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Посібник містить викладений доступною для пересічного громадянина мовою огляд
бюджетної системи України, принципів бюджетного устрою, перелік нормативно-правових
актів щодо формування та функціонування місцевих бюджетів, учасників бюджетного процесу
та окреслення ролі громадянського суспільства у прийнятті бюджетних рішень. В цьому ключі
здійснено опис існуючих в Україні інноваційних практик та методик залучення громадян та їх
об’єднань до бюджетного процесу, в тому числі у партнерстві з місцевим малим та середнім
бізнесом. На основі матеріалів посібника керівники та члени місцевих громадських організацій
зможуть проаналізувати відповідні проблеми соціально-економічного розвитку своїх громад та
розробити пакет вимог до органів місцевого самоврядування, склавши план суспільного впливу
(адвокасі) з їх виконання. Посібник допоможе отримати відповідну ресурсну підтримку
проектів та програм.
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ВСТУП
Сьогодні наша держава перебуває на шляху перетворень, зміст яких
полягає у тяжінні до євроінтеграційних процесів, входженні до євроінституцій,
перш за все, в секторі публічних адміністративних процедур та фінансів, у
поступовому переході до відповідних стандартів, прийнятних цими
інституціями. Наряду з процесами загальносуспільного характеру, формування
бюджетної політики в умовах демократичних погоджень має своєю основою
суспільну згоду щодо її стратегічних напрямків і пріоритетів.
Бюджет є важливим інструментом держави, через який вона формує власні
економічний та соціальний потенціали. Завдяки своїй визначальній ролі в
економіці, бюджетний процес та бюджетна політика пов’язують державні
інститути влади як з інтересами кожного з пересічних громадян, так і зі всіма
суб’єктами господарської діяльності. Бюджет як важіль управління дає змогу
громадянам та місцевим органам влади, як їх представникам впливати на
економічні, соціальні та політичні процеси в країні. З суто фінансового
механізму бюджет поступово перетворюється в потужний засіб впливу на
громадську думку, на спрямованість соціальних перетворень та на розвиток
політичних подій в державі.
Кожна територіальна громада має свій власний бюджет – хто більший,
хто менший. Незалежно від розміру бюджету, коштів все одно не вистачає,
тому надзвичайно важливо аби у процесі підготовки та виконання бюджету ми
пам’ятали декілька простих речей:
- гроші йдуть до грошей, не вкладаючи кошти  Гроші йдуть до
в розвиток, не варто сподіватись на їх зростання грошей.
у майбутньому;
 Хто копійку не цінує,
- хто копійку не цінує, сам і «шага» не вартий – сам і «шага» не вартий.
витрати
мають
бути
розумними
та  Знання породжують
виправданими, лише тоді вони ефективні;
правильні рішення.
- знання породжують правильні рішення – лише
знаючи
особливості
бюджетної
системи,
формування та витрачання бюджету, можна впливати на місцевий розвиток та
якість життя у громаді.
Саме тому ми підготували цю роботу для небайдужих представників
громадськості, аби посилити потенціал суспільства, потенціал громади, який у
кінцевому підсумку дає змогу реалізувати у громаді права, надані українським
законодавством.
Бюджетування вважається одним з найскладніших секторів місцевого
управління. Хоч на перший погляд, в управлінні фінансами немає нічого
складного. Досить вивчити Бюджетний кодекс і підзаконні акти.
Складність управління місцевими фінансами, як це не парадоксально,
зумовило той факт, що наразі в Україні це найбільш децентралізований
напрямок публічного сектору. При цьому високий рівень оперативної автономії
стриножений жорсткими вимогами казначейського обслуговування. Свобода в
кадровій політиці обмежена вимогами до кваліфікації та досвіду, які хоча й не є
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формалізованими, однак несхитно дотримуються керівниками будь-якої
політичної розмальовки. Індикатори успішності діяльності бюджету теж не
досить чітко окреслені, що не дає можливість адекватно оцінювати його
роботу. Нарешті, періодичність бюджетного процесу зумовлює зацікавленість
постійно бути в конвеєрі необхідних управлінських рішень, удосконалюючи
багаторазово повторювані операції до автоматизму.
Хоч це і може здаватись дивним, однак найбільш природно
консервативна галузь виявилась найбільш реформованою в Україні. І
подальший розвиток місцевих бюджетів фактично гальмується відсутністю
відповідних змін в інших секторах.
Наданий тут нарис не ставить на меті дати вичерпну картину місцевих
фінансів, для цього існує безліч спеціальної
Подальший розвиток місцевих
літератури, а призначений для представників
бюджетів гальмується
громадськості, які почасти не схильні до
відсутністю відповідних змін в
скрупульозного дослідження хитросплетінь
інших секторах.
законодавчих нетрів, але хотіли б мати відповіді
Задекларована автономія
на низку питань, які обов’язково постають
стриножена жорсткими
вимогами казначейського
перед ними у процесі їх щоденної діяльності.
обслуговування.
Що, зрештою, не дає підстави ігнорувати
Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс
та ряд інших нормативних документів, які регулюють сферу державних та
місцевих фінансів. Більше того, для розуміння контексту вказані документи
мають стати настільною книгою.
З іншого боку, деякі положення бюджетного та податкового
законодавства і процеси в цьому описі подані в ретроспективному ракурсі, що
дозволяє краще зрозуміти сутність явищ, які в офіційному трактуванні є чи
можуть здатись дещо жорсткими, чи навіть анахронічними. Також слід
зазначити, що акцент робиться на положеннях, які стосуються бюджетів
територіальних громад, і питання державних фінансів розглядається саме в
цьому ракурсі.
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1. БЮДЖЕТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРИНЦИПИ
БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ
1.1. Бюджетне законодавство
Бюджетна система є складовою частиною фінансової системи і відіграє
важливу роль в економічній і соціальній політиці держави, тому велика увага
приділяється законодавчому регулюванню бюджетної системи. Існує ряд
нормативно – правових актів, що стосуються питань формування і дії
бюджетної системи України.
Ще 29 червня 1995 року з метою стабілізації та розвитку державних
фінансів молодої незалежної України був прийнятий закон України “Про
бюджетну систему Укряїни”. В ньому були сформовані чіткі визначення
бюджетного процесу, обовязки та права його учасників, визначені принципи
мобілізації та використання бюджетних коштів, створена правова основа
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.
Основою бюджетного законодавства України є Конституція України, а
головним нормативним актом, що сьогодні регулює бюджетні питання, є
Бюджетний кодекс України, прийнятий в 2001 Основою
бюджетного
році. У 2010 була прийнята нова редакція законодавства
України
є
Бюджетного кодексу, яка містить більшість Конституція України,
головним
нормативним
норм попередньої редакції, усуваючи низку а
білих плям, але при цьому відтворюючи актом, що сьогодні регулює
бюджетні
питання,
є
також частину його недоліків.
Бюджетний кодекс України,
Специфіка бюджетного законодавства діюча редакція якого прийнята
полягає в тому, що в ньому застосовуються в 2010 році
також норми обмеженого в часі закону, яким є
закон про державний бюджет на наступний рік. Виключно законом про
Державний бюджет України визначаються надходження та витрати Державного
бюджету України.
До складу бюджетного законодавства також входять:
- ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих
на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу та інших законів України;
- нормативно-правові акти органів виконавчої влади;
- рішення про місцевий бюджет;
- рішення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування.
Також складовою бюджетного законодавства слід вважати Податковий
кодекс України, адже, якщо Бюджетний кодекс регулює питання, що
стосуються витрачання суспільних коштів, то Податковий кодекс описує
джерела та порядок наповнення коштів бюджетів.
До бюджетного законодавства також варто додати низку підзаконних
актів, які важливі для місцевих бюджетів. Це стосується постанови Кабінету
міністрів України про порядок розрахунку трансфертів (платежів) до місцевих
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бюджетів, якою визначена формула розрахунку дотації вирівнювання та
коштів, що передаються з державного до місцевих бюджетів (часто їх
називають вилученням).
Важливим є порядок розрахунку субвенцій на соціально-економічний
розвиток, хоча останнім часом такого порядку Кабмін не встановлює, віддаючи
перевагу непрозорому визначенню обсягів цих
трансфертів
та
затвердженню
абсолютних
показників таких трансфертів. Слід зазначити, що
крім
напрямків
використання,
Бюджетним
кодексом регулюється також ряд інших положень –
бюджетна система, класифікація, бюджетний
процес, склад доходів та видатків державного та
місцевих бюджетів, контроль та відповідальність
учасників бюджетного процесу.
Якщо на ратифікацію подається міжнародний
договір України, виконання якого потребує
прийняття нових або внесення змін до чинних
законів України, що регулюють бюджетні відносини, проекти таких законів
подаються на розгляд Верховної Ради України разом з проектом закону про
ратифікацію і приймаються одночасно.
Розгляд законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, здійснюється за
особливою процедурою, визначеною статтею 27 Бюджетного Кодексу України.
1.2. Принципи бюджетного устрою
Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного
устрою та адміністративно – територіального поділу України та базується на
десяти принципах:
1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної
системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою
системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною
класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення
бухгалтерського обліку і звітності;
2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат
бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний
бюджетний період;
3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві
бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе
відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи місцевого
самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть
відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні
зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за
ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів
державної влад та органів місцевого самоврядування визначати напрями
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використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом
відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та
затверджувати відповідні місцеві бюджети;
4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі
надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до
нормативно-правових актів органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних
макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках
надходжень бюджету і витрат бюджету, що
устрій
України
здійснюються відповідно до затверджених Бюджетний
базується на десяти принципах:
методик та правил;
єдності,
збалансованості,
6)
принцип
ефективності
та самостійності,
результативності - при складанні та ефективності та результативності,
виконанні
бюджетів
усі
учасники субсидіарності,
використання,
бюджетного процесу мають прагнути цільового
справедливості
та
неупередженості,
досягнення цілей, запланованих на основі
національної системи цінностей і завдань публічності та прозорості
інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання
послуг, гарантованих державою, місцевим самоврядуванням (їх називають
гарантованими послугами), при залученні мінімального обсягу бюджетних
коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного
бюджетом обсягу коштів;
7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами
ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання
гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;
8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти
використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та
бюджетними асигнуваннями;
9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система
України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу
суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;
10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з
питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та
місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та
місцевих бюджетів.
2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Зміст Державного бюджету України складає сукупність бюджетних
відносин з формування і використання бюджетного фонду держави. Бюджетні
відносини охоплюють основні елементи вартості ВВП (Валового внутрішнього
продукту), різні напрямки накопичення та споживання на республіканському і
місцевому рівнях в залежності від його використання. Головна частина
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бюджетних відносин виникає в процесі розподілу та перерозподілу вартості
національного продукту, через що виникає необхідність створення
централізованого фонду грошових коштів. Взагалі, призначення бюджету у
державі виявляється через систему економічних відносин:
між державою і підприємницькими структурами в процесі
мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;
між державою і населенням в процесі розподілу валового
національного продукту;
між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.
Бюджет – це план мобілізації та використання коштів на публічні
потреби. Поняття бюджету розглядається
також у ракурсі процесу та звіту про його Місцеві бюджети поділяються на
використання.
обласні, районні, міські міст
У
цьому
відношенні
бюджет обласного значення, міські міст
співвідноситься зі звітом про результати районного значення, селищні,
діяльності
підприємства,
де
доходи сільські та створюють трирівневу
бюджету, на відміну від підприємства, систему
переважно мають фіскальний характер. Якщо продовжити аналогію, то балансу
підприємства мав би відповідати реєстр власності відповідної ради. Однак
такий документ не є обов’язковим, тому в більшості рад не ведеться. У цьому є
й очевидний недолік – відсутність системи планового оновлення основних
фондів, що призводить до їх повного зношення.
Місцеві бюджети поділяються на обласні, районні, міські міст обласного
значення, міські міст районного значення, селищні, сільські. Раніше до складу
бюджетної системи входив бюджет тимчасово окупованих територій Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим. Він формувався так,
як і обласні, з відмінністю, що до доходів, що беруться до розрахунку
трансфертів, додається акциз, а до видаткових повноважень додаються ті, що
зумовлені особливістю автономії.
Відповідно до бюджетної термінології бюджетом області чи зведеним
бюджетом області є сукупність бюджетів органів місцевого самоврядування
області, що включає суто обласний бюджет, бюджети районів та бюджети міст
обласного значення.
До прийняття Бюджетного кодексу у 2001 році місцеві бюджети
формувалися за принципом «матрьошки» – бюджети областей були вкладені у
зведений бюджет України, міські міст обласного значення та бюджети районів
були вкладені в бюджети областей і фактичні рішення з визначення їх доходів
визначалися обласною радою, бюджети міст районного значення, селищні,
сільські формувалися районною радою. Звичайно, в цьому був дуже високий
рівень упередженості та політична складова.
Рівень зацікавленості органів самоврядування в мобілізації доходів та
раціональному використанні коштів був невисокий – все одно рішення, що
визначали параметри бюджету, фактично приймались вищим органом влади.
Однак на них можна було списати й огріхи місцевої влади нижчого рівня.
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Сукупність всіх бюджетів, що
входять до складу бюджетної системи
України є зведеним бюджетом України.
Зведений бюджет використовується для
аналізу і визначення засад державного
регулювання
економічного
і
соціального розвитку держави. До
місцевих бюджетів належать обласні,
міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет області
обєднує, відповідно, обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного
підпорядкування, селищні та сільські бюджети.
Селищні та сільські бюджети створюються за рішенням районних і
міських рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази.
Районні і міські ради визначають доходи та видатки відповідних селищних та
міських бюджетів.
Склад бюджетної системи України схематично має такий вигляд:
Сукупність всіх бюджетів, що входять
до складу бюджетної системи України
є зведеним бюджетом України.
Зведений бюджет не затверджується та
використовується для аналізу і
визначення
засад
державного
регулювання
економічного
і
соціального розвитку держави.

Бюджетна система
України

Державний бюджет

Республіканський
бюджет автономної
республіки Крим

Місцеві бюджети

Обласні бюджети
Республіканський
бюджет

Бюджети районів і міст
республіканського
підпорядкування

Міські бюджети
Районні бюджети
Бюджети районів у
містах
Селищні і сільські
бюджети

Бюджет району включає районний бюджет, бюджети міст районного
значення, селищ, сіл. Зведені бюджети районів не затверджуються, цей термін
використовується для статистичних цілей та порівняння. За сумою доходів та
видатків бюджети міст обласного значення аналогічні бюджетам районів:
(Схема).
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Бюджет району

Районий бюджет

Селищні

бюджети

Бюджети міст
районного
підпорядкування

За таким самим принципом формуються бюджети міст з районним
поділом та бюджет області:
Схема 3.

