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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ  
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Досліджено економічний стан органів місцевого самоврядування і  фінансові дже-
рела, з яких формується місцевий бюджет. Комунальна власність розглядається як одна  
з складових  економічної основи місцевого самоврядування. Акцентується увага на  
фінансовій самостійності місцевих   органів влади, яка дає можливість регіонам макси-
мально використовувати специфіку територій в її економічному розвитку. 

 

Исследовано экономическое состояние органов местного самоуправления и фи-
нансовые источники, из которых формируется местный бюджет. Коммунальная собст-
венность рассматривается как одна из составляющих экономической основы местного 
самоуправления. Акцентируется внимание на  финансовой самостоятельности местных 
органов власти, которая дает возможность регионам максимально использовать специ-
фику территорий в ее экономическом развитии. 

 

We have analyzed economic state of self-administration authorities and financial sources 
of local Budget. Municipal property is regarded as a constituent part of economic base in gen-
eral and in our country particularly. We emphasize on financial self-sufficiency of local au-
thorities, which characterizes regional independence and potentiality of its economic develop-
ment. 

 

Ключові слова: місцевий бюджет, комунальна власність, управління, фінансова 
самостійність, місцеве самоврядування. 

   

 На сучасному етапі розвитку нашої держави саме фінансові пи-
тання місцевої влади набувають великої значущості. Постійна обме-
женість отримання фінансових ресурсів для органів місцевого само-
врядування та нестабільність їхніх доходних джерел стали загальноде-
ржавною  проблемою.  Як наслідок, на місцях не вирішуються найбо-
лючіші життєві питання населення, потребують значних капіталовкла-
день об'єкти освіти, охорони здоров’я, погіршується стан доріг та ін-
ших засобів комунікацій, інфраструктури в цілому. До цього додається 
ще й  надзвичайно неефективна система менеджменту як у центрі, так і 
на місцях, що базується  на старих управлінських традиціях, коли все 
намагалися вирішувати з єдиного центру. Активний вплив місцевих 
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органів влади на  формування нових суспільних відносин можливий  
лише за умови, що вони матимуть у своєму розпорядженні фінансові 
ресурси. Чинне законодавство України визначає основою самостійнос-
ті місцевих бюджетів власні та закріплені за ними на стабільній основі 
законом загальнодержавні доходи [1]. Стан і рівень доходів місцевих 
органів влади значною мірю визначаються способами їх формування. 
Отже важливою складовою вивчення фінансів  місцевих органів є до-
слідження способів формування доходів, які зумовлені характером та 
особливостями  економічної системи, котра домінує на тому чи іншо-
му етапі розвитку. 

За останні роки питання управління фінансовими ресурсами ор-
ганів місцевого самоврядування висвітлювалися в багатьох публікаці-
ях вітчизняних дослідників. У цьому плані заслуговують на увагу нау-
кові праці М.Карліна, П.Бубенка, О.Козир [3, 5] та ін. Серед вчених 
особливо слід відмітити В.Кравченка [6], який зробив суттєвий внесок 
в українську фінансову науку, поставивши питання про розподіл пов-
новажень між центральною та місцевою владою для економічного роз-
витку територій та роль місцевих позик як джерела фінансування тако-
го розвитку. Але досі  недостатньо розкритим в економічній літературі 
залишається питання управління таким специфічним фінансовим 
об’єктом органів місцевого самоврядування,  як комунальна власність. 

Метою даної роботи є визначення основних напрямів удоскона-
лення управління муніципальними фінансовими потоками і фінансо-
вими відносинами, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів, 
органів місцевого самоврядування та розробка практичних рекоменда-
цій з ефективного управління об'єктами комунальної власності на регі-
ональному рівні.  

Новим етапом у фінансових питаннях місцевої влади стало при-
йняття Бюджетного кодексу України, що дозволило вирішити дві про-
блеми: з одного боку,  створено й узаконено зрозумілу схему ухвален-
ня бюджетних рішень та їх виконання для всіх ланок бюджетної сис-
теми, а з іншого – реформовано і вдосконалено систему міжбюджет-
них відносин в Україні. З прийняттям Бюджетного кодексу місцеві 
бюджети набувають нового змісту, їх роль і значення зростають. Згід-
но закону, органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах 
самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні бю-
джети. Місцевий бюджет складається з обласних, районних, селищних 
та сільських бюджетів [4]. Кожне адміністративно-територіальне утво-
рення самостійно встановлює порядок та положення про бюджет, ви-
ходячи з юридичних норм Бюджетного кодексу, яким визначено, що 
бюджетний устрій в країні базується на принципах єдності, збалансо-
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ваності, повноти, реальності, гласності та самостійності всіх бюджетів, 
що входять до бюджетної системи. Місцеві бюджети України є найчи-
сельнішою ланкою її бюджетної системи, їх кількість становить 11949.  
Склад місцевих бюджетів наведено на рисунку [4]. 

