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логічний чинник, тобто його система цінностей, інтересів. Раціональне 
формування і ефективне використання заощаджень населення мають 
місце тільки за наявності продуктивної системи цінностей, яка, як бу-
дується на трьох основних вузлах: довіра, відповідальність і особа.  

Взаємозв'язок між економічним зростанням і рівнем сукупних за-
ощаджень, відмічений вище, відповідає реальності тільки для країн, в 
яких створені механізми по формуванню і ефективному використанню 
збереженої частини доходів економічних суб'єктів [7]. Інакше зростан-
ня заощаджень збільшуватиме вилучення засобів з потоку «доходи-
витрати» і, як наслідок, обумовлювати недостатність засобів для по-
криття витрат виробників, пов'язаних з випуском продукції, і т.д. От-
же, збільшення заощаджень в країнах, що не мають ефективних меха-
нізмів по їх залученню і використанню в економіці, є не благом, веду-
чим до економічного зростання, а одним з основних чинників, які 
сприяють виникненню негативних структурних деформацій народного 
господарства і економічному спаду. 
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Розглядаються основні статті видатків міських бюджетів впродовж періоду, коли  
закладався фундамент сучасної системи міських фінансів. Досліджено структуру 
обов’язкових та факультативних видатків міських бюджетів за матеріалами Волинської 
губернії. 

 

Зростання значення місцевих фінансів у сучасній фінансовій сис-
темі Україні зумовлює детальне дослідження структури місцевих бю-
джетів, джерел формування доходів, основних напрямків фінансування 
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та способів подолання дефіциту місцевих бюджетів. У зв’язку з цим 
актуалізується вивчення історико-економічного досвіду формування 
міських фінансів сучасного типу, зокрема основних статей видатків 
міських бюджетів.  

Мета нашого дослідження – визначити основні обов’язкові та фа-
культативні статті видатків міських бюджетів наприкінці XVIII – 80-х 
років ХІХ ст. та проаналізувати виконання міських і делегованих дер-
жавою зобов’язань органів місцевого управління. Хронологічні межі 
роботи обумовлені часом приєднання Правобережної України до Ро-
сійської імперії та початком реформування міського самоврядування 
на підставі „Міського положення” 1870 р. 

Окремі аспекти формування міських бюджетів розкриті у роботах 
науковців середини ХІХ – початку ХХ ст. [13, 14]. Відомий економіст 
І.С.Бліох досліджував еволюцію державних фінансів і їх зв’язок з міс-
цевими бюджетами [12]; І.Х.Озеров розробляв  критерії розмежування 
обов’язкових і факультативних видатків міських бюджетів [15]. На 
сучасному етапі розвитку історико-економічної науки фінанси місце-
вих органів влади у Правобережній Україні в ХІХ ст. ще не стали 
предметом спеціального дослідження. Запропонована стаття актуальна 
ще й тому, що саме в другій половині ХІХ ст. складаються основні 
принципи місцевого фінансування. 

В теорії фінансів у видатковій частині бюджетів розрізняють по-
стійні та факультативні видатки. У структурі міського бюджету        
Волинської губернії такий поділ з’явився лише на початку 50-х років 
ХІХ ст. Тоді до деяких постійних видатків належали кошти, які спря-
мовувалися на утримання органів місцевого управління, фінансування 
соціальної сфери, благоустрій міста та виконання видатків, делегова-
них державою [12]; до факультативних – на будівництво, реконструк-
цію мостів, переправ, приміщень, які займали окремі органи управлін-
ня та інше [15]. Таке розмежування перелічених статей видатків не 
було характерним для бюджетів усіх міст. Наприклад,                             
фінансування церковно-парафіяльних шкіл у бюджетах Житомира і 
Луцька належало до постійних видатків, тоді як у бюджетах інших 
повітових міст Волинської губернії воно мало необов’язковий харак-
тер. 