Бюджет міста

Бюджети районів, що
входять у склад міста

Міський бюджет
Схема 4.

Бюджет області

Обласний бюджет

Бюджет районів

Бюджети міст
обласного
підпорядкування

При аналізі ролі і місця місцевих бюджетів у бюджетній системі України
потрібна їх кількісна і якісна характеристика. Так, на сьогоднішній день,
кількість місцевих бюджетів нараховує понад 11800, з них :
- сільські і селищні – понад 8000;
- обласні – 24;
- бюджети міст загальнодержавного
Кількість
місцевих
бюджетів
і обласного підпорядкування – 223;
нараховує понад 11800, з них :
- районні
та
міст
районного - сільські і селищні – понад 8000;
підпорядкування 2753.
- обласні – 24;
бюджети
міст
Бюджетний
кодекс
встановив загальнодержавного
і
обласного
формулу розрахунку трансфертів до
місцевих бюджетів – обласних, бюджетів підпорядкування – 223;
-районні та міст районного
районів та міст обласного значення. підпорядкування
2723.
Відповідно
в
державному
бюджеті
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передбачаються прямі трансферти дотації вирівнювання до цих бюджетів
(станом на 01.09.2014 близько 700). Водночас трансферти до бюджетів міст
районного значення, селищ, сіл розраховуються як і раніше районною
державною адміністрацією і затверджуються районною радою. Однак
розрахунки цих трансфертів також здійснюються за формулою, що знижує
рівень упередженості.
Звичайно, ідеальна бюджетна система мала б передбачати розрахунок
трансфертів безпосередньо з державного бюджету до всіх місцевих бюджетів
(їх до 21.03.14 налічувалося понад 12 тисяч, а з 21.03.2014 р. залишилося
11835), що запропоновано Урядом в 2014 році як основа фінансово-бюджетної
децентралізації. Однак об’єктивно таке рішення поки що є не кращим з огляду
на велику неоднорідність бюджетних установ, брак кваліфікованих кадрів у
сільських радах та низьку точність розрахунків в частині прогнозних доходів
місцевих бюджетів. Рішення цієї проблеми лежить у площині проведення
адміністративно-територіальної реформи, внаслідок якої будуть сформовані
однорідні адміністративно-територіальні одиниці та громади, спроможні
здійснювати передбачені законодавством повноваження.
Особливістю є те, що вводиться поняття об’єднання територіальних
громад, створених відповідно до закону. Доходні та видаткові повноваження
таких об’єднань визначаються як для міст обласного значення.
Таким чином у найбільш сучасному вітчизняному бюджетному
законодавстві вже беруться до уваги ті зміни, які будуть проведені в
адміністративно-територіальному устрої, зокрема створення базової одиниці –
громади. Наразі не вказуються параметри такого об’єднання, однак
зазначається, якщо законодавство про місцеве самоврядування та
адміністративно-територіальний устрій буде оперувати поняттям «об’єднання
територіальних громад», то в бюджетному законодавстві це трактуватиметься
як місто обласного значення.
3. УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, учасниками бюджетного
процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями.
В свою чергу, бюджетними повноваженнями визначаються права та обов’язки
учасників бюджетних правовідносин. Бюджетні повноваження учасників
бюджетного процесу регулюються
відповідними законодавчими актами.
Розглянемо більш детально функції
основних
учасників
бюджетного
процесу на місцевому рівні.
1. Міська (сільська) рада.
Повноваження ради, як учасника
бюджетного процесу полягають в
наступному:
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- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку
міста, місцевих цільових програм;
- затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження
звіту про виконання місцевого бюджету;
- встановлення переліку місцевих податків та зборів та розмірів їх ставок у
межах, визначених законодавством;
- прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг
по місцевих податках та зборах;
2. Виконавчі органи міської (сільської) ради.
Повноваження виконавчих органів рад, як учасника бюджетного процесу
підрозділяються на власні та делеговані повноваження:
А) власні повноваження:
- складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження
відповідної міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне
подання раді письмових звітів про хід і результати виконання місцевих
бюджетів;
- підготовка і подання до районних та обласних рад необхідних фінансових
показників та пропозицій щодо складання проектів районних та обласних
бюджетів;
- здійснення в установленому порядку фінансування видатків з міського
бюджету.
Б) делеговані повноваження:
- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов»язань щодо
платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від
форм власності.
3. Міський (сільський) голова.
Міський (сільський) голова є одним з головних розпорядників бюджетних
коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою. Голова
забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціальноекономічного та культурного розвитку, міських цільових програм, міського
бюджету та звіту про його виконання. Міський (сільський) голова підписує всі
рішення міської ради та її виконавчого комітету, в т.ч. рішення сесії про
бюджет на відповідний період та рішення про внесення змін до нього. Він
оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про його
виконання. До повноважень голови належить також ініціатива скликання
загальних зборів громадян територіальної громади. Міський голова (не рідше
одного разу на рік) звітує про свою роботу перед територіальною громадою на
відкритій зустрічі з громадянами.
4. Місцевий фінансовий орган.
Місцеві фінансові органи (фінансові відділи, фінансові управління,
фінансові департаменти міських рад, а такод районних та обласних державних
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адміністрацій) здійснюють загальну організацію бюджетного процесу на рівні
відповідного місцевого бюджету. Функціями місцевих фінансових органів є:
- документальний супровід бюджетного процесу;
- підготовка та узагальнення документів та матеріалів, необхідних для
складання проекту бюджету;
- складання проекту бюджету;
- розробка та затвердження розпису;
- управління коштами відповідного міського бюджету;
- координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань
формування, виконання та контролю місцевого бюджету.
5. Органи Державної казначейської служби.
Обслуговування місцевих бюджетів за доходами, видатками та
фінансуванням здійснюються територіальними органами Державного
казначейства України. Крім того, до функцій органів Державного казначейства
належать:
- здійснення попереднього контролю за цільовим спрямуванням бюджетних
коштів;
- виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів на
підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов»язань, відповідно до
розпису місцевих бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних
коштів;
- бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання міського бюджету,
здійснення операцій;
- облік зобов»язань;
- встановлення порядку складання, зведення та подання бухгалтерської
звітності;
- кредитування міських бюджетів для покриття тимчасових касових розривів;
- інше.
6. Розпорядники коштів місцевого бюджету.
За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на
головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Крім того, як учасники бюджетного процесу виділяються одержувачі коштів
місцевого бюджету.
6.1. Головні розпорядники.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням
сесій міських рад про бюджет на відповідний період (додаток 3 до рішення
сесії). Головний розпорядник бюджетних коштів:
- розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій
визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності
досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
- розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні
запити та подає їх місцевому фінансовому органу
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- отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження рішенням про
місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників
коштів нижчого рівня (одержувачів) відомості про обсяги асигнувань,
забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
- затверджує кошториси розпорядників коштів нижчого рівня;
- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих
розпорядниками нижчого рівня та одержувачами, і витрачанням ними
бюджетних коштів;
- здійснює моніторинг, аналізує ефективність
використання
коштів
розпорядниками нижчого рівня та одержувачами;
- одержує звіти про використання бюджетних коштів від розпорядників
нижчого рівня та одержувачів, формує зведену звітність та передає її на
розгляд територіальним органам Державного казначейства України та
місцевих фінансових органів.
Головними розпорядниками коштів місцевого бюджету можуть бути
виключно:
- місцеві державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх
секретаріатів;
- головні управління, управління, відділи, та інші самостійні структурні
підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад
6.2. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі коштів місцевих
бюджетів.
Розпорядник коштів нижчого рівня у своїй діяльності підпорядковується
відповідному головному розпоряднику.
Одержувачі бюджетних коштів – це підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські організації та інші установи, що не мають статусу
бюджетних установ, які одержують кошти з бюджету як фінансову допомогу,
або які уповноважені органами державної влади на виконання бюджетних
програм чи надання послуг. Одержувачі
бюджетних коштів можуть
отримувати бюджетний ресурс тільки через розпорядника бюджетних коштів.
Структура розпорядників коштів місцевого бюджету може бути
представлена наступним чином:
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК
(управлінський підрозділ, визначений Додатком 3
до рішення сесії «Про місцевий бюджет»)

РОЗПОРЯДНИКИ НИЖЧОГО
РІВНЯ
(бюджетні установи,
що мають фінансовогосподарську самостійність) –
школи, лікарні, садки тощо

РОЗПОРЯДНИКИ НИЖЧОГО
РІВНЯ
( централізовані бухгалтерії
бюджетних установ, що не мають
фінансово-господарської
самостійності) – ЦБ установ
освіти, ЦБ установ культури
тощо

ОДЕРЖУВАЧІ
БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ
(громадські
організації,
комунальні
підприємства
тощо)
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7. Громадськість та інші зацікавлені сторони.
Необхідно звернути увагу на те, що окрім зазначених органів та
посадових осіб, участь місцевої громади є важливим компонентом успішної
реалізації бюджетної політики на місцевому рівні та забезпечення прозорості
бюджетного процесу на всіх його стадіях. Крім того, представники бізнесових
структур, громадських організацій та інших зацікавлених сторін можуть
приймати активну участь в бюджетотворчих процесах на місцевому рівні,
впливати на управлінські рішення стосовно питань бюджету, а отже, також
виступати як учасники бюджетного процесу
4. СКЛАДОВІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
4.1. Поділ місцевого бюжету
Прийнято розрізняти декілька розподілів
бюджету, що дозволяє краще оцінювати природу
видатків та ефективність їх використання. Це
поділ бюджету на загальний та спеціальний
фонди.
На відміну від загального фонду, де доходи
бюджету не мають цільового призначення, у
спеціальному фонді є окремі фонди, які можна
назвати цільовими, однак це для запобігання
повторення термінів, їх називають спеціальними.
Так от, витрати з кожного з таких фондів можуть бути лише в межах і у
разі реальних надходжень до цих фондів коштів. Взагалі в бюджетному
законодавстві розвинутих країн одним із принципів бюджетної системи є
принцип загального фонду, тобто за визначенням кошти від всіх надходжень не
повинні мати цільового призначення. Це пояснюється тим, що деякі структури,
що фінансуються з бюджету, мають серйозні інструменти для тиску на
платників податків та зборів, водночас як інші, соціального спрямування, не
мають таких важелів. Так, у 90-ті роки за рахунок фонду штрафних санкцій до
платників податків, частина яких йшла до спеціального фонду Державної
податкової адміністрації, податківці змогли побудувати чи придбати найбільші
приміщення в містах.
Поділ на делеговані та власні повноваження і відповідні доходи та
видатки не належить до бюджетної класифікації, оскільки відповідна
термінологія (доходи та видатки, що враховуються та не враховуються при
розрахунку трансфертів) застосовується для цілей розрахунку трансфертів зі
сторони Мінфіну і не входить до обов’язкової бюджетної звітності. Але
виходячи з положень Закону України «Про місцеве самоврядування», такий
поділ є досить важливим.
Якщо згадати про класифікацію доходів бюджету, то вони за своєю
природою поділяються на фіскальні та не фіскальні. Перші є наслідком
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застосування адміністративних процедур, тоді як другі мають джерело
господарської діяльності.
Кошти, що залучаються до бюджету як кредити, не належать до доходів,
оскільки мають іншу природу – вони не ґрунтуються на фіскаль- ному та
економічному потенціалі громади, мають нерегулярний характер і є продуктом
цивільних відносин між суб’єктами ринку капіталів.
Сума доходів та позик становлять надходження. Сума видатків та
повернення позик є витратами бюджету.
Баланс
між
витратами
та
Виходячи
з
принципу
надходженням є абсолютним. Якщо
збалансованості,
баланс
між
видатки більші за доходи – бюджет є
дефіцитним, якщо навпаки – профіцитним. витратами та надходженням є
абсолютним.
Відповідно
до
Відповідно до Бюджетного кодексу для Бюджетного кодексу для місцевих
місцевих бюджетів дефіцит дозволяється бюджетів
дефіцит
дозволяється
тільки для бюджету розвитку. На жаль, тільки для бюджету розвитку.
законодавець не захотів застосовувати цю Законодавець не застосовував цю
норму і для державного бюджету, хоча норму і для державного бюджету,
хоча вона є в більшості розвинутих
вона є в більшості цивілізованих країн.
країн.

