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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ: ЦИФРОВА 

ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

У статті здійснено дослідження доступності даних для аналізу стану 
виконання місцевого бюджету, що дозволяє застосувати запропоновану 
методику аналізу у розрізі завдань: оцінка структури місцевих бюджетів; 
аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів; аналіз виконання 
видаткової частини місцевих бюджетів. Проведено моніторинг якості, 
доступності, прозорості і відкритості даних щодо стану виконання 
місцевих бюджетів, представлених на Державному веб-порталі бюджету 
для громадян Єдиному державному порталі відкритих даних, веб-
порталах казначейства, органів місцевого самоврядування. 
Запропоновано удосконалення інформаційного середовища щодо 
застосування та візуалізації системи показників ефективності 
використання коштів бюджетів для прийняття відповідних управлінських 
рішень. 

Ключові слова: місцевий бюджет; доходи місцевих бюджетів; видатки 
місцевих бюджетів; виконання місцевих бюжетів; звітність місцевих 
бюджетів, аналітика; діджиталізація; доступність інформації. 
 

Актуальність теми. В умовах становлення та розвитку ринкових 
відносин основним інструментом держави щодо регулювання 
соціально-економічних процесів в регіонах є місцеві бюджети – 
найчисельніша ланка бюджетної системи. Місцеві бюджети 
відіграють важливу роль у перерозподілі національного доходу, 
здійсненні державою соціальної політики, задоволенні потреб 
громади. 

Зважаючи на те, що виконання місцевих бюджетів є 
показником, який відображає потенціал відповідної території та її 
соціально-економічний розвиток, розкриття повної інформації про 
виконання місцевих бюджетів та застосування адекватного 
аналітичного інструментарію сприятиме вирішенню питань розвитку 
громад та забезпечить ефективне управління коштами бюджету. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 
наповнення і виконання місцевих бюджетів присвячні праці 
В. Бодрова, С. Буковинського, З. Варналія, О. Василик, Н. Гончарук, 
В. Горника, А. Двігун, А. Дєгтяра, Н. Діденко, Г. Дмитренка, Я. Жаліла, 
Л. Івашової, Ю. Ковбасюка, В. Кравченка, П. Мельник, 
М. Миколайчука, Н. Осадчук, К. Павлюк, О. Рожка, С. Романюка, 
В. Удовиченка та ін. Разом з тим, необхідність покращення 
адміністрування коштів місцевого бюджету та участь громади у 
вирішенні проблем територій, новітні виклики до інформаційного 
середовища та забезпечення доступності до інформації про 
виконання бюджету потребують подальшого наукового пошуку 
аналітичних інструментів та розкриття інформації щодо виконання 
місцевих бюджетів України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження відкритих 
даних про виконання місцевих бюджетів України задля можливості 
здійснення аналізу та надання рекомендацій з вдосконалення 
державної політики у сфері бюджетів громад та місцевих фінансів. 

Виклад основного матеріалу. Кошти місцевих бюджетів, 
розпорядників, одержувачів коштів місцевих бюджетів складають до 
половини від загальної суми коштів, що обліковуються у 
казначействі. Функціонування територіальних органів казначейства 
у областях забезпечує належне казначейське обслуговування 
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів на 
території певної області. 

Реалізації державної політики у сферах казначейського 
обслуговування сприяє відкритість і прозорість інформації щодо 
стану виконання місцевих бюджетів. Розвиток цифрових технологій 
дозволяє використовувати універсальні рішення для посилення 
відкритості і прозорості інформації щодо стану виконання місцевих 
бюджетів: веб-портали та мобільні застосунки роблять доступнішою 
оперативну інформацію для різних груп користувачів.  

Нами здійснене тестування фактичної доступності даних для 
аналізу стану виконання місцевого бюджету, що дозволяє 
застосувати запропоновану методику аналізу у розрізі завдань: 

1) Оцінка структури місцевих бюджетів 
Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного 

бюджету України за 2020 рік склала 34,2%. За підсумками 2019 року, 
аналогічний показник становив 43,5%. Без урахування трансфертів з 
державного бюджету, обсяг надходжень до місцевих бюджетів склав 
311,1 млрд грн, (22,6% від обсягу доходів зведеного бюджету). 
Аналогічний показник за 2019 рік становив 23,3% [1]. У порівнянні з 
2019 роком, частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету 
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України суттєво знизилася (на 9,3%), що свідчить про збільшення 
перерозподілу фінансових ресурсів на центральному рівні. 