Відповідно до „Міського положення” 1785 р. міська громада мала 
право самостійно визначати статті фінансування. Переважно до них 
належало утримання магістрату, фінансування шкіл та установ у місті, 
що підлягали приказу громадської опіки, громадські будівлі та ремонт 
доріг. У зв’язку з недостатньо розвинутою доходною базою міст до      
30-х років ХІХ ст. [14] основною видатковою статтею міських бюдже-
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тів Волинської губернії залишалося фінансування окремих органів 
місцевого управління [1]; згодом перелік статей видатків розширився 
за рахунок видатків на поліпшення благоустрою міст та частково вида-
тків на соціальну сферу. Відповідно до суспільного призначення у 
структурі міських бюджетів можна виділити шість груп видатків, при-
значених для фінансування: 1) місцевого управління; 2) освіти, меди-
цини та (рідше) соціального забезпечення; 3) благоустрою міст;            
4) військових видатків; 5) погашення позики чи виконання фінансових 
зобов’язань попередніх бюджетних періодів; 6) екстраординарні ви-
трати. 

До структури видатків на утримання міських дум та магістратів 
входили: 1) оплата праці секретаріату та канцелярських службовців;  
2) витрати на канцелярське обладнання; 3) оплата орендної плати при-
міщення, що займали магістрат і міська дума; 4) опалення та освітлен-
ня цих приміщень.  

Упродовж кінця XVIII ст. – 70-80-х років ХІХ ст. найбільшою за 
обсягом видатковою статтею були витрати на міське управління, пи-
тома частка яких у міських бюджетах Волинської губернії досягала 50-
70% [11]. До складу цієї статті видатків належало фінансування магіс-
трату, ратуші, міської думи (де такі були створені) та міської поліції. 
Фінансування магістратів було передбачено у бюджетах Житомира та 
семи повітових міст (усього в Волинській губернії нараховувалось 
одинадцять штатних повітових міст) – Ковеля, Володимир-
Волинського, Луцька, Новоград-Волинського, Овруча, Кременця та 
Дубно. У  першій половині ХІХ ст. у Новоград-Волинському (наприкі-
нці XVIII ст.) та Житомирі (наприкінці 30-х років ХІХ ст.) поряд  з 
магістратами були створені також і міські думи. Цим пояснюється бі-
льший (приблизно в півтора рази [3]) обсяг витрат бюджетів цих міст 
на міське управління порівняно з іншими містами Волинської губернії. 
Після ліквідації магістратів Волинської губернії у кінці 60-х років        
ХІХ ст. міські думи були створені також у Володимир-Волинському, 
Дубно, Кременці, Луцьку, Овручі та Рівному [2].   

У повітових містах Волинської губернії, де фінансовими справа-
ми займалися магістрати, при них функціонувало господарське відді-
лення. До його складу входили секретар з окладом 150-200 руб., два-
три писарі (50-90 руб. кожному), рідше – сторож (30-40 руб.), столона-
чальник (100 руб.) чи розсильний (30-50 руб.)  [6]. Штат міської думи 
теж обмежувався секретарем (з окладом 170-180 руб.), бухгалтером 
(150-170 руб.), одним-двома писарями, розсильним і сторожем, утри-
мання яких становило близько 600-900 руб. у рік [8]. Крім магістратів 
та міських дум, до органів міського управління належала ратуша, яка 
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була створена в заштатному містечку Волинської губернії – Олиці (на-
прикінці XVIII ст.) й фінансувалася за рахунок самооподаткування 
місцевого населення [9]. До особового складу ратуші станом на 1854 р. 
входили секретар, на якого покладалися й посадові обов’язки бухгал-
тера, писар, сторож та розсильний. Утримання штату обходилося місь-
кій громаді близько 200-300 руб. у рік. 

