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коефіцієнта використання територій: загальна площа всіх поверхів не може перевершувати площу ділянки у 
встановлений регламентом число разів. 

Саме на основі такого досвіду європейських країн, нині у свіх регіонах України проводиться 
конкурсний відбір експертів з просторового розвитку. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, спільно з Програмою для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується 
Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й 
виконується Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Шведським агентством з 
питань міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA), оголошено конкурсний відбір радників з питань 
просторового планування та управління ресурсами. Задля підтримки координації заходів з місцевої 
децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з Європою» проводить загальнонаціональний 
конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи експертів. Ретельно відібрані експерти (радники) 
працюватимуть за призначенням у різних регіонах, надаючи консультаційну й експертну підтримку щодо 
впровадження реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, децентралізації 
повноважень центральних органів виконавчої влади та реформи державної регіональної політики [3]. 

Зрозуміло, що найвагомішим донором у сфері політики регіонального розвитку традиційно виступає 
Європейський Союз, який упродовж останнього десятиліття надає значну технічну допомогу у сфері розробки 
й реалізації регіональної політики. Спектр наданої допомоги та джерел фінансування є багатоманітним і 
концентрується як на національному, так й на регіональному рівнях. Окремим важливим елементом є блок 
програм підтримки розвитку прикордонних територій, який має значний вплив на динаміку розвитку та якість 
урядування деяких регіонів, зокрема, на західному кордоні України. Основи співпраці між Україною та ЄС у 
сфері політики регіонального розвитку та транскордонного співробітництва були визначеними у рамках 
положення Статті 70 «Угоди про партнерство і співробітництво» та розділу «Прикордонне й регіональне 
співробітництво» порядку денного асоціації. 

Окрім технічної допомоги між ЄС та Україною, існує політичний діалог у сфері регіонального розвитку 
між Урядом України та Європейською комісією – у рамках меморандуму про взаєморозуміння для 
започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською комісією, підписаним у 2009 
році міністром Василем Куйбідою та комісаром ЄС з питань регіональної політики Павлом Самецьким. Слід 
зазначити, що подібний діалог Єврокомісія має лише з декількома країнами світу (зокрема, з Росією, Бразилією, 
Китаєм, Грузією), що підкреслює важливість цього вектору співпраці між ЄС та Україною.  

Всі документи просторового планування повинні узгоджуватися з органами планування як по 
вертикалі, так і по горизонталі – з сусідніми територіями. Аби зупинити остаточне позбавлення громад 
перспектив розвитку, органи місцевого самоврядування повинні активізувати розроблення містобудівної 
документації (в першу чергу схем планування територій районів, зонінгу територій сільських рад та 
генеральних планів населених пунктів) як інструмента стратегічного планування й оперативного управління 
територіями, їх резервування для майбутніх містобудівних потреб з урахуванням вимог містобудівного, 
земельного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного законодавства. 
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УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Постановка проблеми. Наявність місцевого самоврядування, що здатне забезпечити ефективне 

функціонування територіальних громад – є однією з найважливіших ознак демократичного розвитку країни, 
оскільки допомагає швидко реагувати та вирішувати питання соціально-економічного розвитку на місцевому 
рівні. Не менш важливу роль у цьому аспекті відіграє фінансова децентралізація, адже вона є основою умов 
незалежності та життєздатності органів місцевої влади:  децентралізація процесів ухвалення рішень; збільшує 
можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє 
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ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з 
найнеобхіднішими місцевими потребами [1]. За визначенням з ст. 1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» бюджет місцевого самоврядування – це план утворення та використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні роки, вітчизняна наука провела цілу низку 
досліджень, щодо забезпечення децентралізації управління місцевими фінансами. Зокрема, серед них відомі 
праці О. Сунцова, Н. Гринчук, В. Вакуленко, Ю. Ганущак та ін. Але на даний момент недостатньо дослідженим 
залишається питання щодо визначення ролі та повноважень органів місцевого самоврядування в системі 
управління фінансами на місцевому рівні [3], а також дослідження проблеми децентралізації місцевих 
бюджетів. 