У 2020 році, в порівнянні із затвердженим, місцеві бюджети 
виконано на 98,2%. Виконання доходів загального фонду склало 
98,6%; виконання спеціального фонду – 97,3% [1]. Загальні доходи 
місцевих бюджетів за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, 
зменшилися на 89,0 млрд грн (з 560,5 до 471,5) або на 15,9%. 
Зменшення відбулося за рахунок трансфертів з державного 
бюджету. У 2020 році до загального фонду місцевих бюджетів 
надійшло 135,9 млрд грн трансфертів, що на 108,4 млрд грн (на 
44,4%) менше 2019 року [1], що пов’язано з тим, що у 2020 році з 
місцевих бюджетів не здійснювалися окремі видатки на реалізацію 
державних програм соціального захисту. 

У 2020 році місцеві бюджети отримували з державного 
бюджету 53 види субвенцій, у 2019 – 42 види субвенцій, у 2018 році – 
34 види субвенцій, а у 2017 – 27. Прослідковується тенденція щодо 
збільшення кількості субвенцій, які надходять з державного 
бюджету місцевим. Однак, частка субвенцій протягом 2017–2020 
років у структурі доходів місцевих бюджетів зменшилася з 49,9% до 
29,4% [1].  

Протягом 2015–2019 років найбільшу частку в структурі 
трансфертів з державного бюджету складала субвенція на 
соціальний захист (32,3–48,0%), друге місце поділяли медична 
субвенція та освітня субвенція (18,9–28,7%). У 2020 році на освітню 
субвенцію припадало 59,8% трансфертів, на медичну – 10,8%, а на 
базову – 9,8% [2]. 

За даними Open Budget [3] доходи зведеного бюджету 
Рівненської області за 2020 рік склали 12417,6 тис. грн, що на 62,5% 
менше, у порівнянні з 2019 роком. Обсяг офіційних трансфертів до 
бюджету Рівненської області за 2020 рік становив 53,8%, що на 
18,3% менше за 2019 рік. 

Таким чином, триває переформатування державної політики 
щодо надання трансфертів місцевих бюджетів та пошук громадами 
власних доходів та джерел розвитку. 

Важливим інтегрованим показником розвитку економіки 
громади та виконання місцевого бюджету є динаміка коштів на 
рахунках казначейства, які включають гривневі кошти та кошти на 
валютних рахунках. Обсяг цих коштів зростає під час надходжень 
податків, зборів та інших платежів до місцевих бюджетів, та 
зменшується під час здійснення витрат розпорядниками бюджетних 
коштів. 

2) Аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів 
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дозволяє визначити: 
динаміку надходжень до місцевого бюджету в порівнянні з 

плановими показниками, минулими періодами та іншими місцевими 
бюджетами відповідного рівня;  

структуру надходжень у розрізі загального та спеціального 
фондів; 

структуру доходів до місцевих бюджетів у порівнянні з 
плановими показниками, минулими роками иа іншими місцевими 
бюджетами відповідного рівня. 

Найбільшу питому вагу у доходах місцевих бюджетів України 
займають надходження від податку на доходи фізичних осіб – 
177,8 млрд грн або 61,3% від суми доходів загального фонду 
місцевих бюджетів. У порівнянні з 2019 роком надходження податку 
зросли на 12,3 млрд грн, або на 7,4% [1]. Іншим вагомим джерелом 
доходів місцевих бюджетів є плата за землю та надходження 
єдиного податку. 

Як видно на рис. 1, Рівненська область станом на 01.10.2021 
року за показниками виконання бюджету за доходами знаходиться 
на 19 місці серед усіх областей України. 