Слід пам’ятати, що кредити варто залучати лише за умови, якщо в
бюджеті є певний люфт, маневр економічних та політичних можливостей
мобілізувати кошти для повернення боргу, тобто дефіцит – це відкладені на
наступні роки видатки. Якщо в одному році є бюджет з дефіцитом, то
обов’язково колись повинен бути бюджет з профіцитом – гроші потрібно
повертати. Тому залучати кредити доречно у разі, якщо проекти
капіталовкладень можуть генерувати додаткові надходження, що буває рідко, і
взагалі неприродно для органу влади.
Інший аргумент для залучення позик – проект дає вагомий соціальний
ефект, який сприймається суспільством. Інколи взяття позики є єдиним
способом уникнення довгобуду і великих непродуктивних видатків, пов’язаних
з його консервацією та охороною. Управління позиками здійснюється в рамках
класифікації кредитування.
Досить детально в кодексі викладені умови надання гарантій органами
самоврядування. Їх можна надавати комунальним підприємствам або
підприємствам, що здійснюють свою діяльність в комунальному секторі.
Правда, зберігається можливість надання таких гарантій підприємствам, що
впроваджують енергоощадні технології, навіть якщо вони безпосередньо не
пов’язані з комунальним сектором.
Вимоги для надання гарантій досить жорсткі, навіть надлишкові. Так,
крім майнового забезпечення вимагаються зустрічні гарантії банків та плата за
гарантії. Щодо комунальних підприємств брати плату за гарантії недоцільно.
Зустрічні гарантії також не видаються цілком обґрунтованими. Практично
надання гарантій розцінюється законодавством як залучення запозичень самим
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органом самоврядування. Про це свідчить вимога передбачати в бюджеті кошти
на виконання гарантійних зобов’язань з платежів, термін пога- шення яких
настає у відповідному бюджетному періоді. Єдина різниця полягає в тому, що у
разі настання гарантійного випадку (якщо підприємство не може здійснювати
платежі щодо боргу), резервується повна сума таких платежів, а якщо такого не
сталось – не менше 50 відсотків сум плат.
4.2. Бюджет розвитку місцевого бюджету
Особливим структурним елементом бюджету місцевих громад є так
званий бюджет розвитку – своєрідний цільовий фонд, що входить до складу
спеціального фонду місцевих бюджетів та має чітко визначени, притаманний
лише йому перелік доходів і видатків. Так, надходження бюджету розвитку
місцевих бюджетів включають:
1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств,
у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна
власність;
4) плата за надання місцевих гарантій:
4.1.) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності";
4.2) 10 відсотків коштів від використання (реалізації) частини
виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно
до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового
еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від
державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах
континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони
України),
що
розподіляються
між
місцевими
бюджетами
адміністративно-територіальних одиниць, на території яких знаходиться
відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: 5 відсотків - до
бюджету Автономної Республіки Крим або обласного бюджету; 3,5
відсотка - до районного бюджету; 1,5 відсотка - до сільського,
селищного або міського бюджету. Якщо ділянка надр розташована на
території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти
між відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах
встановленого співвідношення у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України;
5) кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, кошти
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав
на них;
6)
90
відсотків
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у
державній власності до розмежування земель державної і комунальної
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власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації);
7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів;
8) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та
відсотки, сплачені за користування ними;
9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та
іншими законами України;
10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням
відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в
частині витрат бюджету розвитку - за рішенням місцевої державної
адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).
До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
1) погашення місцевого боргу;
2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам;
3) внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта
господарювання;
4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу відповідно до Земельного кодексу України, за рахунок авансу,
внесеного покупцем земельної ділянки;
5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або
прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної
власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та
проведення таких торгів;
6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної
громади міста;
7) розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному
рівнях.
Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на:
- соціально-економічний розвиток регіонів;
- виконання інвестиційних програм (проектів);
- будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціальнокультурної сфери і житлово-комунального господарства;
- будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;
- будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства;
- збереження та розвиток історико-культурних місць України та
заповідників;
- будівництво та розвиток мережі метрополітенів;
- придбання вагонів для комунального електротранспорту;
- розвиток дорожнього господарства;
- придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної
допомоги;
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- комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних
закладів;
інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.
Кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури розподіляються за об'єктами за рішенням відповідної місцевої
ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них. За
об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період,
визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі
прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та
враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку
впровадження таких об'єктів.
У цьому ракурсі перенесення бюджету розвитку до спеціального фонду
бюджету не зовсім обґрунтоване, оскільки до бюджету розвитку, крім
визначених законом надходжень від відчуження власності чи деяких податків,
можуть передаватись кошти і від загального фонду, тобто частини від всіх
доходів, то ці кошти вже не мають цільового призначення.
5.ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
5.1.Трансфертна політика, виконання делегованих повноважень
В частині виконання делегованих повноважень місцеві бюджети України
надзвичайно залежні від трансфертів з державного бюджету. Найголовніший з
них – дотація вирівнювання.
Є також різні субвенції, тобто трансферти, які мають цільове
призначення. Привабливими є субвенції на соціально-економічний розвиток,
наразі їхній обсяг та розподіл між місцевими бюджетами не є формалізованим,
тому існує інтенсивне лобіювання як з боку керівників регіонів, так і з боку
народних депутатів.
Абсолютно байдужі керівники органів самоврядування до субвенцій на
соціальний захист. Вони проходять через бюджети транзитом, впливу на їх
використання органи самоврядування не мають. Більш того, визначені в
додатку до закону про Державний бюджет субвенції на програми соціального
захисту у процесі виконання бюджету можуть перерозподілятися між регіонами
залежно від кількості споживачів таких програм. Тому вже давно пропонується
передати соціальний захист на фінансування з державного бюджету, однак
Мінфін не погоджується на таку пропозицію. Адже обсяг таких субвенцій сягає
чверті місцевих бюджетів, що дозволяє бадьоро рапортувати про потужність
місцевих бюджетів перед світовою громадськістю.
Однак найважливішим рішенням, якого чекають органи самоврядування,
є показники дотації вирівнювання чи коштів, що перераховуються до
державного бюджету. Загальний їх обсяг становить третину доходів місцевих
бюджетів, тому цей фактор впливу є істотним. Без затвердження цих
показників у державному бюджеті місцеві прийматись не можуть.
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Звичайно, фінансисти заздалегідь отримують контрольні показники
бюджету і «працюють» з ними, тобто зводять баланси між запитами бюджетних
установ та вказаними контрольними показниками.
Схематично порядок розрахунку трансфертів такий:
Мінфін визначає макропоказник для галузі (здебільшого береться факт виконання
попереднього року та оперативних даних за поточний рік)

Додаються обсяги збільшення фонду оплати праці у зв’язку зі збільшенням
мінімальної зарплати, збільшення вартості енергоносіїв, медикаментів, деякі інші статті, які
визначені законодавством як захищені. Збільшення вартості капіталовкладень по бюджету
розвитку практично рідко беруть до уваги.
Вказаний показник ділиться на кількість населення чи інших споживачів послуг,
наприклад, дітей шкільного віку.

Отриманий результат є фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості в
розрахунку на споживача суспільної послуги. Для освіти це учень чи дитина дошкільного
віку, для інших галузей – житель.
Після цього вказаний норматив множиться на коригувальний коефіцієнт, що визначає
відносну вартість послуги в сільській місцевості порівняно з містом. Щодо освіти, то для
сільської місцевості він більший від міського – кількість дітей в сільському класі менша від
міського. Для охорони здоров’я міський коефіцієнт більший від сільського, швидше не тому,
що жителі міст більше хворіють, а тому, що селяни менше звертаються за медичною
допомогою.
Після цього скоригований фінансовий норматив бюджетної забезпеченості множиться
на кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Прогнозований
обсяг
доходів,
що Діюча форма фінансового
складаються із закріплених за місцевим вирівнювання не стимулює
бюджетом
загальнодержавних
податків, до нарощування доходів, а
становить так званий перший кошик доходів повне
її
використання
або відповідно до Бюджетного кодексу «доходи, призводить до «зрівнялівки»
що беруться до розрахунку трансфертів», також у доходах та видатках
розраховуються за формулою.
донорів та дотаційників
Основу її становлять так званий індекс
податкоспроможності, що показує, наскільки доходи бюджету адміністративнотериторіальної одиниці в розрахунку на мешканця відрізняються від середніх
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по країні, знову ж таки в розрахунку на душу населення. Показники індексу за
три роки та за фактом виконання поточного року усереднюються з відповідною
вагою кожного року і формують агрегований індекс. Виходячи з
макропоказника прогнозних доходів вираховуються прогнозні доходи кожного
місцевого бюджету із врахуванням індексу податкоспроможності.
Слід наголосити, що контрольні показники по окремих галузях, що
доводяться Мінфіном, є лише індикативними, є результатом методології
розрахунку трансфертів. Тому аргументи розпорядників коштів, що «нам
Мінфін розрахував такий обсяг, тому менше
затвердити не можна», є безпідставними. Якщо б їх
брати до уваги, то ніякого маневру коштів для
врахування місцевої специфіки взагалі не було б.
Розмір дотації чи вилучення з місцевого
бюджету до державного розраховується як різниця
між розрахунковими видатками та прогнозованими
доходами, тобто обсяг частини бюджету, який
стосується делегованих повноважень, розраховується
за видатками.
Звичайно, така формула мало стимулює до нарощування доходів, тому
для бюджетів, щодо яких передбачено вилучення, не всі розрахункові кошти
перераховуються до державного бюджету. Залежно від їх обсягу застосовується
коефіцієнт зменшення обсягу вилучення. І хоча система вирівнювання в
Україні не є ідеальною і часто сприймається як занадто жорстка, вона є не
найгіршою у світі і за десятиліття застосування довела свою спроможність.
Трансфертна політика щодо бюджетів міст районного значення, сіл та
селищ відповідно до Бюджетного кодексу і надалі здійснюватиметься через
районні бюджети. Міністерство фінансів України відмовилося від ідеї
встановити прямі трансферти з бюджетами міст районного значення, сіл,
селищ. На це було декілька причин:
– надзвичайно велика неоднорідність бюджетних установ у сільській
місцевості, зокрема відсутність дитячих садків у більшості сільських рад. Це
вимагало б укладення договорів між сільськими радами про передавання
коштів у переважній більшості сільських рад, що, як показує досвід з
медичними закладами, спільними для районів та міст обласного значення, дуже
важко здійснити;
– непідготовленість чи відсутність у сільських радах кадрів, спроможних
управляти сільськими бюджетами на належному рівні, зокрема з Державним
казначейством;
– похибки в розрахунках доходної частини бюджетів місцевого
самоврядування відповідно до формули деякою мірою компенсуються за
рахунок нерозподіленого резерву районного бюджету.
Вказаний ресурс при централізованому розрахунку трансфертів з
державного бюджету буде відсутній. Таким чином, відповідно до Бюджетного
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кодексу розрахунки трансферту з районного бюджету до бюджетів міст
районного значення, сіл, селищ здійснюється за формулою розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого
самоврядування, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Указана формула не дає великих можливостей для зловживань
районними фінансовими органами, однак міські, селищні, сільські голови
повинні стежити за тим, щоб розрахунки таких трансфертів доводились до їх
відома одночасно з передаванням на перевірку до обласної державної
адміністрації. Для опротестування таких розрахунків надається п’ять днів. З
іншого боку, кодекс прямо не вказує, чи повинні робитися перерахунки таких
трансфертів, якщо у процесі проходження проекту державного бюджету будуть
змінені показники трансфертів з державного бюджету. Тому проведення таких
перерахунків потрібно вимагати в кожному окремому випадку.
Для сільських районів розрахунки здійснюються Мінфіном у цілому для
району. Потім за подібною методологією районний фінансовий орган
проводить розрахунки видатків для бюджетів міст районного значення, сіл,
селищ. Різниця тільки в тому, що оскільки бюджетна мережа в районі дуже
неоднорідна, фінвідділ здійснює так звану переадресацію споживачів, тобто в
тих сільських радах, де немає бюджетних установ або де вони не повністю
функціональні, відповідні потенційні споживачі (для дошкільної освіти,
наприклад, це діти віком до 6 років) прикріплюються до сільради, де такий
заклад є і послугами якого вони могли б користуватися.
Ще однією особливістю є визначення так званих коефіцієнтів факторів
впливу. Адже просто застосовувати єдиний показник – кількість населення –
для маленьких сільрад фактично означає її ліквідацію. Тому також
застосовують інші параметри – нормативну кількість працівників бюджетних
установ, кількість дітей у групі, кількість поселень, що входять в раду.
Важливість кожного з цих факторів визначає сесія районної ради.
Поширеною є думка, що вилучення коштів до державного бюджету є
фактичним грабунком, оскільки «місто заробляє гроші». Слід зазначити, що
практика вилучення коштів не є тільки українською – у Польщі таке вилучення
з бюджетів деяких міст, зокрема Варшави, неофіційно називається
«довбушевим податком», тобто розбійницьким. Проте основу доходів, що
враховуються під час розрахунку трансфертів, становить податок на доходи
фізичних осіб (ПДФО), тобто чисто державний податок, який закріплюється за
місцевими бюджетами і регулюється тільки законом. Ставки ПДФО не
підлягають регулюванню органами самоврядування, пільги для його сплати теж
не надаються за рішеннями місцевих рад. Раніше, до прийняття Бюджетного
кодексу, частками цього податку балансувався місцевий бюджет (так звана
«бюджетна матрьошка»).
Тепер частки податку чітко встановлені і приблизно відповідні обсягам
видаткових повноважень: 25% – обласний бюджет; 25% – бюджети міст
районного значення, сіл, селищ; 50% – районний бюджет; 75% – бюджет міст
обласного значення.
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Вилучення ж є наслідком не стільки грабіжницької політики держави,
скільки найнижчої ставки цього податку в Європі – всього 15% до доходу
фізичних осіб. Встановлення однакових часток ПДФО заохочує місцеві ради
працювати над збільшенням доходної частини, оскільки в цьому разі вони
мають однакові стартові умови. Це підтверджується практикою виконання
місцевих бюджетів – близько 90% з них перевиконують розрахункові прогнозні
показники Мінфіну, чим поліпшують своє фінансове становище. Указані частки
будуть змінені після проведення адміністративно-територіальної реформи, яка
передбачає створення громад та укрупнених районів.
При цьому найголовнішим видатковим повноваженням громад буде
надання початкової та середньої освіти, тоді як повноваженням району –
надання спеціалізованої медичної допомоги. Досить спірним є поняття
Повноваження обласного рівня залишаються «достатність коштів». У світі є
без змін, тому балансування ресурсів та мало країн, де бюджету вистачає
видаткових
повноважень
спонукатиме для задоволень вимог та бажань
встановлення таких пропорцій ПДФО: 25% до місцевих громад, але балансувати
обласного бюджету, 25% – до районного, 50% видатки та доходи все ж
необхідно.
– до бюджету громади.
Однак проблема адекватного
фінансування