Крім витрат на оплату праці секретаріату та канцелярським служ-
бовцям магістрату, міської думи чи ратуші, у структуру видатків на їх 
утримання також входили опалення, освітлення та оренда приміщення. 
Розмір орендної плати за приміщення, яке займали міські органи вла-
ди, встановлювався шляхом підписання двостороннього договору між 
міським магістратом (думою чи ратушею) і власником приміщення, 
який завірявся губернським правлінням. Так,  станом на 1834 р. органи 
міського управління губернського та шести повітових міст, що перебу-
вали у державній власності, мали власне приміщення, а тому обсяг їх 
фінансування не передбачав сплати орендної плати [3], тоді як у            
1858 р. лише магістрати Володимира, Ковеля та Луцька розміщувалися 
у будівлях комунальної власності; для інших розмір орендної плати 
становив близько 50-200 руб. у рік. Додаткові витрати Новоград-
Волинської думи були пов’язані з орендою житлового приміщення для 
посесора сільського поселення Суслова, яке перебувало у міській вла-
сності. 

До витрат на місцеве судове управління належало фінансування 
сирітського, (рідше) словесного суду, канцелярія яких часто приєдну-
валася до магістратів. Крім того, у бюджетах міст Волинської губернії 
закладалися  щорічні витрати у розмірі 30-40 руб. на утримання писаря 
при повітовому стряпчому. 

 Динаміка видатків на утримання правоохоронних органів у міс-
тах Волинської губернії в 30 – 60-х роках ХІХ ст. показує зростання їх 
питомої частки від 30 % до 50-60 % усіх видатків міських бюджетів. 
Причинами цього були: 1) розширення компетенції поліційного управ-
ління за рахунок місцевої пожежної охорони, 2) забезпечення амуніції, 
провіанту та житлом нижніх військових чинів, які входили до               
складу міської поліції, 3) збільшення штату міської поліції у                              
Волинській губернії, зумовлене соціально-політичними заворушення-
ми на Правобережній Україні,  4) покриття видатків на опален-               
ня й освітлення в’язниць та оренди приміщень для затримання ареш-
тантів.  

У ході реформуванням та розширенням поліційного управління 
на початку 40-х років ХІХ ст. городничі Староконстянтинова, Володи-
мир-Волинського, Луцька були замінені поліцмейстерами. Вони отри-
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мували оклад з міських доходів (а у випадку дефіциту міського – із 
губернського бюджету) [5], а також грошові виплати, які забезпечува-
ли відповідні умови для здійснення покладених на них службових 
обов’язків: „квартирні” (з метою житлового забезпечення окремих чи-
новників та службовців поліційного управління) та виплати на прові-
ант й амуніцію. У такий спосіб  станом на початок 50-х років ХІХ ст. 
поліцмейстер отримував оклад у розмірі 175 руб., становий пристав та 
квартальний – 60 – 70 руб., а також грошові виплати для житлового 
забезпечення у розмірі 30-50 руб.; нижні чини поліції та пожежники 
забезпечувалися провіантом, обмундируванням та окладом у розмірі 
не більше 130 руб. на рік [6]. Поліції приватних міст (Рівного, Острога, 
Заславля, Староконстянтинова) до 40-х років ХІХ ст. утримувалися за 
рахунок власників землі, а згодом – міських доходів відповідно до сво-
їх бюджетів та кошторисів витрат на утримання поліції, які щорічно 
затверджувалися губернатором [7].  

У структурі видатків на місцеве управління з 40-х років                         
ХІХ ст. зросла частка витрат міста на утримання в’язниць.                   
Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 1844 р.                  
за рахунок залишків міських та земських зборів облаштовувалися 
окремі приміщення для утримання арештантів. У повітовому                  
місті повинно було бути не менше п’яти, а в губернському – десяти 
камер довжиною і шириною у три метри [8]. Згідно з наказом фінансу-
вання будівництва нових приміщень мало належати до факультатив-
них видатків міста, однак на практиці воно було постійною статтею 
бюджету.  

Утримання поліційного управління передбачало також фінансу-
вання місцевої пожежної охорони, тобто видатки на оплату праці бра-
ндмейстеру, закупівлю й ремонт пожежного обладнання, коней та їх 
утримання. Однак зростання видатків на утримання штату поліції у 
півтора – два рази в 70-х – на початку 80-х років порівняно з 30-ми 
роками ХІХ ст. призвело до скорочення видатків на місцеву пожежну 
охорону. Так, станом на 1881 р. у міських бюджетах Волинської губе-
рнії, де не було введено Міського положення 1870 р., не фінансувалося 
утримання команди пожежників, коней та оновлення чи ремонт поже-
жних інструментів [9]. 