 
Рис. 1. Аналіз виконання місцевих бюджетів за доходами станом на 

01.10.2021 року (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
Джерело: розроблено авторами на підставі даних Державної 

казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-

storage/monitoring-nadhodzhen-do-byudzhetiv-ta-fondiv 
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Податкові надходження серед доходів зведеного бюджету 
Рівненської області займають значну частину – у 2020 році 42,44% (у 
2019 році – 25,26%), у тому числі податок з доходів фізичних осіб та 
податок на прибуток склав 69,16% (у 2019 році – 67,84%) податкових 
надходжень бюджету. На обсяг доходів місцевих бюджетів, і 
податкових, зокрема, у 2020 році суттєво вплинули карантинні 
заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією короновірусу COVID-
2019. 

На рис. 2 візуалізована динаміка надходжень до загального та 
спеціального фондів місцевих бюджетів по Рівненській області за 
січень-вересень 2020-2021 років.  

 
Рис. 2. Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів Рівненської області за січень-вересень 2020-2021 років 
Джерело: розроблено авторами на підставі даних Державної 

казначейської служби України. URL: 

https://riv.treasury.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-vikonannya-derzhavnogo-

ta-miscevih-byudzhetiv-za-dohodami-po-rivnenskij-oblasti-stanom-na-

01102021-roku [4–7] 

 
За січень-вересень 2021 року до зведеного бюджету 

Рівненській області надійшло 14 405 020,8 тис. грн, в тому числі: 
– до загального фонду бюджету (з урахуванням відшкодування 

ПДВ) надійшло 10 985 654,9 тис. грн, що більше на 2 424 080,00 тис. 
грн, або на 28,31% ніж за січень-вересень 2020 року; 
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 – до спеціального фонду бюджету зараховано 3 419 365,9 тис. 
гривень, що більше на 1 286 345,20 тис. грн, або на 60,31% ніж за 
січень-вересень 2020 року. 

Позитивно оцінюється зростання доходів до місцевих бюджетів 
по Рівненській області Проте необхідно зауважити, що темпи росту 
доходів спеціального фонду місцевих бюджетів області вищі за 
темпи росту доходів загального фонду. 

3) Аналіз виконання видаткової частини місцевих бюджетів 
дозволяє визначити: 

структуру видатків місцевих бюджетів у порівнянні з 
плановими показниками, минулими роками та іншими місцевими 
бюджетами відповідного рівня; 

структуру видатків у розрізі загального та спеціального фондів; 
структуру відкритих асигнувань у розрізі захищених видатків. 
Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів України у 2020 

році склав 478,1 млрд грн, що на 88,2 млрд грн (-15,5%) менше від 
обсягу видатків, проведених у 2019 році. Із зазначеної суми видатки 
загального фонду у 2020 році склали 357,7 млрд грн, що на 
84,9 млрд грн (-19,2%) менше 2019 року [1]. За даними Open Budget 
[3] план видатків місцевих бюджетів виконано у 2020 році на 91,5%, у 
2019 році – на 92,7%. Для порівняння – за 10 місяців 2021 року 
маємо 62,7% виконання затверджениз місцевих бюджетів за 
видатками. 

У структурі місцевих бюджетів найбільша частка припадає на 
оплату праці – 206,7 млрд грн, або 43,2%. Капітальних видатків 
проведено на суму 98,6 млрд грн, що становить 20,6% від усіх 
видатків місцевих бюджетів [1].  

У розрізі функціональної класифікації видатків, найбільший 
обсяг коштів протягом 2020 року було спрямовано на фінансування 
освіти – 199,4 млрд грн, що становить 41,7% від загальної суми 
видатків, проведених з місцевих бюджетів. У порівнянні з 
2019 роком, видатки на освіту збільшилися на 12,3 млрд грн або на 
6,6% [2]. 

Видатки місцевих бюджетів Рівненської області у 2020 році 
зменшилися з 20 097,8 тис. грн у 2019 році на 13470,3 тис. грн (на 
35,9%). Так, видатки загального фонду бюджету Рівненської області у 
2020 році зменшились на 40% у порівнянні з 2019 роком, а 
спеціального фонду – на 5%. Причому видатки загального фонду 
зведеного бюджету Рівненської області за 2020 рік займають 82% 
всіх видатків (88% у 2019 році) [3]. 