делегованих

Бюджетним Кодексом встановлюється повноважень, тобто тих, за які
додаткова дотація на вирівнювання фінансової відповідає держава, залишається
забезпеченості, яка розподіляється обласними актуальною.
радами між обласним бюджетом, бюджетами
міст обласного значення, районними бюджетами. Відповідні розрахунки
внесені до формули розрахунку дотації вирівнювання для обласних бюджетів,
однак обсяг цієї дотації кодексом не визначено, хоча в попередній редакції цей
показник встановився на рівні 3% видатків обласного бюджету. У будь-якому
разі на такі трансферти можна претендувати, оскільки мінімум 75% від
вказаного обсягу обласна рада повинна перерозподілити між бюджетами
районів та міст обласного значення.
Часто в політичній полеміці застосовують тезу про формування місцевого
бюджету «знизу». Мовляв, місцева рада спочатку забезпечує ресурсами, що
акумулюються на території її юрисдикції виконання власних повноважень, а
решту перераховує в «центр». Звично такі ідеї висловлюються у великих
центрах, де створюється валовий національний продукт. Насправді у світі такі
феномени не зустрічаються. Навіть в асиметричній федерації Іспанії, де
Каталонія має привілеї обговорювати з центром видатки на здійснення
загальнодержавних функцій, останнє слово залишається за національним
парламентом.
Слід зауважити, що зусилля місцевої влади в тому, що бізнес,
зосереджений на певній території, не вирішальні – на його активність впливає в
основному загальнодержавна політика. Та й легальні інструменти стимуляції
бізнесу в місцевої влади дуже обмежені. Крім того, продукція, за реалізацію
якої платяться податки, насправді далеко не повністю створюється на одній
території.
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Наприклад, великі комерційні мережі чи банки сплачують податки, в
першу чергу ПДВ (податок на доходи фізичних осіб) та податок на прибуток, за
місцем реєстрації центрального офісу, тоді як філії, переважно безбалансові,
розкидані по всій країні.
Існує також концептуальне питання: що означає «достатність коштів». У
світі є мало країн, де бюджетних коштів
вистачає для задоволень вимог та бажань Зважаючи на неоднорідність
місцевих
обранців,
адже
необхідно адміністративно-територіальних
вироблення коректних
балансувати видатки та доходи. Однак одиниць,
соціальних стандартів можливе
проблема
адекватного
фінансування лише
після
проведення
делегованих повноважень, тобто тих, за адміністративно-територіальної
вироблення політики щодо яких відповідає реформи
фінансово-бюджетної
держава, залишається актуальною. Реально та
децентралізації.
йдеться про ресурсне забезпечення виконання
законів та підзаконних актів.
У цьому ракурсі Бюджетний кодекс встановлює, що фінансові нормативи
бюджетної забезпеченості, за якими розраховуються видатки у формулі
розрахунку трансфертів, формуються із застосуванням соціальних стандартів.
Насправді вироблення таких стандартів є непростою справою. Адже
стандарт передбачає повноту та процедури здійснення функції чи надання
послуги (в медицині це називається протоколом лікування), відповідне кадрове
та матеріальне забезпечення. І все це повинно бути розраховане для певної
кількості населення та на певній території. Виконання стандарту повинно
адекватно вимірюватись і із застосуванням відповідних індикаторів. Зважаючи
на неоднорідність існуючих адміністративно-територіальних одиниць,
вироблення коректних соціальних стандартів можливе знову ж таки, лише після
проведення адміністративно-територіальної реформи та фінансово-бюджетної
децентралізації.
І хоча уряд доручив профільним міністерствам розробити соціальні
стандарти, про реальне просування можна говорити тільки для середньої освіти
із введенням системи незалежного оцінювання, яка певним чином встановила
достовірні індикатори успішності діяльності місцевої влади в здійсненні своїх
повноважень із забезпечення якісної середньої освіти.
Таким чином, вироблення якісних соціальних стандартів є наріжним
каменем формування бази переговорів органів самоврядування з урядом
(Мінфіном) щодо трансфертної політики.
5.2.Власні доходи та видатки місцевих бюджетів
Крім першого кошика доходів, є другий, куди входять податки та збори,
які можна розглядати як власні доходи місцевого бюджету. Найголовніший з
них – плата за землю, який наразі держава поки що не хоче визнавати як
місцевий податок, а трактує як загальнодержавний відповідно до Податкового
кодексу. На жаль, інший місцевий податок – ринковий збір, Податковим
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кодексом скасовано. Також ліквідовано комунальний податок і ряд дрібніших
місцевих податків та зборів.
Однак, до другого кошика доходів Бюджетним кодексом перенесено
доходи від єдиного податку, щоправда, закріпивши їх за бюджетом розвитку.
Бюджет власних повноважень, на відміну від бюджету делегованих,
розраховується за доходами, а не видатками. Тому міська рада зацікавлена в
нарощуванні саме другого кошика доходів.
Потенціал збільшення другого кошика хоч і невеликий, але
перспективний. Головний ресурс – плата за землю, що складається з податку на
землю та орендної плати. Якщо у 2004 році третину плати за землю становила
орендна плата, то в 2009 році співвідношення між орендною платою та
податком змінилося – орендна плата вже становить понад 60%. Згідно з
прогнозними показниками на 2015 рік це співвідношення буде 72 до 28.
Така тенденція свідчить, що землю невигідно продавати під об’єкти, адже
після цього розмір земельного податку невеликий, тоді як орендна плата
відстежує тенденції ринку. Тому і надалі основним інструментом управління
землею залишатиметься оренда, а не продаж землі.
І в цьому разі варто застосовувати аукціони на оренду, які, крім
поліпшення фінансового стану, відіграють важливу роль у зменшенні соціальної напруженості та надають великий обсяг інформації про перспективи
ринку землі. Якщо ж потрібні кошти на капіталовкладення, продажу землі слід
протиставити так званий емфітевзис, тобто одноразову сплату орендної плати
за весь період оренди. Законодавець практично звільнив від земельного податку
житлову забудову та надав пільги численній категорії населення, звільнивши
від сплати податку, наприклад пенсіонерів.
Тому житлові масиви з огляду на податкоспроможність є малоцікавими,
тоді як комерційна забудова є більш привабливою. Для того щоб мобілізувати
цей ресурс, необхідно мати повну інвентаризацію землі. Це дозволить не
просто істотно збільшити ресурс, а й почати вироблення власної фіскальної
політики самоврядування, що, зрештою, забезпечить його автономію.
Через активний спротив підприємців нерозв’язаним залишилось питання
збільшення граничних ставок єдиного податку. Нинішня верхня межа є вже
дуже низькою і більшість рад вже її досягли. У разі внесення змін до
Податкового кодексу у місцевої ради з’явиться інструмент формування
політики відносин із дрібним бізнесом. Слід
пам’ятати, що встановлення високих ставок
поліпшує бюджетне становище, однак заганяє
бізнес у тінь.
Тому необхідно постійно демонструвати
громаді та бізнесу, куди вкладаються кошти від
єдиного податку, тим більше, що вони мають
конкретне спрямування – бюджет розвитку.
Включення єдиного податку до бюджету
розвитку
може
стимулювати
органи
самоврядування ретельно та дбайливо вирощувати малий бізнес.
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Залишаються в Бюджетному кодексі, як джерело бюджету розвитку,
доходи від відчуження комунального майна. Сюди ж, виходячи з практики
щорічних законів про державний бюджет, перенесено норму про віднесення до
бюджету розвитку 90% коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у
державній власності до розмежування земель державної і комунальної
власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації).
Незначний, однак соціально відчутний ресурс власних доходів місцевого
бюджету – збір за паркування автомобілів. Природа такого збору в теорії
оподаткування полягає в компенсації суспільству за незручності, які
створюються від того, що ускладнюється проїзд чи прохід пішоходам. Тому
місця для паркування слід вибирати із врахуванням цього фактора. В
українській версії, це не збір, а податок, який сплачують не самі автолюбителі,
а юридичні особи, за надання в оренду ділянок, призначених для паркування
транспортних заходів. Таким чином, це різновид орендної плати за землю. Сам
по собі цей збір за паркування є дуже корупційно вразливий, оскільки вказані
фірми визначаються радою. При цьому верхня межа встановлення вартості
паркування для власників автотранспорту законом не визначена. Тому умови та
порядок паркування, у тому числі розцінки за зонами міста потрібно визначити
рішенням ради. Перед цим треба дуже ретельно вивчити ринок і формування
вартості паркування для того, щоб обмежити рентабельність такої діяльності,
яка має монопольний характер.
У 2013 році очікувалося введення паркувального збору через автоматичні
пристрої – паркомати, однак тут потрібно було вирішити питання введення та
застосування адміністративних штрафів за несплату за паркування. Але
практика 2013-2014 років показала, що паркомати так і не були встановлені,
відтак, збір за паркування формально сплачувати підстав немає. Отже, сьогодні
його доцільно взагалі виключити з системи оподаткування.
Податковим кодексом ліквідовано податок із власників транспортних
засобів. Залишився лише збір за першу реєстрацію автомобіля. Досить
сумнівний подарунок автолюбителям, якщо врахувати, що натомість збільшено
акцизи для виробників пального, що істотно вплинуло на його ціну.
Також передбачено збір з кожного пістолета на заправних станціях.
Ставки такого збору можуть регулюватись, але верхня межа є досить низькою.
Оскільки вказані ресурси були джерелом наповнення дорожнього фонду, їх
явна маргінальність створює проблему відсутності коштів на фінансування
дорожнього господарства. Уряд обіцяв компенсувати цю прогалину у вигляді
окремих субвенцій, однак порядок їх розподілу невизначений.
Ще одним джерелом власних доходів є відновлення готельного збору,
який нині називається туристичним. Оскільки територіальних обмежень у
законі немає, стягувати його можуть скрізь, однак вагомий обсяг від цього
збору може бути акумульований лише в курортних зонах.
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Щодо власних видатків, то вони обмежуються лише тими сферами, які
належать до компетенції держави. Крім благоустрою території, місцева рада
може приймати ряд місцевих програм, якщо для цього є кошти. Проте при
цьому заборонено видатки на підтримку, наприклад, правоохоронних структур
та суду, оскільки вони фінансуються з державного бюджету. Специфіка їх
діяльності дозволяє шантажувати місцевих депутатів та керівництво ради з
метою поліпшити матеріально-технічне забезпечення прийняттям місцевих
програм підтримки цих структур.
Окремо треба сказати про підтримку комунальних підприємств. Форма
цієї підтримки – дотація, що має покрити
різницю між витратами та доходами, які Заборонено здійснювати видатки
на підтримку,правоохоронних
надходять від надання послуг цими
структур та суду, оскільки вони
комунальними підприємствами. Тарифи на
фінансуються з державного
ці послуги мають перекривати витрати, тому, бюджету. Специфіка їх діяльності
якщо з політичної позиції рада голосує проти
дозволяє породжувати
коригування тарифів, вона повинна виділити
корупційну складову такого
фінансування
дотацію
комунальним
підприємствам.
Звичайно, рішення потрібно приймати після
детального ознайомлення з формуванням балансу цих підприємств.
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Співвідношення першого, другого та третього кошиків бюджету
показано на рисунку:
ДЕЛЕГОВАНІ ДЕРЖАВОЮ
ПОВНОВАЖЕННЯ

ВЛАСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАД

ДОХОДИ ДРУГОГО КОШИКУ БЮДЖЕТУ
ДОХОДИ ПЕРШОГО КОШИКУ БЮДЖЕТУ

ВИДАТКИ ТРЕТЬОГО КОШИКУ
БЮДЖЕТУ (ТРАНСФЕРТИ)
ВИДАТКИ ПЕРШОГО КОШИКУ:
1) ОМС та МДА;
2) освіта;
3) охорона здоров’я;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення
4) здійснення молодіжної політики;
5) культура та мистецтво;
6) фізкультура та спорт.

ВИДАТКИ ДРУГОГО КОШИКУ:
1) місцева пожежну охорона;
2) позашкільна освіта;
3) соціальний захист та соціальне забезпечення
4) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
ЖКП;
5) місцеві програми розвитку ЖКГ;
6) культурно-мистецькі програми, зоопарки;
7) програми підтримки кінематографії та ЗМІ;
8) місцеві програми з розвитку фізкультури і спорту;
9) типове проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури місцевого значення;
10) транспорт, дорожнє господарство:
11) заходи з організації рятування на водах;
12) обслуговування місцевого боргу;
13) програми природоохоронних заходів місцевого
значення;
14) управління комунальним майном;
15) регулювання земельних відносин;
16) заходи у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру в межах повноважень, встановлених законом;
17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення;
18) проведення місцевих виборів і місцевих
референдумів;
19) членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування та їх добровільних об'єднань;
20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
20-1) фінансову підтримку громадських об’єднань на
конкурсних засадах для виконання завдань регіональної
політики;
21) інші програми, пов'язані з виконанням власних
повноважень, затверджені відповідною місцевою радою.
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6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Бюджетним кодексом України визначено такі стадії бюджетного процесу:
1) складання проекту бюджету;
2) розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет;
3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до
рішення про місцевий бюджет;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішень
щодо нього.
Під стадіями бюджетного процесу розуміють низку заходів, що охоплюють
розробку, виконання та оцінку ефективності використання бюджетних коштів.
Основні етапи бюджетного процесу утворюють бюджетний календар. Його
особливістю є встановлення чітких граничних термінів виконання та
відповідальних виконавців по заходам на кожній стадії бюджетного процесу.
Бюджетний календар - це ефективний засіб інформування учасників
бюджетного процесу та зацікавлені сторони про основні події, які
відбуватимуться протягом бюджетного періоду. Бюджетний календар має
визначати дату та спосіб, в якій зацікавлені сторони можуть взяти участь в
бюджетному процесі (Додаток 1).
Місцевий бюджет готується виключно виконавчим органом місцевого
самоврядування. Причому, хоча в новому Бюджетного кодексі немає прямої
вимоги, що доходи першого кошика За погодженням з бюджетною
повинні
відповідати
показникам, комісією ради можна перекидати
визначеним у державному бюджеті, однак у кошти із загального фонду до
подальших статтях така невідповідність бюджету розвитку, а також у
зафіксована
в
переліку
бюджетних межах видатків
за
загальним
фондом
правопорушень.
головного розпорядника коштів.
У частині доходів другого кошика їх
Фіксація
в
бюджеті
обсяг може бути прорахований досить розбивки
видатків
за
точно місцевим управлінням фінансів. економічними групами втрачає
Місцевим депутатам слід уникати вимог свій сенс.
штучно збільшувати доходну частину
бюджету проти тих показників, що їх пропонує виконавчий комітет для того,
щоб лобіювати певні програми. Слід пам’ятати, що поточне виконання
бюджету здійснює все-таки виконавчий орган, зокрема міський голова.
Очевидно, що маючи «накачаний» доходами бюджет, міський голова
може маніпулювати коштами, направляючи кошти в першу чергу не на
програми, запропоновані депутатами. Тому отримана під час затвердження
бюджету преференція може виявитись недійсною.
Кращим виходом є внесення змін до доходної частини за результатами
виконання піврічного плану. Їх дозволено робити у разі перевиконання
планових показників понад 5%. З іншого боку, депутатський корпус має
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можливості перерозподіляти видатки в межах затвердженого балансу в будьякий час.
В 2013 році з’явилась можливість у процесі виконання бюджету
коригування показники бюджету в рамках головного розпорядника виконавчим
комітетом без затвердження сесією ради. За погодженням з бюджетною
комісією ради можна перекидати кошти із загального фонду до бюджету
розвитку, а також у межах видатків за загальним фондом головного
розпорядника коштів. У цьому є певний позитив: оперативні рішення можна
приймати у процесі виконання бюджету. Однак при цьому очевидні і негативи:
фіксування в бюджеті розбивки видатків за програмами та групами втрачає свій
сенс, якщо їх можна міняти.
Більш доцільно було б встановити межі, в яких можна змінювати
показники рішенням виконавчого комітету (наприклад: 10% – за економічними
напрямками, 5% – за програмами). У разі перевищення цих показників
вносяться зміни до бюджету на сесію ради. Вказане рішення може бути
прийняте місцевою радою.
Місцеві ради повинні враховувати обсяги міжбюджетних трансфертів та
інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, затверджені в
державному бюджеті. Звичайно, показники цих трансфертів, зокрема дотації
вирівнювання, рідко коли задовольняють органи самоврядування. Тому серед їх
керівників існує думка, що краще не затверджувати бюджет взагалі, ніж з
такими показниками. Адже при цьому фінансування видатків здійснюється
відповідно до показників минулого року в розрахунку 1/12 щомісячно.
Бюджетною реформлою 2014 року передбачено перехід на бюджетне
планування на три роки, обов’язкове в частині бюджету розвитку щодо
об’єктів, строк упровадження яких довший за бюджетний період. У цьому разі
визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку на наступні
за плановим два бюджетні періоди, які повинні враховуватись при затвердженні
місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об’єктів.
Це започаткувало основу для стабільного розвитку та реалізації
довгострокових програм. Однак, бюджетне планування ще не дає гарантій того,
що рішення щодо реалізації інвестиційних проектів не буде відмінене з
політичних мотивів у наступні роки, а також не знімається проблема взяття
довгострокових бюджетних зобов’язань та дотримання тендерних процедур.
Адже бюджетні призначення відповідно до Бюджетного кодексу втрачають
свою силу після закінчення бюджетного періоду.
Крім того, деякі об’єкти споруджуються більш ніж три роки, тому
необхідна гарантія їх фінансування на весь період впровадження. Видатки за
довгостроковими програмами доцільно затверджувати рішеннями сесії як
обов’язкові з можливістю коригування в наступні роки тільки з огляду на
ступінь освоєння коштів та зміни індексу цін.
Більш детально розглянемо стадії затвердження, виконання та контролю
бюджету.
Найголовніша складова бюджетного процесу це – затвердження бюджету.
За великим рахунком, затвердження бюджету є квінтесенцією існування
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місцевої ради. Бюджетне законодавство встановлює досить жорсткі терміни
прийняття рішення про бюджет: два тижні після прийняття державного
бюджету – для бюджетів, з якими встановлені прямі міжбюджетні відносини
(тобто бюджетів міст обласного значення, районних, обласних) та ще два тижні
після прийняття районного бюджету – для міст районного значення, сіл селищ,
розрахунки трансфертів для яких здійснює районна державна адміністрація.
Звичайно, такі терміни не дозволяють дуже ретельно опрацювати
бюджетні показники, оскільки на 85% вони залежать від рішення центральної
влади.
Саме таку частку становлять делеговані повноваження органів місцевого
самоврядування (1 кошик) – освіта, охорона
здоров’я, культура, програми соціального 85% фінансування становлять
кошику,
захисту, фізкультура та спорт, а також видатки1
найбільшими
є
видатки
на
утримання
самих
органів
місцевого
самоврядування, які влада чомусь вважає соціальний захист та соціальне
забезпечення.
додатком до державної влади.
Левову частку видатків всіх
Левову долю (понад 70%, а в сільських, бюджетних установ (70%-90%)
селищних радах – понад 90%) бюджету за складають видатки на оплату
економічною
класифікацією
(напрямки праці працівників бюджетної
видатків) останніми роками становить оплата сфери з нарахуваннями.
праці. Тому великого поля для маневру під час
прийняття бюджету немає. Наприклад, структура видатків відносно
«благополучного» бюджету міста Одеса за 9 місяців 2014 року є такою:

Виконання бюджету.
У деяких містах поточне фінансування видатків бюджету можна
спостерігати в режимі реального часу на веб-сайті (Додаток 3). Реально
перерахунок коштів проводиться не на поточні рахунки бюджетних установ, а
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безпосередньо третім особам, тому розпорядник коштів фактично не має свого
рахунку, яким може вільно розпоряджатися. Це, звичайно, зменшує рівень
зловживань, насамперед нецільового використання коштів бюджету.
Крім того, всі операції здійснюються через Державну казначейську
службу, яка по суті є великою бухгалтерією суспільних коштів. Насправді така
схема реалізує ще один принцип публічних фінансів – несумісність функцій
розпо- рядника та касира, який, до речі, застосовується під час розрахункових
операцій у банках. Указаний принцип виходить із розуміння того, що
розпорядник коштів, отримуючи бюджетні призначення внаслідок рішення
сесії ради, має великі спо- куси використати їх не завжди за призначенням,
оскільки «часто ситуація вимагає прийняття оперативних рішень без зволікання
та скликання сесій».
Такі благородні цілі не завжди зрозумілі, у тому числі для
правоохоронних органів. Тому казначейство, яке є незалежним регулятором,
формально стежить за неухильним виконанням усіх статей затвердженого
бюджету.
Для надзвичайних ситуацій існує відповідний резерв коштів у бюджеті,
що відповідно до Бюджетного кодексу не може перевищувати 1% видатків
загального фонду бюджету. Тільки слід на сесії затвердити положення про
використання цього фонду, де перерахувати всі можливі випадки і встановити,
що кожний з них передбачає обов’язковий наступний його розгляд на черговій
чи позачерговій сесії.
Одне з досягнень бюджетної реформи 2010 року – регулярність, повнота
перерахування дотації вирівнювання. Здійснюється це за механізмом щоденних
відрахувань доходів державного бюджету (так званий третій кошик доходів,
який ми розглядали рініше). Але і тут останнім часом з’явилися значні
прогалини. Недовиконання запланованих показників за січень-серпень 2014
року по загальному фонду сягнуло 2 468, 5 млн. грн., по спеціальному - 1 423,1
млн. грн. В загальному місцеві бюджети недоотримали 37 142, 7 млн. грн., що
склало 20,1% від запланованого:
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Водночас, слід сказати що й вилучень від бюджетів-донорів бюбджет
недоотримав на суму 25 540, 4 млн. грн. (заплановано 2 003,1 млн. грн., касове
виконання склало 681, 2 млн. грн.), тобто, недовиконання сягнуло 34%. Таким
чином, сьогодні система міжбюджетних трансфертів у цілому не забезпечує
свої функції майже на одну третину і, таким чином, утримання місцевих
бюджетів змушений взяти на себе Державний бюджет. Це значно поглиблює
централізацію системи місцевих бюджетів та підвищує ступінь її залежності від
фондів централізованих фінансових ресурсів
Крім того, цьому з’ясовано, що перерахування ряду трансфертів
відбувається
без
необхідного
нормативно-правового
врегулювання.
Нормативно неврегульованими трансфертами за видами січень-серпень 2014 р.
були такі
тис.грн.
№
з/п
1
1
2
3
4

Назва субвенції
2
На медикаменти для швидкої
медичної допомоги*
На лікарські засоби
гіпертонічних хворих*
На соц.-економ. розвиток
окремих територій **
На відшкодня ставок по
кредитах *

5 На вибори депутатів місц. рад **
6
7
8

200-річчя Т. Шевченка *
На соц.-екон. комп. ризику
населення*
м. Дніпропетровськ на
метрополітен *
ВСЬОГО нормативно не
закріплених трансфертів

Передбачено розписом на
2014 р.
на січеньвсього
серпень
3
4

Касові видатки

Відхилен
ня

всього

серпень

5

6

7

137 992,3

7 534,5

0,0

0,0

7 534,5

138 890,1

8 400,7

0,0

0,0

8 400,7

500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 100,0

15 280,0

0,0

0,0

15 280,0

29 000,0

7 853,8

7 604,6

7 604,6

249,2

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

183 758,0

64 033,1

0,0

0,0

64 033,1

664 800,0

17 480,0

0,0

0,0

17 480,0

1 698 540,40

125582,1

7604,6

7604,6

117977,5

* Відсутні порядки використання субвенції
**Відсутній територіальний розподіл від Міністерства фінансів України або недорозподілено

Так, лише у 2014 році 1 957 309, 20 тис. грн. субвенцій було
перераховано без належного нормативно-правового забезпечення. Це порушує
основну норму Бюджетного кодексу України про виключно цільове
спрямування субвенцій, а також не дозволяє місцевим фінансовим органам
ефективно розподілити та спожити ці видатки, а територіальним підрозділам
Державної казначейської служби – проконтролювати їх цільове використання.
Однак інструменти координації відносно цих питань кодексом не
визначені. Важливим, хоча і нерідко таким, що не привертає уваги депутатів та
громадськості, є звіт про виконання бюджету. Здебільшого це формальна
констатація факту відповідності бюджетних призначень реальному освоєнню
коштів, хоча звіт повинен бути приводом для серйозного аналізу ефективності
використання коштів та прийняття відповідних рішень, у тому числі
управлінських.
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Контроль бюджету.
Система контролю за публічними фінансами досить розвинута.
Розрізняється попередній контроль за поточними операціям, тобто до
проведення платежів, – цим займається Державне казначейство.
Вибірковий послідуючий контроль, тобто після проведення видатків,
здійснює Державна фінансова інспекція.
Правильність формування бюджетів контролюють місцеві фінансові
органи вищого рівня ієрархії.
Рахункова палата згідно з Бюджетним кодексом в попередній редакції
мала право контролювати використання трансфертів з державного бюджету,
однак це суперечило Конституції і таке повноваження в новій редакції кодексу
відсутнє.
Водночас існує потреба зовнішнього громадського аудиту, тобто,
професійної
перевірки
діяльності
виконавчих
органів
місцевого
самоврядування з боку громадськості. Звіт про проведення такого аудиту в
розвинутих країнах надається разом зі звітом виконкому про виконання
бюджету.
Теоретично така можливість проведення незалежного аудиту існує. У
деяких містах навіть створені відповідні громадські дорадчі органи, однак вони
займаються контролем діяльності бюджетних установ за дорученням міського
голови, а не проведенням аудиту діяльності самих виконавчих органів.
Перелік бюджетних правопорушень є досить широким, однак
представницьких органів стосуються тільки
потреба
зовнішнього
порушення при затвердженні бюджету, Існує
громадського
аудиту,
тобто,
внесенні змін до нього чи звіту про його
неупередженої
перевірки
виконання – процедури, термінів, балансу, діяльності виконавчих органів
складу бюджету, відповідності обсягу місцевого самоврядування з боку
трансфертів з державного бюджету (для громадськості.
Звіт
про
міст районного значення, сіл, селищ – з проведення такого аудиту в
районного
бюджету),
відповідності розвинутих країнах надається
розрахункових показників видатків та разом зі звітом виконкому про
доходів, що беруться до розрахунку виконання бюджету.
трансфертів. Останнє контролювати важко, оскільки такі показники офіційно,
тобто в документах, що додаються до Державного бюджету, який
затверджується Верховною Радою України, не доводяться.
Основний захід впливу під час виявлення правопорушення –
попередження про усунення, яке потрібно зробити протягом місяця. Далі йдуть
більш жорсткі санкції – зупинення операцій з бюджетними коштами. У разі
нецільового використання коштів, тобто, якщо місцева рада вирішила
профінансувати програму, яка фінансується з державного бюджету, чи
некоректно визначи- ла напрямок використання субвенцій, її можуть покарати
вилу- ченням відповідної суми з місцевого бюджету до державного.
Рішення місцевої ради про бюджет також може бути зупинене. Під час
застосування вказаних санкцій, звичайно, можуть бути зловживання, однак з
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огляду на специфіку фінансів, як діяльності, що описується точними
показниками та адекват- ними процедурами, де оціночні судження рідко беруть
до уваги, обсяг таких зловживань значено менший, ніж в інших сферах. Якщо
санкції застосовуються, в більшості випадків їх застосування є правомірним та
виправданим.
7. ВІТЧИЗНЯНІ

МЕТОДИКИ Й ПРАКТИКИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН ТА ЇХ
ОБ’ЄДНАНЬ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

З точки зору формування механізму ефективного управління місцевими
бюджетами, підхід до природи бюджету повинен ґрунтуватися на його
репрезентативності в умовах демократії, участі громадян у бюджетному
процесі та у процедурах демократичних погоджень. Це твердження виходить з
самої діалектики суспільного розвитку. Кожен громадянин має право знати на
що і як витрачаються його податки
Навіщо ми платимо
такі великі
податки??