Мета статті полягає в розкритті проблем децентралізації місцевих бюджетів, їх вирішення з метою 
забезпечення успішного соціально-економічного розвитку територій шляхом зміцнення системи місцевого 
самоврядування України. 

Основний виклад матеріалу. На сьогоднішній день, основною ланкою бюджетної системи України, 
що дозволяє формувати бюджетну систему держави, утворювати систему фінансових відносин – є місцеві 
бюджети. Фінансова децентралізація розпочалася шляхом прийняття в 2015 році змін до Бюджетного і 
Податкового кодексів України та низки важливих законів, зокрема щодо передачі органам місцевого 
самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації; 
стимулювання територіальних громад до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення, запровадження правових 
засад формування спроможних територіальних громад шляхом підвищення їх фінансової та економічної 
спроможності тощо. У відповідності до цього, у 2015 році 794 сільських, селищних та міських рад об’єднались 
у 159 територіальних громад.  Загальна площа всіх об’єднаних територіальних громад склала 35807 км2, що 
займає 6 % від площі України (без урахування м. Києва та Автономної Республіки Крим) [4]. 

За останні роки, джерела наповнення місцевих бюджетів було розширено за рахунок передачі з 
державного бюджету на місця цілої низки податків, а також запровадження нових зборів. У зв’язку з цим, було 
проаналізовано за роками питому вагу сільських бюджетів у зведеному бюджеті України (таблиця 1).Беручи до 
уваги результати аналізу, видно, що дійсно питома вага надходжень до сільських бюджетів зростає з кожним 
роком. Проте питома вага надходжень до районного, республіканського, міського, районного (міст Києва та 
Севастополя) бюджету України досі залишається економічно не стабільним. 

Таблиця 1. 
Питома вага сільських бюджетів у зведеному бюджеті України 

Рівень бюджету Частка, % 
2000 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Державний 70,9 76,2 77,8 81,5 
Республіканський, обласні, міські 
(міст Києва та Севастополя) 

12,2 8,9 8,5 6,7 

Міст республіканських (АРК), 
обласного підпорядкування 

10,3 9,7 8,8 6,7 

Районний 4,8 2,2 2,2 1,8 
Міст районного підпорядкування 0,7 0,6 0,6 0,7 
Селищний 0,4 0,6 0,6 0,6 
Сільський 0,8 1,6 1,6 2,0 

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування мають включати 
комплекс заходів стосовно впорядкування відносин у сфері фінансової незалежності. Саме це дасть змогу 
вмотивувати сільські територіальні громади на ефективне та раціональне використання бюджетів.  Більш того, 
фінансова незалежність органів є ключовою передумовою побудови демократичної держави 
місцевого самоврядування. Для реалізації ключових напрямів здійснення децентралізації в Україні необхідно 
враховувати наступні рекомендації:  
-  стимулювання органів місцевого самоврядування до проведення ефективної бюджетної політики, яка 
гарантує рівний доступ громадян до суспільних благ; 
- підвищення прозорості й ефективності використання бюджетних коштів місцевими органами влади, 
впроваджуючи на місцевих рівнях системи моніторингу, оцінки ефективності виконання бюджетних коштів та 
інформування громадськості за допомогою інформаційних технологій; 
- забезпечення повноцінного формування власних доходів місцевих бюджетів в обсягах, що підвищують 
ефективність соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці; 
- підвищення якості та ефективності соціальної політики, створення передумов для ринку соціальних послуг шляхом 
реформування системи соціального захисту через створення єдиних центрів соціальних послуг, впровадження 
системи соціального планування на місцевому рівні, визначення нормативів фінансування соціальних послуг, 
залучення до надання бюджетних соціальних послуг недержавних установ на конкурсній основі; 
- забезпечення розробки та обґрунтування розрахунків фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, 
зокрема, стандартів надання суспільних послуг як основи для визначення [5]. 
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Висновки та пропозиції. Отож, для підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів 
необхідно ефективно впроваджувати реформи децентралізації та утворення об’єднаних територіальних громад. 
Крім того, аналіз зростання обсягу надходжень до загального фонду місцевих бюджетів та кількості створених 
об’єднаних територіальних громад,  дозволяє зробити висновок про значний вплив фінансової децентралізації 
на розвиток регіонів.  
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