Серед відкритих асигнувань в розрізі захищених видатків 
зведеного бюджету Рівненської області найбільшими є видатки на 
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соціальне забезпечення та видатки на оплату праці працівників 
бюджетних установ (рис. 3). 

Тестування доступності, прозорості і відкритості даних щодо 
стану виконання місцевих бюджетів, представлених на Державному 
веб-порталі бюджету для громадян (Open Budget), Єдиному 
державному порталі відкритих даних (Дія), веб-порталах 
казначейства, органів місцевого самоврядування, дозволяють 
зацікавленим користувачам використовувати основні методи аналізу 
даних про використання бюджетних коштів громад.  

 
Рис. 3. Динаміка відкритих асигнувань в розрізі захищених видатків 

місцевих бюджетів Рівненської області за січень-вересень 2020–2021 років 
(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних 

трансфертів) 
Джерело: розроблено авторами на підставі даних Державної 

казначейської служби України. URL: 
https://riv.treasury.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-vikonannya-derzhavnogo-

ta-miscevih-byudzhetiv-za-dohodami-po-rivnenskij-oblasti-stanom-na-
01012021-roku [4–7] 
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Державний веб-портал бюджету для громадян Оpen Budget 
пропонує застосування Інструменту BOOST-аналіз.  

Методика BOOST-аналізу бюджетних показників розроблена на 
основі методології Світового банку задля сприяння ефективному 
використанню бюджетних коштів та поліпшенню процесів прийняття 
рішень, їх прозорості і підзвітності. Ініціатива BOOST започаткована у 
2010 році і в даний час розгорнута приблизно в 40 країнах світу.  

Дані представляються у форматі зведеної таблиці. Функції 
зведеної таблиці дозволяють користувачеві аналізувати дані з 
різним ступенем агрегації та в різноманітних поєднаннях, а також 
вибирати окремі аналітичні категорії за допомогою фільтрів. На 
Державному веб-порталі бюджету для громадян BOOST-аналіз 
містить інформацію про показники бюджету України у розрізі [8]: 

BOOST-аналіз. Доходи. 
BOOST-аналіз. Видатки. 
BOOST-аналіз. Кредитування. 
BOOST-аналіз. Фінансування. 
Розділ містить помісячні дані, починаючи з січня 2018 року. 

Оновлення даних здійснюється 25-го числа місяця наступного за 
звітним. 

Отже, інструмент BOOST надає можливість громадянському 
суспільству здійснювати моніторинг фінансів держави і громади для 
надання рекомендацій органам управління щодо їх використання. 

Сучасним аналітичним інструментом для прийняття 
управлінських рішень є інформаційно-аналітичний дашборд, у якому 
візуалізувані основні показники виконання бюджетів територіальних 
громад у вигляді інформаційно-аналітичної панелі [8]. 

Запропонована інформаційно-аналітична панель дає 
можливість розглянути фінансові показники в межах України у 
розрізі областей, проаналізувати показники по окремій області в 
розрізі громад, а також порівняти різні показники по обраних 
громадах. При цьому є можливість порівняти показники обраних 
громад із середнім рівнем по Україні. Дашборд дозволяє значно 
спростити сприйняття складних наборів фінансових даних і оцінити 
користувачу поточний стан справ. Спосіб представлення фінансових 
даних у вигляді діаграм і таблиць допомагає сприймати інформацію 
як мешканцям для оцінки фінансових показників регіону (громади), 
так і управлінцям для прийняття рішень. 

Однак, аналітичні панелі (дашборди) мають містити оновлену 
щомісяця відповідно до оприлюдненої звітності. 
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Висновки і перспективи подальших розвідок. Важливим 
напрямом удосконалення інформаційного середовища є формування 
та застосування системи показників оцінки виконання бюджету з 
метою виміру ефективності використання коштів бюджетів для 
прийняття відповідних управлінських рішень. 