Багатотисячолітня світова практика
державного будівництва, що ґрунтувалася
на захисті прав і свобод одних людей і на
попиранні
прав
і
свобод
інших,
сформувала
бачення
управлінської
діяльності, згідно з яким творилася й
розвивалася людська цивілізація, і яка
використовується і розвивається в сучасних державотворчих процесах. Суть
його полягає у формуванні та розвитку на основі насильницької суб’єктоб’єктної людської взаємодії такої системи державного управління і механізмів
її реалізації, які за будь-яких соціальних умов носять суб’єкт-об’єктний
характер: держава – суб’єкт, суспільство – об’єкт. Але таку суб’єкт-об’єктну
взаємодію між державою і суспільством важко назвати взаємодією. Це,
скоріше, односторонній прямолінійний вплив суб’єкта на об’єкт. Зворотний
зв’язок у такій системі фактично відсутній, а якщо і має місце, то носить такий
же насильницький протидіючий характер, як і прямий вплив суб’єкта (держави)
на об’єкт (суспільство). Такий характер зворотних зв’язків між державою і
суспільством робить їхню взаємодію однобокою і суперечливою, а систему
державного управління соціально малоефективною.
Цей парадокс полягає в тому, що суспільство створює свого суб’єкта (що
вже є мало зрозумілим) – державу, для того, щоб вона через механізми
державного управління впливала на суспільство (об’єкт) в його ж (об’єкта)
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інтересах (що зовсім робить ситуацію алогічною): об’єкт створює суб’єкта,
який має впливати на об’єкт в інтересах об’єкта.
Нині в Україні активізувалася робота як з боку держави, так і з боку
суспільства щодо пошуку шляхів розширення механізмів взаємодії між владою
і громадськістю. Але, переслідуючи одну й ту ж мету – підвищення соціальної
ефективності державного управління, і влада, і громадськість підходять до цієї
проблеми з різних сторін та інтересів: влада виходить з інтересів держави як
суб’єкта управління суспільством, громадськість – з інтересів суспільства як
суб’єкта формування держави, що не лише не знімає суперечливого характеру
їхньої взаємодії, а ще більше його загострює в силу парадоксальності такої
взаємодії.
Беззаперечно, бюджетний процес на місцевому рівні як складова
планування і реалізації ресурсного потенціалу громади займає центральне місце
в її житті – адже в ході цього процесу вирішуються дуже багато питань
громади: від виплат заробітної плати працівникам соціально - культурної сфери
(вчителям, управлінцям, лікарям, бібліотекарям тощо) до ремонту дахів, заміни
ліфтів, впорядкування вулиць.
Відповідно до загальної логіки цього посібника, окреслимо перелік
інструментів, застосування яких дозволить
удосконалити управління
місцевими бюджетами через їх демократизацію.
Перш за все нами розглядатимуться такі інструменти як «прозорість та
відкритість», «участь громадськості (залучення громадськості)» та
«інформованість». Використавши термін «демократизація» для означення
процесу проходження бюджетних процедур через їх схвалення громадськістю,
визначимо узагальнену назву зазначених інструментів як «демократизаційні
інструменти».
Комплексним інструментом, що підсумовує вплив всіх цих інструментів
є «громадський контроль бюджетної політики». Розглянемо шляхи
застосування та взаємодію зазначених демократизаційних інструментів,
оскільки всі вони є невід»ємними складовими процедури демократичних
погоджень бюджету.
Термін «прозорість бюджетного процесу», перш за все, означає
доступність інформації про бюджет та про його показники результативності
кожному громадянину, як на стадії виконання так і на стадії їх планування.
Завдяки прозорості та відкритості забезпечується зворотній зв’язок між
органом державного управління та громадянами, завдяки чому підвищується
рівень ефективності управління бюджетним процесом з одного боку та ступінь
довіри громадян до органів влади з іншого.
Найважливішою з ознак, пов’язаних із демократизацією механізмів
управління є, безперечно, рівень участі громадян у прийнятті важливих
рішень на всіх рівнях. З одного боку, громадяни виступають головною
зацікавленою стороною у підвищенні прозорості бюджетного процесу, адже
врахування громадської думки в процесі планування бюджету дасть змогу
спрямувати його ресурси на фінансування тих послуг, які є пріоритетними
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для населення. Відповідно, прийняті за такими принципами бюджетні рішення
підтримуються громадськістю.
З іншого боку, підтримка громадськістю бюджетних рішень означатиме
підтримку нею соціально-економічної політики влади загалом. Таку підтримку
треба розглядати і як розподіл політичної відповідальності влади за прийняті
управлінські рішення. В свою чергу, розподіл відповідальності веде й до
розподілу ризиків у формуванні бюджетної політики, а отже, влада, як досить
прагматичний суб’єкт управління сама зацікавлена і в розподілі
відповідальності за бюджет (перекладення її частини на плечі громади –
мовляв, ми ж радилися з вами, і ви нас підтримували), і в скороченні власних
ризиків у бюджетній політиці з тих же міркувань. Отже, при здоровому
логічному підході, залучення демократизаційних інструментів формування
бюджетної політики вигідне в першу чергу, самій владі.
Сполучивши між собою ці дві точки зору на застосування
демократизаційних інструментів, ми визначимо, що загальна направленість
підвищення прозорості та відкритості бюджетного процесу спрямована на:
- дотримання прав та свобод громадян;
- узгодження позиції влади та громадян щодо напрямків використання
бюджетних коштів;
- розподіл відповідальності за здійснення бюджетної політики між владою та
громадянами;
- підвищення довіри громадян до інститутів влади через участь у прийнятті
рішень;
- підзвітність органів місцевої влади суспільству;
- зниження ризиків формування бюджетної політики;
- підвищення відповідальності влади перед громадянами;
- посилення ефективності контролю за бюджетним процесом;
- підвищення якості бюджетної полвтики.
Відкритість і прозорість системи органів влади є характерними ознаками
як для країн зі сталою демократією так і для деяких з них, що порівняно
недавно розпочали демократичні перетворення. Наприклад, на думку
польських управлінців, «спочатку прозорість, а потім відкритість – у такому
порядку і завжди разом».
Потрібно сказати, що інструменти
прозорості
та
відкритості
бюджетних Відкритість і прозорість системи
показників застосовуються далеко не усіма, органів влади є характерними
ознаками як для країн зі сталою
навіть досить
розвинутими країнами. За демократією
«спочатку
даними Міжнародного центру перспективних прозорість, а потім відкритість – у
досліджень (ICPS), тільки п’ять із 85 такому порядку і завжди разом».
досліджуваних країн, а саме Франція, Нова
Зеландія,
Південно-Африканська
Республіка,Велика Британія і США, оприлюднюють достатньо інформації, як
цього вимагають загальноприйняті практики відкритого управління
державними фінансами. Усі ці країни набрали більш як 80 балів Індексу
відкритості бюджету (ІВБ) із можливих 100. Індекс є порівняльним показником

39

доступності й вичерпності ключових бюджетних документів, які всі уряди,
дотримуючись міжнародних практик, повинні оприлюднювати. Середня
кількість балів ІВБ – 39 із можливих 100.
Це свідчить про те, що в середньому досліджувані країни надають
мінімальну інформацію про бюджет і бюджетну діяльність органів влади.
Двадцять п’ять країн оприлюднюють дуже мало інформації або взагалі жодної.
Це країни з низьким рівнем доходів: Камбоджа, Демократична Республіка
Конго, Нікарагуа, Киргизька Республіка, а також кілька країн із середнім і
високим рівнем доходів: Китай, Нігерія, Саудівська Аравія.
За рейтингом ICPS Україна займає лише 26 місце серед 85 країн по рівню
прозорості та відкритості бюджету, її рейтинг нижчий за показник Росії (на 4
позиції), Папуа Новій Гвінеї, Індії та Колумбії (на 7 позицій), Франції - на 23
позиції.
Вважаємо, що однією з підстав до таких висновків ICPS є те, що майже
всі країни з занизьким рейтингом (Україна в їх числі) оприлюднюють річний
бюджет уже після того, як його ухвалять на законодавчому рівні. Бюджетний
кодекс України, зокрема ст. 28. «Доступність інформації про бюджет» зазначає,
що «Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше
десяти днів з дня його прийняття».
Таким чином, інформація про бюджет надається «пост фактум», тобто,
після того, як всі бюджетні показники затверджені і змінити громадськість
нічого не може. Така постановка питання фактично не допускає громадян до
участі у виробленні бюджетної
політики та виборі пріоритетів щодо
витрачання бюджетних ресурсів. Щоправда, уточнена редакція Бюджетного
кодексу 2010 року зобов’язує оприлюднювати проект закону про Державний
бюджет до його затвердження, але ця норма діє тільки для проекту Державного
бюджету, який містить досить специфічну та складну інформацію, як для
пересічних громадян. Місцеві ж бюджети, які є чисельними та безпосередньо
наближеними до інтересів людей, підлягають оприлюдненню за старою
схемою.
Крім того, зважаючи на календар бюджетного процесу (нормативний та
фактичний, що останніми роками дуже різняться), громадські організації та
окремі громадяни мають вкрай обмежені повноваження, обмаль часу й
спроможності до перегляду бюджетної пропозиції виконавчої влади, її
моніторингу та аналізу виконання.
Навіть більше,
державний орган
бюджетного аудиту яким є фінансова інспекція, досить довгий час не мав
достатньо незалежності та елементарного фінансування для виконання своїх
повноважень; досі не запроваджено механізмів, які давали б змогу відстежити,
чи дотримуються органи влади рекомендацій, що їх дає цей орган за
наслідками аудиту.
Світовий досвід ( в першу чергу, таких країн як Велика Британія, ПАР,
Франція, США, Нова Зеландія, які мають найвищий рейтинг прозорості
бюджету), переконливо доводить що існують ефективні, раціональні
інструменти механізмів здійснення бюджетної політики, при яких не лише
підвищується рівень добробуту громадян, а й забезпечується участь кожного з
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членів громади у формуванні бюджетної політики. Одним з таких інструментів,
наприклад, є програмно-цільовий бюджет. Усі названі країни в управлінні
бюджетами використовують саме інструменти програмно-цільового методу.
Інструменти управління місцевими бюджетами в середньостроковій
перспективі, надають можливість узгоджувати напрямки витрат бюджету з
визначеними пріоритетами та стратегічними цілями соціально-економічного
розвитку, а також представляють вичерпну інформацію якості виконання
місцевими органами влади своїх функцій.
Важко оцінити якість бюджетної політики зі звітів, що публікуються
після завершення бюджетного періоду, адже такі публікації хоч і дають змогу
простого порівняння даних про план та факт витрачання коштів, однак у них
немає важливих деталей, що інформували б населення про результати від
такого витрачання.
На нашу думку, можливості громадянської взаємодії дозволяють сповна
здійснити ряд завдань, що постають на шляху формування прозорого механізму
управління місцевими бюджетами. На рисунку наведено коло цих завдань:

Встановити пріоритетність
вирішення місцевих
соціально-економічних
проблем за бюджетні кошти

Залучити громадські
організації до плідного
співробітництва з питань
бюджету

Підвищити рівень обміну
фінансовою інформацією між
громадянами, третім сектором
та бізнесовими структурами

Забезпечити прозорість
прийнятих рішень та
дотриматись правових норм
щодо участі громадян у
визначенні бюджетної політики

Ознайомитися з новими
ідеями щодо вирішення
актуальних бюджетних
питань

Завдання
щодо
формування
прозорого
бюджету

Започаткувати систему
суспільної свідомості, в якій
участь громадян у механізмах
управління місцевими
бюджетами сприйматиметься як
норма, а не як виняток

Задовольнити потреби
громадян у бюджетних
послугах

Заручитись підтримкою
громадськості та забезпечити
легітимність рішень про
розподіл обмеженого
бюджетного ресурсу