Водночас органи державної влади також делегували частину сво-
їх повноважень органам міського управління і вимагали їх реалізацію 
за рахунок міських доходів: оплата праці чиновникам, відряджених 
Міністерством внутрішніх справ чи Міністерством фінансів у канцеля-
рію волинського губернатора (з 1834 р.), часткове фінансування видат-
ків Міністерства внутрішніх справ чи губернського правління. Таке 
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зростання постійних видатків на місцеве управління спричинило до: 1) 
пошуку нових джерел міських доходів, 2) скорочення видатків у соціа-
льну сферу та на покращення благоустрою міста, 3) зростання потреби 
у державних трансфертах з метою покриття обов’язкових видатків. У 
такий спосіб статті видатків міських бюджетів на місцеве управління 
зростали у два – три рази швидше, ніж видатки на соціальну сферу чи 
покращення благоустрою міст.  

Видатки міського бюджету на соціальну сферу обмежувалися 
лише фінансуванням церковно-парафіяльних училищ, медицини та 
частково соціального забезпечення. До середини 60-х років ХІХ ст. 
видатки на оренду приміщення, опалення та освітлення для церковних 
училищ здійснювалися лише з бюджетів Житомира, Луцька та Ново-
града-Волинського [10], але згодом і це фінансування було призупине-
не. Видатки на медицину, а саме утримання міського лікаря та повиту-
хи, закладалися лише у Житомирському та Кременецькому бюджетах 
[11].  

Незначна частина міських видатків призначалася на соціальне за-
безпечення. Із доходів Житомира здійснювалися виплати синам коле-
зького секретаря, які не досягли повноліття і були позбавлені годува-
льника, у розмірі 100 руб. на рік [4]; за рахунок грошових ресурсів Лу-
цька орендували землі сільськогосподарського призначення для Луць-
кої інвалідної команди [3]. Однак такі статті фінансування були по-
одинокими і нерегулярними.  

Тенденція до скорочення була характерна і для видатків, спрямо-
ваних на покращення благоустрою міст. Їх питома частка у бюджетах 
Волинської губернії 30-50-х років ХІХ ст. становила приблизно 7-17%, 
а на початку 80-х років – не перевищувала 1% усіх видатків. До струк-
тури видатків на благоустрій міста належали статті витрат на освіт-
лення та прибирання міських вулиць, укладання бруківки, будівницт-
во, реконструкцію мостів і переправ, ілюмінацію міста в святкові дні 
та ін.  

Скорочення видатків на місцеву пожежну охорону, благоустрій 
міст та недостатнє фінансування соціальної сфери було зумовлене та-
кож зростанням витрат на військові потреби та міжбюджетних транс-
фертів із міських бюджетів державному. Питома частка  цих видатків у 
бюджеті губернського міста Волинської губернії становила близько 
10%, а для повітових – 20-30% від загального обсягу фінансування цих 
міст [11].  

Отже, упродовж першої половини ХІХ ст. почав закладатися фу-
ндамент для формування міських фінансів сучасного типу. У видатко-
вій частині міських бюджетів почали розрізняти обов’язкові (як прави-
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ло, делеговані державою) та власні міські видатки, були визначені ос-
новні напрямки міського фінансування. До основних недоліків нале-
жало те, що: 1) видатки, які задовольняли місцеві потреби та на соціа-
льну сферу, як правило, фінансувалися за залишковим принципом;     
2) до 50-х років не було уніфіковано поділу видатків на обов’язкові та 
факультативні; 3) внаслідок постійного зростання дефіциту державно-
го бюджету був розширений перелік обов’язкових видатків міських 
бюджетів, які задовольняли насамперед загальнодержавні потреби. Це 
стало підставою для подальшого реформування системи міських фі-
нансів у напрямку розширення компетенції органів міського самовря-
дування, збільшення фінансування на покращення благоустрою міст та 
задоволення місцевих потреб.    
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