 
 Місцеві бюджети України 

Республіканський 
бюджет АРК (1) 

Обласні 
бюджети 

(24)  

Бюджети міст 
республіканського  
підпорядкування (2) 

Районні бюджети 
(488) 

 

Бюджети міст обласного 
підпорядкування (165) 

Бюджети міст 
районного 
підпорядкування (277) 

Бюджети 
селищ (787) 

Бюджети 
сіл (10101) 

Бюджети 
районів 
міста (104) 

 
 

Нині в Україні на муніципальному рівні ще не повністю сформо-
вано ефективний механізм управління доходами і витратами як місце-
вого бюджету зокрема, так і муніципальних утворень взагалі. Виріши-
ти цю проблему дає змогу бюджетування, яке представляє собою тех-
нології планування і контролю грошових потоків та фінансових ре-
зультатів у муніципальному утворенні. Бюджетування спрямовується 
на розв'язання таких важливих для його функціонування питань, як  
встановлення ефективного контролю за грошовими потоками в муні-
ципальному утворенні, формування обліку фінансів, впровадження 
інформаційних технологій і оперативний контроль за фінансами та 
узгодження роботи економічних і фінансових підрозділів органів міс-
цевого самоврядування [8]. Муніципальне бюджетування спрямоване 
на відображення доходів і витрат, збалансованості, ефективності й еко-
номічності використання бюджетних засобів, адресності та цільового 
характеру використання ресурсів. Саме бюджетування є частиною 
управління розвитком муніципального утворення. 

Найважливішим   джерелом   поповнення   місцевих   бюджетів  є  

3 рівень 

1 рівень 

2 рівень 
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ефективне управління комунальною власністю. У даному дослідженні 
комунальна власність є однією з складових економічної основи місце-
вого самоврядування. Комунальна форма власності утворює власну 
економічну основу місцевого самоврядування. Питання про право на 
власність сьогодні інтенсивно обговорюється у зв'язку з проблемою 
розмежування компетенцій держави й органів самоврядування в еко-
номічній та господарській діяльності. Формування комунальної влас-
ності в Україні ще не завершено, і воно має свої особливості. На відмі-
ну від практики більшості зарубіжних  розвинутих країн, в Україні 
майно комунальної власності сформовано шляхом його безоплатної 
передачі із загальнодержавної до комунальної власності [6]. В зарубі-
жних країнах майно муніципальної (комунальної) власності сформо-
вано, як правило, шляхом викупу об’єктів приватної власності до вла-
сності територіальних колективів, а також шляхом створення об’єктів 
комунальної власності за рахунок коштів органів місцевого самовря-
дування [6]. Фінанси підприємств комунальної форми власності є 
складовою частиною місцевих фінансів, але вони мають певні особли-
вості. Так, майно підприємств комунальної форми власності перебуває 
у власності місцевих органів самоврядування, тому для фінансування 
цих підприємств, крім власних джерел залучаються кошти місцевих 
бюджетів, а також кошти, отримані в порядку перерозподілу між цими 
підприємствами. У комунальній власності органів місцевого самовря-
дування житлово-комунальні підприємства займають найбільшу час-
тину в структурі всіх комунальних підприємств. Від діяльності цих 
підприємств залежить і фінансове забезпечення місцевих органів вла-
ди. Аналіз житлово-комунальних підприємств вказує на їх збитковість. 
Сучасні науковці, наголошують на необхідність реформування житло-
во-комунального господарства шляхом запровадження нових форм 
управління житлово-комунальним господарством на рівні територіа-
льних громад, зокрема делегованого управління, а також впроваджен-
ня системи договірних відносин. На думку Л.М.Шутенка, важливим 
інструментом фінансової політики у реформуванні ЖКГ є складання 
балансу доходів та видатків всіх підприємств, що мають відношення 
до системи ЖКГ [10]. Водночас за рахунок фінансових ресурсів кому-
нальних підприємств формується певна частка доходної частини фі-
нансових ресурсів місцевих органів влади. Це формування здійснюєть-
ся шляхом податкових та інших надходжень до місцевих бюджетів, 
зборів та надходжень від оренди підприємств, а також приватизації 
об'єктів комунальної власності. Тому власність територіальної громади 
повинна максимально використовуватись органами місцевого само-
врядування  з  метою  задоволення  поточних  і  перспективних потреб  
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відповідної громади.  
Перед органами місцевого самоврядування все частіше постає 

проблема вишукування коштів, необхідних для здійснення місцевих 
програм економічного розвитку. Розподіл доходів між окремими ви-
дами бюджетів повинен забезпечити бюджет кожного рівня величи-
ною доходів, достатніх для фінансування закріплених за цим рівнем 
видаткових зобов'язань [2]. Ситуація, що склалася, позбавляє місцеві 
органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює зале-
жність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливос-
тей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що 
виникли в межах певної адміністративно-територіальної одиниці. То-
му виникла необхідність пошуку ефективного механізму поповнення 
фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, який би визначав нові 
принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функ-
цій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду 
бюджету, і що головне – доходів між різними ланками бюджетної сис-
теми. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і між-
бюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватися комплекс-
но, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і жоден з цих елементів не 
може бути реформованим без врахування двох інших. 