Однією з найбільших принципових переваг сучасної бюджетної реформи
щодо переходу на програмно-цільове управління місцевими бюджетами є повна
доступність такого бюджету для розуміння будь-яким пересічним мешканцем.
Так, коли ми бачимо опублікований в ЗМІ постатейний (традиційний)
бюджет, нашій увазі пропонуються лише суми бюджетних асигнувань, тобто,
інформація зводиться лише до того, що на освіту місто витрачає стільки-то
мільйонів гривень, а на соціальний захист стільки-то і т.д. Ці недеталізовані
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цифри мало що скажуть навіть більш-менш підготованому фахівцю, який
ніколи не займався розробкою проекту бюджету, їх важко співставити, а про
можливість швидкого аналізу й замислюватись годі. Що ж тоді говорити про
пересічного дідуся чи бабусю, які бачать цей бюджет – їх ці величезні мільйони
гривень можуть просто налякати та породити в свідомості не дуже добрі думки
про бюджетну політику міста та й про владу взагалі…
Фінансисти твердять, що постатейний бюджет і менш об’ємний, і менш
клопіткий, і по великому рахунку, більш звичний для управлінців. Але, вже цей
один наведений критерій - недоступність для сприйняття пересічних громадян,
- перекреслює всі його «зручності». Адже кожен громадянин в Україні має
право на інформацію, обмежувати громадянина у такій інформації не може
жодна, навіть найбільш зручна для фахівців бюджетна методологія.
Що ж на відміну від попередньої демонструє нам публікація програмноцільового бюджету в тій же газеті? Так, ми бачимо, що там також існують
мільйони гривень, але біля кожної такої суми надруковано детальну
інформацію, яка дає відповідь на запитання:
Скільки установ утримуватимуться за рахунок цих коштів?
Скільки підрозділів (управлінь, відділів, шкіл, класів у них, садків, груп у
них, лікарень, ліжок у них і т.д.) функціонуватиме за ці кошти протягом цього і
наступних за ним двох років?
Скільки працівників працюватиме на надання бюджетних послуг в цих
установах, який їх якісний та професійний склад?
Скільки жителів міста отримують бюджетні послуги за ці кошти?
Який особистий, соціальний та віковий статуси цих жителів?
Скільки з цієї суми витрачатиметься на харчування, медикаменти
щоденно?
Чи достатньо цих коштів, аби забезпечити якісну бюджетну послугу, чи
спів ставна вона з ринковими цінами на ці медикаменти та харчування?
Наскільки більше жителів зможуть отримати бюджетні послуги в цьому
році у порівнянні з попереднім?
Наскільки якіснішою будуть ці послуги?
Як зазначена витрачання зазначеної суми вплине на стан болючих
соціальних проблем, що є у місті (висока захворюваність, недостатність місць в
дитсадках)?, тощо.
Зрозуміло, що тут ми описали лише маленьку частку питань, на яку дадуть
відповіді згаданим дідусеві та бабусі показники результативності бюджетних
програм, адже вони публікуються разом з отими мільйонами гривень. Для
унаочнення
наших тверджень, в Додатку 2 представлено
фрагмент
середньострокового програмно-цільового бюджету.
Говорячи далі про практичні аспекти застосування демократизаційних
інструментів бюджетної прозорості, не можна не зазначити, що за умови
повного використання якостей їх функцій, бюджет може перетворитися у
потужний інструмент політичного впливу. Адже, через результативні
показники виконання бюджетних програм влада може опосередковано
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демонструвати свою прихильність (чи неприхильність) до окремих галузей,
установ, їх керівників, тощо.
Зокрема, при затвердженні показників по мережі закладів охорони здоров’я
показник ефективності одного закладу може відрізнятися від однойменного
показника іншого (наприклад, вартість одного ліжко-дня по медикаментах) і
таким чином, заклад, де така вартість набагато більша, матиме преференції в
наданні більших обсягу та якості медичних послуг, а це означає, що контингент
цього закладу буде більш чисельний, і навіть вірогідно, його середній
соціальний статус буде дещо вищий, ніж в іншому закладі.
Звичайно, такі маніпуляції з бюджетом носять категорично негативний
характер, планування показників результативності повинно здійснюватися на
виключно пропорційній основі, більш того, такі дії з боку управління охорони
здоров’я можна кваліфікувати навіть як зловживання та бюджетне
правопорушення. Але ми умисно навели цей приклад, щоб продемонструвати
можливість програмно-цільового бюджету здійснювати політичний вплив на
соціально-економічні процеси.
Інший приклад. У програмно-цільовому бюджеті, що опублікований
(відповідно до вимог чинного законодавства) у місцевій газеті затверджено ряд
бюджетних програм в частині бюджету розвитку. Нагадаємо, що в назвах таких
програм повинні вказуватися юридичні назви об’єктів будівництва та
модернізації. Одна з програм передбачає реконструкцію дахів одного зі
старовинних мікрорайонів міста. Показники результативності описують
кількість цих дахів, види робіт, їх калькулятивную вартість, якість тощо.
Звичайно, прочитавши цю інформацію жителі мікрорайону покладають
великі сподівання на те, що влада виконає обіцяне. Якщо ця бюджетна
програма була результативною і всі роботи виконані у затверджені терміни з
відповідною якістю, довіра жителів до діючої міської влади зросте, якщо
програма не була виконана, або її результативність була неповною – то
відповідно, навпаки – рівень довіри різко знизиться. А між тим цей рівень
довіри громади дуже дорого коштує владі, оскільки самоврядування, як відомо
це вид політичної влади і, відповідно, демократичні вибори є нічим іншим, як
індикатором ступеню довіри громадян.
Усвідомлюючи на досвіді власних країн значні можливості інструментів
програмно-цільового методу, як засобу політичного впливу, американський
вчений Річард Зоді, англійці Х’ю Хінтон та Пітер Саймон, працюючи в 20032005 роках в Україні в якості радників з питань програмно-цільового методу,
неодноразово
попереджали про необхідність застосування інструментів
прозорості та залучення громадськості як обов’язкових елементів механізму
програмно-цільового управління. Вони говорили про те, що тільки постійний
громадський контроль здатний врівноважити такі суб’єктивні політичні
впливи. Ця теза підкреслюється і в їх працях.
Звертаючись знову до досвіду згаданих країн, зазначаємо, що крім
публікацій бюджету у ЗМІ, існують інші способи посилення відкритості та
прозорості бюджетного процесу в Україні. Такою важливою та дієвою
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процедурою залучення громадян є громадські слухання з питань бюджету (так
звані бюджетні слухання).
Кращі інноваційні практики залучення громадян до бюджетного процесу
наведені у Додатку 3.
Бюджетні слухання як неформальна муніципальна процедура та як форма
забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень, сприяє зниженню
суспільної напруги, встановленню громадянської стабільності, покращенню
інвестиційного клімату території, підвищенню рівня довіри громадян до влади
та більш тісному їх спілкуванню, що в свою чергу, є ключовим проявом
демократичного стилю управління.
Вже сьогодні ряд місцевих органів влади розробили та затверджують
місцеві локальні акти у вигляді «Положення про громадські слухання»,
«Положення про бюджетні слухання» (м. Вінницяа, м.Київ, м.Харків,
м.Житомир, м.Бровари (Київської обл.), та багато інших). Ці міста
демонструють приклади ефективної взаємодії органів місцевої влади з
представниками територіальних громад, які виражені у такій формі, як
громадські слухання.
Особливо цінним в цьому процесі є те, що в ході його представлення на
таких слуханнях широке коло громадян отримує вичерпну інформацію щодо
ресурсної та результатної складових всіх бюджетних програм, дістає
можливість їх співставити та зробити власні висновки про питання, що
цікавлять.
Наприклад, громадянин прийшовши на бюджетні слухання
у
роздратованому стані через проблему відсутності в дільничній поліклініці
сучасного фізіотерапевтичного апарату, побачив у іншій бюджетній програмі,
що малюкова смертність через інфекції у пологовому будинку складає жахливу
статистику, і при цьому, на 1 ліжко-день в цьому будинку припадає
медикаментів лише на 3 гривні (громадянин буває в аптеках і усвідомлює, що
сьогодні можна купити на 3 гривні..!) В цьому випадку, він скоріше всього
змінить своє роздратування та буде приймати конструктивну участь в
обговоренні
пріоритетних
видатків.
Безсумнівно,
відсутність
фізіотерапевтичного апарату також є значною проблемою, що її повинні
вирішити за рахунок бюджету, адже за виразом У.Черчилля «..немає маленьких
громадських проблем, є маленькі політики, що не можуть, або не хочуть їх
вирішувати…якщо ж політик не опускається до таких «маленьких» проблем, то
це взагалі не політик».
Наступний шлях до відкритості та прозорості бюджетної політики через
використання демократизаційних інструментів «інформування», лежить через
співпрацю з «четвертою гілкою влади» – мас-медіа, що забезпечують
інформаційну діяльність у суспільстві. Адже Україна є великою за територією
та неоднорідною за етно - національними традиціями та економічним
розвитком, державою. І тут навряд чи можна пропонувати для усіх громадян та
громад уніфіковану модель інформаційної діяльності. Але загальні принципи
інформаційних основ функціонування місцевих органів самоврядування ми все
ж таки спробуємо окреслити.
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Ще у 1995 році фахівці Інституту демократії ім. Пилипа Орлика,
досліджуючи стан місцевого самоврядування у містах України, відзначила
однаковий набір способів взаємного спілкування органів місцевого
самоврядування з громадськістю. Отож, досвід підказує, що інформаційною
основою взаємодії органів влади зі ЗМІ та громадянами повинні бути прямі та
зворотні інформаційні зв’язки.
Прямі зв’язки можна розглядати як комплексний інформаційний потік,
спрямований на територіальну громаду, та стосується бюджетної політики,
популяризації
бюджетних
пріоритетів,
висвітлення
різноманітних
результативних показників:
Зворотні зв’язки – як комплексний потік інформації від територіальної
громади, підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів влади, що
стосується конкретних соціально-економічних проблем, пов’язаних із
функціонуванням механізму управління місцевими бюджетами, громадською
оцінкою результативності
бюджетних програм в різних галузях
життєдіяльності міста та конкретних управлінських рішень місцевої влади
щодо бюджету та громадської оцінки рівня їх виконання.
Форми інформаційних зв’язків з громадськістю щодо бюджетних питань
ПРЯМІ ЗВ’ЯЗКИ
випуск і розповсюдження спеціальних бюлетенів прес-релізів,
оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації тощо.
проведення прес-конференцій, круглих столів, брифінгів,
організації інтерв’ю у ЗМІ з керівниками місцевих фінансових
органів, представниками депутатських комісій з питань бюджету,
фінансів та економічної діяльності, органів Державного
казначейства, контрольно-ревізійного управління.
забезпечення виступів у тематичних програмах, рубриках
ЗМІ посадовців органів влади, що задіяні у формуванні та
реалізації бюджетної політики.
розповсюдження найважливішої інформації про бюджетну
політику: річних звітів, проектів бюджету тощо за методом “у
кожну поштову скриньку ”. Вдалим прикладом такої практики
може слугувати брошура «Коротко про бюджет».

ЗВОРОТНІ ЗВ’ЯЗКИ
Звернення та пропозиції
громадян щодо бюджетних
питань.
Прямі ефіри, “гарячі
телефонні лінії” у ЗМІ.

Громадський
аналіз
та
узагальнення інформації зі ЗМІ;
Система
громадського
моніторингу
результативності
бюджетних
програм
та
успішності бюджетної політики
місцевих органів влади

Зворотні зв’язки – як комплексний потік інформації від територіальної
громади, підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів влади, що
стосується конкретних соціально-економічних проблем, пов’язаних із
функціонуванням механізму управління місцевими бюджетами, громадською
оцінкою результативності
бюджетних програм в різних галузях
життєдіяльності міста та конкретних управлінських рішень місцевої влади
щодо бюджету та громадської оцінки рівня їх виконання. Однак, на шляху
удосконалення управління місцевими бюджетами через демократизаційні
інструменти прозорості, інформованості та участі громадян у бюджетному
процесі існує ряд проблем:
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- відсутність необхідного досвіду громадського контролю бюджетної політики
та незацікавленість влади у запозиченні його у розвинених світових демократій;
- необізнаність більшості населення у питаннях бюджетної політики та
байдужість
місцевих органів влади щодо проведення відповідної
просвітницької роботи;
- пасивність та зневіра великої кількості громадян в добрих намірах влади;
- недосконалість, та скоріш, відсутність інструментів механізму правового
регулювання процесів громадського контролю бюджетної політики;
- відсутність законодавчого зобов’язання (а не можливості) органів влади
спільно з громадськістю вирішувати всі важливі питання бюджетної політики;
- побоювання з боку влади, що громадськість через свою участь уповільнить
процес прийняття бюджетних рішень, що останнім часом проходить у
постійному «режимі цейтноту».
У цьому контексті подальші громадські ініціативи та проекти за
відповідною тематикою необхідно спрямовувати на розв’язання та
забезпечення й вирішення саме цих проблемних питань територіального
розвитку. Це дасть змогу не тільки значно удосконалити управління місцевими
бюджетами та надати йому демократичних рис, а й поліпшити функціонування
інших сторін місцевого розвитку. В глобальному значення такі ініціативи
допоможуть знайти відклик на один з найважливіших суспільних запитів
сучасності - служіння народові України, забезпечення його потреб у послугах,
результативного їх надання, забезпечення соціально-економічного розвитку
країни, її регіонів та територій.
БЮДЖЕТНИЙ СЛОВНИК
Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій,
які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ,
міст (у тому числі районів у містах);
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування,
фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
Бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та
очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів
відповідно до покладених на нього функцій;
Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з
урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і
врегульована нормами права;
Бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до
бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має
кількісні, часові та цільові обмеження;
Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення
замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних
операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього
ж періоду або у майбутньому;
Бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і
цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування;
Бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що
містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для
його діяльності на наступні бюджетні періоди;
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Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням
бюджетного законодавства;
Бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та
витрати бюджету;
Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно
державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими;
Боргове зобов'язання - зобов'язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що
виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних
договорів;
Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним
бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету;
розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру
сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету,
проведення їх бюджетного відшкодування;
Витрати бюджету - видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення
бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів;
Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку бюджетними
установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а
також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності;
Гарантійне зобов'язання - зобов'язання гаранта повністю або частково виконати боргові
зобов'язання суб'єкта господарювання - резидента України перед кредитором у разі невиконання
таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву
гарантію;
Гарантований територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів
господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну
дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями;
Гарантований державою борг - загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів
(позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями;
Головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх керівників, які
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;
Державне запозичення - операції, пов'язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах
повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету;
Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного
запозичення;
Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між
наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету);
Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності
бюджету, який його отримує;
Доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння
яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання
адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);
Залишок бюджетних коштів - обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду;
Інвестиційна програма (проект) - комплекс заходів, визначених на основі національної системи
цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей,
секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів
державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій;
Квазіфіскальні операції - операції органів державної влади і місцевого самоврядування,
Національного банку України, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування, суб'єктів господарювання державного і комунального секторів економіки, що не
відображаються у показниках бюджету, але можуть призвести до зменшення надходжень бюджету
та/або потребувати додаткових витрат бюджету в майбутньому;
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Коефіцієнт вирівнювання - показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що
передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування
доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;
Кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів - доходи
загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації
вирівнювання місцевим бюджетам;
Кошик доходів місцевих бюджетів - доходи загального фонду, закріплені цим Кодексом на
постійній основі за місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів;
Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний
період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних
асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною
установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень;
Кредитування бюджету - операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та
строковості, внаслідок чого виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету),
та операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). До кредитів з
бюджету також належать бюджетні позички та фінансова допомога з бюджету на поворотній основі;
Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до
іншого;
Місцеве запозичення - операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського
бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування
міського бюджету;
Місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети
місцевого самоврядування;
Місцевий борг - загальна сума боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної
громади міста з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що
виникають внаслідок місцевого запозичення;
Місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з
складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.
Сільський, селищний голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо
такий орган не створено згідно із законом;
Надходження бюджету - доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних
(місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету),
повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних
паперів;
Обслуговування державного (місцевого) боргу - операції щодо здійснення плати за користування
кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов'язаних з управлінням
державним (місцевим) боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого)
боргу;
Одержувач бюджетних коштів - суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не
має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення
заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;
Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, - органи державної влади, а також
органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та
своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), інших надходжень бюджету;
Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання
бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики
бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний
бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);
Платіж - виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов'язань, що виникли в
поточному або попередніх бюджетних періодах;
Погашення державного (місцевого) боргу - операції з повернення позичальником кредитів (позик)
відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів;
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Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними коштами для
досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності
використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу;
Проект бюджету - проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення
завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади (органами місцевого самоврядування)
протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною частиною проекту закону про Державний бюджет
України (проекту рішення про місцевий бюджет);
Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між
поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету);
Рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт відповідної місцевої ради, виданий в
установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження місцевої
державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання
місцевого бюджету протягом бюджетного періоду;
Розпис бюджету - документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету,
повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних
коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації;
Розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному
органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
Управління бюджетними коштами - сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до
його повноважень, пов'язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і
конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового
використання бюджетних коштів;
Управління державним (місцевим) боргом - сукупність дій, пов'язаних із здійсненням запозичень,
обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з державним
(місцевим) боргом, що спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового
навантаження;
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в межах наявних
бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються місцевими
державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що
використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
Фінансування бюджету - надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу боргу,
обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного
бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету
або визначення дефіциту бюджету.
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Бюджетний календар місцевих бюджетів
Стадія, заходи
Складання
бюджету місцевих бюджетів
Бюджетний
календар
Проголошення бюджетної політики: визначення факторів впливу на
формування місцевого бюджету (окреслення проблем, пріоритетів та цілей)

Додаток 1
Граничний
термін
виконання
15 червня

Оприлюднення звіту про виконання відповідного бюджету по доходах і
видатках за попередній бюджетний рік, звіту про виконання бюджету
розвитку

20 червня

Розрахунок втрат доходів загального фонду місцевого бюджету внаслідок
наданих державою податкових пільг

15 липня

Отримання від виконавчих органів місцевих рад нижчого рівня інформації
щодо прийняття радами рішень про надання податкових пільг

15 липня

Проведення аналізу виконання доходної частини місцевого бюджету за
перше півріччя поточного року. Підготовка пропозицій щодо уточнення
показників бюджету

20 липня

Аналіз доцільності надання пільг місцевими радами та визначення обсягів
втрат в результаті їх надання, попереднє уточнення бази оподаткування
загального фонду

20 липня

Підготовка аналітичних даних щодо фактичних надходжень доходів в
розрізі джерел відповідного бюджету за попередні 2 роки та перше півріччя
поточного року для виявлення динаміки надходжень по місяцях

25 липня

Проведення аналізу виконання плану соціально-економічного розвитку
регіону з метою визначення необхідного обсягу коштів для формування
бюджету розвитку на наступний бюджетний період (завершення чи
продовження інвестиційних програм)

1 серпня

Проведення аналізу виконання програм попереднього та поточного року.

1 серпня

Проведення обрахунку та врегулювання обсягів субвенцій на утримання
об’єктів спільного користування (отримання угод між відповідними
радами).