Черговим етапом діджиталізації публічних фінансів стала 
інтеграція системи казначейства та системи Prozorro, розширення 
переліку наборів даних, які відвантажуються на Є-data, що посилює 
оперативність інформації про виконання місцевих бюджетів. 
Державною казначейською службою України протягом 2020 року 
створений сервіс інформаційної взаємодії з «Інформаційно-
аналітичною системою управління плануванням та виконанням 
місцевих бюджетів “LOGICA”», що дозволяє централізовано 
здійснювати надання інформації про виконання місцевих бюджетів, 
аналізувати та прогнозувати стан ліквідності місцевих бюджетів на 
відповідну дату [9]. 

Створення доступного, відкритого і прозорого інформаційного 
середовища дозволяє оптимізувати процес управління державними 
фінансами. і сприяє кращому залученню громади до управління і 
контролю за місцевими фінансами. Удосконалення цього 
середовища відбуватиметься у звязку з карантинними 
обмеженнями. 

Факторами впливу також стануть: зміни у податковому та 
бюджетному законодавстві, пов’язані з діджиталізацією та 
покращенням адміністрування платежів, створення більш рівних та 
справедливих умов оподаткування, а також необхідності підвищення 
наповнюваності бюджету. 
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ANALYSIS OF THE LOCAL BUDGET EXECUTION: DIGITAL AVAILABILITY 

OF THE INFORMATION (ON THE EXAMPLE OF THE RIVNE REGION) 
 

In view of the market relations formation and development, the 
primary instrument for the state to regulate social and economic processes 
in the regions is the local budgets. The need to improve the administration of 
local budget funds and community participation in solving territorial 
problems, the latest challenges to the information environment, and 
ensuring access to information on budget implementation have made the 
research relevant. 

The aim of the article is to test open data on the local budgets of 
Ukraine implementation in order to provide recommendations for improving 
public policy in the field of community budgets and local finances. 

The article examines the availability of data for the analysis of the 
local budget, which allows applying the proposed method of analysis in 
terms of tasks: assessment of the structure of local budgets; analysis of the 
implementation of the revenue of local budgets; analysis of the expenses of 
local budgets. According to these tasks, the implementation of local budgets 
of Ukraine and consolidated budget of Rivne region for 2020 and 2021 was 
analyzed. The main problems of filling local budgets are indicated. 

Monitoring of quality, accessibility, transparency, and openness of data 
on execution of local budgets, presented on the State web portal of the 
budget for citizens, the Unified state portal of open data, web portals of the 
Treasury, local governments. Modern analytical tools for making managerial 
decisions on the implementation of local budgets, such as BOOST-analysis, 
dashboards, have been considered. 

An important area of improving the information environment is the 
formation and application of a system of indicators for assessing the 
implementation of the budget in order to measure the effectiveness of the 
use of budget to make appropriate management decisions. 

It was proposed the influence factors, such as tax changes, budget 
legislation related to digitalization and improvement of payment 
administration, creation of more equal and fairer tax conditions, and the 
need to increase the budget. 

Keywords: local budget; revenue of local budget; expenses of local 
budget; expenditures of local budgets; reporting of local budgets; local budget 
execution; analytics; digitalization; availability of information. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: ЦИФРОВАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РИВНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
 

В статье проведено исследование доступности данных для анализа 
состояния местного бюджета, что позволяет использовать предложеную 
методику анализа в разрезе заданий: оценка структуры местных 
бюджетов; анализ наполнения доходной части местных бюджетов; 
анализ исполнения расходной части местных бюджетов. Проведен 
мониторинг качества, доступности, прозрачности и открытости данных о 
состоянии местных бюджетов, представленных на Государственном веб-
портале бюджета для граждан, Єдином государственном портале 
открытых данных, веб-порталах казначейства и органов местного 
самоуправления. Предложено усовершенствование информационной 
среды в части визуализации расчета эффективности использования 
бюджетных средств для принятия соответствующих управленческих 
решений. 

Ключевые слова: местный бюджет, доходы местных бюджетов, 
расходы местных бюджетов, отчетность местных бюджетов, выполение 
местных бюджетов, аналитика, диджитализация, доступность информации. 
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