюджету; 

- відсутність ефективного правового поля, яке б відповідало сучасним 

умовам; 

- відсутність прав органів місцевого самоврядування щодо запровадження 

на своїй території власних податків і зборів; 

- невеликий перелік місцевих податків і зборів; 



- незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів; 

недосконалість міжбюджетних відносин, що зумовлена їх 

невідповідністю швидким змінам, що відбуваються 2. 

В основу удосконалення  діючої системи місцевого оподаткування можуть 

бути покладені основні положення проекту Податкового кодексу України, а 

також проекту Закону України «Про місцеві податки та збори». 

Існування проблем в першу чергу зумовлюють виникнення дисбалансу в 

самих місцевих бюджетах, а саме виникає дефіцит бюджетних коштів, по-друге 

не вирішуються важливі життєві проблеми людей, відбувається занепад всього 

місцевого господарства. 

Для вирішення проблем, що виникають при формуванні місцевих 

бюджетів в Україні доцільно зробити3: 

- вдосконалити існуючу нормативно-законодавчу базу або розробити 

нову яка б могла чітко регулювати та визначати процес формування і 

використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів; 

- реформувати місцеве оподаткування, а саме переведення деяких 

податків з розряду загальнодержавних в місцеві для того щоб 

збільшити надходження до місцевих бюджетів, встановити більш 

справедливий міжрегіональний розподіл частки податків; 

- чітко дотримуватись бюджетної дисципліни, що має відбитися в 

доцільному використанні бюджетних засобів; 

- застосувати режим жорсткої економії бюджетних коштів; 

Таким чином, застосувавши запропоновані заходи можливо досягнути 

успішного вирішення існуючих проблем. 
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