
 

 

123 

і була спрямована на збільшення інвестиційної привабливості територій. 
Формування такої політики України має базуватися на ефективному 
застосуванні принципів національних пріоритетів, конкурентних переваг та 
менталітету, що є важливою передумовою для вирішення стратегічних 
завдань соціально-економічного розвитку [4]. 
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Реформа децентралізації спрямована на створення сучасної системи 
місцевого самоврядування в Україні на основі європейських цінностей 
розвитку місцевої демократії, наділення територіальних громад 
повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний 
розвиток, надання населенню високоякісних та доступних публічних послуг.  

Дані про стан місцевих бюджетів свідчать про позитивну динаміку 
впровадження фінансової децентралізації, при цьому покращення 
фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад випереджає 
загальну динаміку місцевих бюджетів базового рівня. За 2016 рік до 
загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 
146,6 млрд грн, що складає 116,3 % від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду 
проти 2015 року склав 48,4 млрд грн, або 49,3 % [1]. При цьому власні 
надходження бюджетів 159 громад зросли більше ніж у 3 рази порівняно з 
2015 роком (з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в 
середньому, власні доходи бюджетів громад збільшилися на 1645 грн  
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(з 700 грн до 2345 грн). Всього ресурси місцевих бюджетів громад  
(з трансфертами) зросли майже у 7 разів, порівняно з надходженнями  
2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу, та склали  
7,1 млрд грн [2].  

За даними Держказначейства, з одного мільярда гривень, виділених 
державою коштів субвенції на розвиток інфраструктури громад 95 % цих 
коштів вони вклали у оновлення та будівництво доріг, будівель шкіл, 
дитячих садків, медичних закладів, у будівництво центрів надання 
адміністративних послуг, спортивних споруд, освітлення вулиць, придбання 
спеціалізованої техніки для комунальних потреб [2]. 

Результати виконання місцевих бюджетів за 2017 рік підтверджують 
тенденції зростання надходжень до місцевих бюджетів. За січень-квітень до 
загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 
56,2 млрд грн, що складає 34,9 % від річного обсягу надходжень, 
затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду 
проти січня-червня 2016 р. склав 14,5 млрд грн, або 34,9 % [3]. При цьому 
темпи росту доходів бюджетів громад є вищими, ніж у цілому по місцевих 
бюджетах. Так, доходи загального фонду 366 бюджетів громад у січні-грудні 
2017 р. в порівняльних умовах зросли на 45,3 млрд грн, або 30,9 %. При 
цьому, по єдиному податку темп росту складає 103,8 %, по податку на 
доходи фізичних осіб – 105,8 %, акцизному податку з роздрібної торгівлі – 
41,3 %. Такий стан виконання місцевих бюджетів дає можливість місцевим 
органам влади забезпечувати функціонування закладів бюджетної сфери та 
самостійно вирішувати питання розвитку громад [4]. 
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