Ступінь місцевої автономії значною мірою залежить від джерела 
податкових надходжень. Найбільшою незалежністю місцеві ради ко-
ристуються, якщо кошти надходять з власної місцевої бази, і вони мо-
жуть на власний розсуд установлювати ставки оподаткування в межах, 
встановлених законом. У випадку, коли податкові надходження рад 
муніципалітетів складаються виключно з державних субсидій, асигно-
ваних на спеціальні цілі, самостійність органів місцевого самовряду-
вання є найбільш обмеженою [9].  

Податки, зокрема місцеві, є основною частиною надходжень до 
місцевих бюджетів. Сукупність податків, які можуть стягуватися орга-
нами місцевого самоврядування, встановлюється у законах. У визна-
чених законом межах рішення про запровадження, внесення змін і до-
повнень та скасування муніципального податку, приймає місцева рада. 
Питання становлення інституту самостійних місцевих бюджетів в 
Україні не можна розглядати без використання зарубіжного досвіду 
формування власних доходів місцевих бюджетів. Фінансова база  му-
ніципальних утворень у деяких зарубіжних країнах має свої особливо-
сті, насамперед, це стосується оподаткування та фінансової взаємодії з 
органами влади всіх рівнів. Наприклад, головним податком  у фінансо-
вій системі місцевого самоврядування в США, є майновий податок, і в 
2008 р. місцеві майнові податки становили 75% усіх місцевих податків 
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США. В Швеції прибутковий податок з громадян може сягати 60% у 
структурі податкових надходжень і розглядається як важлива гарантія 
фінансової автономії [6].  

З метою підвищення зацікавленості органів місцевого самовряду-
вання у залученні на свою територію як юридичних, так і фізичних 
осіб необхідно змінити систему розподілу податку на доходи фізичних 
осіб між місцевими бюджетами. Діюча система стягнення податку з 
доходів фізичних осіб передбачає його надходження до місцевого бю-
джету за місцем роботи платника податку. Це означає, що до місцевих 
бюджетів не надходить податок від доходів громадян, основне місце 
роботи яких знаходиться поза територією певного населеного пункту. 
З цією проблемою вже зіткнулись адміністративно-територіальні утво-
рення, розташовані навколо великих міст. 

Фінанси місцевих органів влади є інструментом забезпечення су-
спільних послуг. Місцеве самоврядування, як і держава, є інститутом, 
що надає послуги населенню. Ефективність діяльності місцевих орга-
нів влади у сфері надання суспільних послуг залежить від достатнього 
розміру місцевих фінансових ресурсів. Тому органи місцевого само-
врядування повинні розробляти конкретні механізми стимулювання 
збільшення обсягів виробництва, ВВП, обсягу інвестицій і рівня дохо-
дів населення відповідно до інноваційного напряму економічного роз-
витку територій [7]. Якщо збільшення обсягів виробництва буде пози-
тивно відображатися на доходах місцевих бюджетів, то з'явиться і за-
цікавленість у розробці нових методів управління територією. При-
ймаючи програми і нормативні акти, Верховна Рада повинна надавати 
органам місцевих рад  можливість для розробки власних програм роз-
витку територій. 

Ступінь фінансової самостійності місцевих органів влади харак-
теризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її еко-
номічного розвитку. В даному дослідженні комунальна власність є 
однією з складових  економічної основи місцевого самоврядування. 
Комунальна форма власності утворює власну економічну основу міс-
цевого самоврядування, і тому потрібно докорінно змінити  схему ру-
ху фінансів, замість схеми «знизу вверх» , необхідно надати повнова-
ження органам місцевого самоврядування в самостійному розпоря-
дженні місцевими фінансами .  

Однієї з найголовніших способів забезпечення фінансової стабі-
льності органів місцевої влади є впровадження адміністративно-
територіальної реформи, яка дасть змогу створення в регіоні сучасної, 
ефективної системи регіонального управління та місцевого самовряду-
вання. Це велика робота по розмежуванню територій, створенню но-
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вих комунікацій, мереж, часткового капітального будівництва, будів-
ництво додаткових доріг, шкіл, лікарень. Тому адміністративно-
територіальна реформа дасть змогу для правового забезпечення пода-
льшого реформування бюджетних відносин [11]. 
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Розглядається поняття якості надання послуг міським електротранспортом. Акце-
нтується увага на можливих методах оцінки та показниках підвищення якості послуг. 
Проаналізовано діючі показники якості надання послуг пасажироперевезень МЕТ; ви-
значено їх зв'язок та вплив на зміну показників виробничої програми, обсяги пасажиро-
перевезень, показники продуктивності праці, фінансових результатів та ін. Запропоно-
вано розробити Положення та методичні вказівки щодо визначення економічно обґрун-
тованих показників якості послуг МЕТ. 

 

Рассматривается понятие качества оказания услуг городским электротранспортом. 
Акцентируется внимание на возможных методах оценки и показателях повышения каче-
ства услуг. Проанализированы действующие показатели качества оказания услуг пасса-


