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Міський бюджет, як складова єдиної державної фінансової системи, 
відображає грошові  відносини, які виникають між місцевими органами 
самоврядування та суб’єктами розподілу грошових коштів, що 
використовуються для втілення програм соціально-економічного розвитку 
регіонів та поліпшення добробуту проживаючого там населення.  

Роль міського бюджету в соціально-економічному розвитку міста 
зумовлюється типом економічної системи в країні, поставленими цілями 
органів місцевого самоврядування, що відображається в стратегії міста та 
пріоритетами розвитку суспільства в цілому.  

Саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального 
захисту населення. 

Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів на 2012 рік в Україні 
засвідчив їх соціальну спрямованість. Так, переважна частка бюджету міста 
Києва була направлена на фінансування освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту і соціального забезпечення, житлового будівництва 
тощо. Разом з тим, недостатня кількість бюджетних коштів спрямовувалася 
на фінансування житлово-комунального господарства, дорожнього 
господарства, послуги, пов’язані з економічною діяльністю, що свідчить про 
недоліки існуючої бюджетної системи в Україні у зв’язку з незначними 
витратами на розвиток територій. 

Зарубіжний досвід вказує на те, що багаторівнева бюджетна система 
повинна забезпечувати компроміс між центральними та місцевими органами 
влади щодо покращення життєдіяльності міста. Проте в Україні досі 
спостерігається централізація фінансових потоків, що зменшує роль міського 
бюджету в соціальному та економічному розвитку міста і не забезпечує 
такий його розвиток в цілому. Саме тому важливим є критичне вивчення 
іноземного досвіду задля вирішення проблем місцевих бюджетів. 

Крім того, проблемою залишається постатейний метод планування 
видатків міського бюджету та занадто повільний перехід на програмно-
цільовий метод. На думку науковців, такий перехід забезпечить можливість  
реалізації середньострокового планування, на якому базуватиметься весь 
бюджетний процес згідно зі встановленими пріоритетами, завданнями 
бюджетної політики та наявними ресурсами конкретного населеного пункту. 

Таким чином, міський бюджет відіграє важливу роль в соціально-
економічному розвитку міста та держави в цілому, оскільки забезпечує 
фінансову підтримку саме тим галузям міського господарства, які на думку 
представників органів місцевого самоуправління, найбільш його потребують. 



Як свідчить іноземний досвід, децентралізоване спрямування бюджетних 
коштів повинно забезпечити стабільний соціально-економічний розвиток 
міст України. Подальше ж впровадження та удосконалення програмно-
цільового методу формування місцевих бюджетів дасть змогу досягнути 
запланованого бюджетними програмами соціального та економічного 
ефекту, отриманого шляхом реалізації програмних заходів, використовуючи 
при цьому обмежені фінансові ресурси. 

 
 

 