1 серпня

Проведення аналізу паспортів програм

5 серпня

Звірка списків платників податків та попередній прогноз доходів
загального фонду місцевого бюджету

10 серпня

Визначення на наступний бюджетний рік:
 ієрархічної структури діючих програм та програм, що плануються
 показників виконання програм

15 серпня

Розгляд та вивчення особливостей попередніх розрахунків прогнозних
обсягів міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів
України

20 серпня
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Здійснення попереднього обрахунку та узгодження з головою відповідної
державної адміністрації (виконавчого органу) можливого обсягу резерву
бюджетних коштів на наступний бюджетний період для його подальшого
розподілу за результатами аналізу бюджетних запитів

25 серпня

Попередні обрахунки показників загального фонду місцевого бюджету:
 за основними видами доходів
 в розрізі функцій за видатками

1 вересня

Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів та попередній
розрахунок граничних обсягів видатків загального фонду на наступний
бюджетний рік:
 по головних розпорядниках коштів місцевого бюджету

25 вересня

Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів та попередній
розрахунок граничних обсягів міжбюджетних трансфертів загального
фонду на наступний бюджетний рік:
 по бюджетах нижчого рівня

30 вересня

Доведення до виконання розпорядників коштів інструкції з підготовки
бюджетних запитів та граничних обсягів видатків, проведення навчання з
цих питань

30 вересня

Підготовка необхідних матеріалів (поправочних коефіцієнтів, тощо) щодо
механізму розподілу трансфертів між районним та сільськими бюджетами

20 вересня

Здійснення планових перевірок мережі бюджетних установ, штатів і
тарифікації та підготовка доповідної записки голові відповідної
адміністрації або виконкому з цих питань

20 листопада

На підставі проведеного аналізу виконання плану соціально-економічного
розвитку - підготовка переліку інвестиційних програм на наступні три
бюджетні періоди та показників видатків, необхідних для завершення
проектів, реалізація яких триває більше одного бюджетного періоду

10 жовтня

Підготовка інформації про хід виконання відповідного бюджету за 9
місяців поточного року по загальному та спеціальному фондах. Підготовка
висновків та пропозицій щодо уточнення показників бюджету

20 жовтня

Отримання від головних розпорядників коштів бюджетних запитів, в тому
числі запитів стосовно капіталовкладень та інших довготривалих
інвестиційних проектів

30 жовтня

Розгляд та прийняття бюджету
Проведення аналізу паспортів програм

5 серпня
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Проведення громадських слухань щодо обговорення проблем:
 галузевих
 розподілу коштів між бюджетами нижчого рівня

15 листопада

Підготовка управлінням економіки інформації про хід виконання плану
соціально-економічного розвитку, соціально-економічний стан регіону і
прогноз його розвитку на наступний бюджетний період

15 листопада

Проведення аналізу бюджетних запитів:
 на відповідність визначеній бюджетній політиці
 на відповідність паспортам бюджетних програм
 окреслення кола проблем, властивих всім розпорядникам, та їх
узагальнення
 проведення перевірки правильності (реалістичність та правове
обґрунтування) прогнозування власних надходжень розпорядників
коштів до спеціального фонду

29 листопада

Остаточне узгодження граничних обсягів видатків та між бюджетних
трансфертів після затвердження проекту Державного бюджету у другому
читанні, внесення змін до бюджетних запитів у разі потреби

До 5 грудня

Прийняття рішення щодо включення бюджетних запитів до проекту
місцевого бюджету

10 грудня

Узгодження з розпорядниками коштів відповідного бюджету та головними
розпорядниками коштів бюджетів нижчого рівня (сільськими головами)
пропозицій проекту місцевого бюджету з питань:
 відповідності бюджетній політиці
 пріоритетності бюджетних програм
 відповідності формування бюджету розвитку
 плану соціально-економічного розвитку регіону

20 грудня

Проведення на базі фактичних надходжень аналізу правильності обрахунку
планових надходжень бюджетів місцевого самоврядування по доходах, що
не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів

20 грудня

Формування проекту місцевого бюджету:
 на плановий рік (надходжень загального та спеціального фондів за
бюджетною класифікацією, видатків за функціональною структурою в
розрізі розпорядників)
 бюджету розвитку
 обсягів між бюджетних трансфертів бюджетам нижчого рівня

25 грудня
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Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет та матеріалів, що до
нього додаються:
 отримання від головних розпорядників коштів пояснюючих записок до
проекту відповідного бюджету підготовка уточненої інформації щодо
оцінки надходжень з урахуванням втрат доходів у результаті наданих
відповідною радою податкових пільг аналіз пропонованих обсягів
видатків щодо функцій і програм, обґрунтування, включаючи бюджетні
показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в
розрізі класифікації видатків бюджету (ст.76 БКУ)
 обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин.
 Отримання та узагальнення інформації щодо погашення боргів
бюджетів місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичення
 підготовка прогнозу показників відповідного бюджету за основними
видами доходів загального і спеціального фондів, видатків та
фінансування на наступні три бюджетні періоди
 підготовка проекту показників зведеного бюджету району

25 грудня

Підготовка переліку неузгоджених питань щодо додаткової потреби у
видатках розпорядників коштів місцевого бюджету та бюджетів нижчого
рівня

25 грудня

Подання на розгляд та схвалення проекту рішення про місцевий бюджет
місцевій державній адміністрації, або виконкому відповідної ради

26 грудня

Подання проекту рішення про місцевий бюджет та пояснювальної записки
до нього на розгляд відповідної ради
Оприлюднення проекту бюджету на наступний рік, в тому числі бюджету
розвитку

26 грудня
30 грудня

Розгляд проекту місцевого бюджету в депутатських комісіях місцевої ради

10 січня

Підготовка доповіді начальника фінансового управління

10 січня

Затвердження рішення про місцевий бюджет сесією відповідної ради

Двотижневий
термін після
офіційного
оприлюднення
Закону про
ДБУ

Оприлюднення рішення про місцевий бюджет

Тижневий
термін після
затвердження

Виконання бюджету
Проведення аналізу помісячної потреби на захищені статті видатків в
розрізі головних розпорядників коштів з урахуванням дебіторської
заборгованості та залишків запасів товарно-матеріальних цінностей
Доведення лімітних довідок бюджетних
розпорядників бюджетних коштів

асигнувань

до

головних

20 січня
Тижневий
термін після
оприлюднення
рішення про
місцевий
бюджет
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Отримання від виконавчих органів рад нижчого рівня затверджених рішень
про бюджет згідно окремого графіку (в залежності від проведення сесій
відповідної ради)

В триденний
термін після
затвердження
бюджетів рад
нижчого рівня

Проведення експертизи рішень про затвердження бюджетів нижчого рівня
щодо їх відповідності бюджетному законодавству

Двотижневий
термін з дня
отримання

Підготовка та подання голові місцевої державної адміністрації (голові
міськвиконкому) доповідної записки щодо результатів проведеної
експертизи, пропозицій у разі необхідності щодо призупинення дії рішень,
що суперечать бюджетному законодавству

20 – денний
термін з дня
отримання
рішень

Складання та затвердження розпису доходів та видатків відповідного
бюджету, доведення до розпорядників коштів помісячного розподілу
бюджетних призначень

В місячний
термін після
затвердження
бюджету

Отримання кошторисів бюджетних установ від головних розпорядників
коштів.
Проведення їх експертизи та подання на затвердження відповідній
адміністрації

В двотижневий
термін після
отримання
лімітних
довідок.
В місячний
термін після
затвердження
розпису

Звітність про виконання бюджету
Складання місячної звітності про виконання місцевих бюджетів :
 звіт про виконання місцевих бюджетів;
 звіт про бюджетну заборгованість;
 звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів;
 інформація про використання коштів з резервного фонду.

Щомісячно,
станом на
перше число
місяця,
наступного за
звітним
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Складання квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів:
 звіт про фінансовий стан (баланс);
 звіт про виконання місцевих бюджетів;
 звіт про рух грошових коштів;
 звіт про бюджетну заборгованість;
 звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ,
що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального
фонду (позики міжнародних фінансових організацій);
 звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів;
 інформація про використання коштів з резервного фонду;
 пояснювальна записка до квартального звіту.
Складання річної звітності про виконання місцевих бюджетів:
 звіт про фінансовий стан (баланс);
 звіт про виконання місцевих бюджетів;
 звіт про результат виконання місцевих бюджетів;
 звіт про рух грошових коштів;
 звіт про бюджетну заборгованість;
 звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду
місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ,
що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 інформація про виконання захищених статей видатків місцевих
бюджетів;
 інформація про використання коштів з резервного фонду;
 довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ,
що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;
 звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються
за рахунок місцевих бюджетів;
 звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних
цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів;
 довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у
процесі їх уточнення протягом року;
 звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального
фонду (позики міжнародних фінансових організацій);
 звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 пояснювальна записка до річного звіту.

Подання річного звіту про виконання місцевого бюджету

Щоквартально,
станом на
перше число
місяця,
наступного за
звітним
періодом

Щорічно,
станом на
перше число
місяця,
наступного за
звітним
періодом

В двомісячний
термін після
завершення
відповідного
бюджетного
періоду
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Подання інформації про виконання паспортів бюджетних програм

У терміни,
визначені для
подання
річної
зведеної
фінансової
звітності
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Додаток 2
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
«Охорона здоров’я», «Лікарні»
МЕТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я
населення
ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:
1. Забезпечення надання населенню дорослої вікової групи ( від 18 років до останнього року життя)
амбулаторно-поліклінічної допомоги
2. Забезпечення надання населенню дорослої вікової групи ( від 18 років до останнього року життя)
стаціонарної медичної допомоги
Кошторисні призначення:
1. Завдання 1 – загальний фонд ХХ тис.грн., спеціальний фонд – ХХ тис.грн., всього – ХХХ тис.грн.
2. Завдання 2 - загальний фонд ХХ тис.грн., спеціальний фонд – ХХ тис.грн., всього – ХХХ тис.грн.

Показники затрат:

кількість установ – ХХ од;
кількість відділень – ХХ од;
кількість штатних одиниць, у т. ч. Лікарів - … ;
кількість ліжок у звичайних стаціонарах -…;
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування - …
кількість ліжок у денних стаціонарах. - …..

Показники продукту:

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах- …;
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування- …;
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах- …;
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування- …;
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах- …;
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) - …;
кількість пролікованих хворих у стаціонарі- ….

Показники нфективності:

Показники якості:

РЕЗУЛЬТАТНА СКЛАДОВА

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах- …;
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування- …;
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах- …;
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого- …;
видатки на 1 ліжко-день по медикаментах- …;
видатки на 1 ліжко-день по харчуванню- …;
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях; - …
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях…;
динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком- …;
динаміка показника летальності- …;
дтинаміка кількості пролікованих хворих- …;
динаміка повторної госпіталізації за однорідним показом- …
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА:

Бібліотечна справа, «Культура та мистецтво»,
«Бібліотеки»

МЕТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ : Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,
загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в
тимчасове користування
державними бібліотеками
ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:1. Забезпечення доступності для громадян документів та
інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному
та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за
використанням

Кошторисні призначення:

1. Завдання 1 – загальний фонд ХХ тис.грн., спеціальний фонд – ХХ тис.грн., всього – ХХХ тис.грн.
2. Спеціальний фонд – ХХ тис.грн., всього – ХХХ тис.грн.

РЕЗУЛЬТАТНА СКЛАДОВА
Показники затрат:

Показники продукту:

Показники ефективності:

Показники якості:

кількість установ (бібліотек) - …;
кількість філій бібліотек- …;
кількість електронних читацьких місць- …;
середнє число окладів (ставок) – всього- …;
середнє число окладів (ставок) керівних працівників- …;
середнє число окладів (ставок) спеціалістів- ….
число читачів- …;
бібліотечний фонд;
поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників- …;
списання бібліотечного фонду- …;
кількість книговидач, од- …;
кількістьт звернень до електронного ресурсу- …;
обсяг електронного ресурсу- ….
кількість книговидач на одного працівника - …;
середні затрати на обслуговування одного читача;
середні витрати на придбання 1 примірника книжок- …;
середні витрати на формування та утримання одиниці електронного
ресурсу- ….
динаміка поповнення бібліотечного фонду- …;
динаміка кількості книговидач- … ;
динаміка кількості читачів- …;
динаміка кількості звернень- …;
динаміка звернень до електронного ресурсу- ….
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Додаток 3
Інноваційні практики залучення громадян до бюджетного процесу
Інноваційна практика забезпечення участі громадськості Черкащини
у формуванні та реалізації бюджетної політики
Рішенням Черкаської обласної ради від 23.07.2010 № 35-3/V було
затверджено Програму забезпечення участі громадськості Черкащини у
формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на
2010-2015 роки. Метою Програми є налагодження ефективних механізмів
партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, прогнозованості суспільних
процесів, залучення громадян до участі в управлінні державними справами,
підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань
державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створення
умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, проведення
соціологічних досліджень.
Завданнями Програми є створення системи постійного соціального
діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; організація та
проведення постійних соціологічних досліджень: опитувань (анкетування,
інтерв’ювання, телефонні опитування), колективних експертних оцінок;
здійснення політичного та соціально-економічного прогнозування; посилення
взаємодії з громадськими інституціями для забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними
справами.
Виконавцем Програми призначена Комунальна установа, заснована
Черкаською обласною радою "Центр соціологічних досліджень", і, відповідно,
фінансування програми проводиться виключно за рахунок асигнувань на її
утримання. Тому ефективність програми забезпечено за витрачання
оптимального бюджетного ресурсу, а її ефективність зосереджується у
комплексі здійснених соціологічних досліджень.
Так, Центром проведено соціологічне дослідження щодо виявлення
найбільш гострих специфічних проблем населених пунктів області, в ході якого
опитано 7423 респонденти. За результатами дослідження було виокремлено
основні проблеми:
- стан доріг, низький рівень пенсій, зарплат, висока вартість комунальних
послуг, безробіття, якість питної води, якість продуктів харчування, низька
якість комунальних послуг, вивезення сміття, тяганина під час оформлення
документів з права власності на землю.
Вивчення оцінки місцевих органів влади з вирішення соціальних проблем
громадян показало ставлення громадян до місцевих органів влади.
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Результативність програми визначалось таким комплексом результативних
показників:
- кількість звернень жителів області в органи влади для вирішення
власних проблем, їх ефективність; оцінка корумпованості органів влади;
ефективність вирішення основного майнового питання – володіння земельними
ділянками; ставлення громадян до діючих керівників місцевого
самоврядування.
За результатами дослідження 27,44% населення вважають, що в органах
влади усіх рівнів необхідно боротися з корупцією, тому 20,5% опитуваних
відзначили, що одним із способів боротьби із цією проблемою є прозорість і
відкритість діяльності органів влади.
За результатами дослідження визначення рівня довіри громадськості до
представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, лідерів
політичних партій, - кожен п’ятий мешканець області із загального числа
опитаних зазнав тяганини в органах влади під час приватизації своїх земельних
ділянок, кожен восьмий – відчув до себе несправедливе ставлення.
Аналіз результативності звернень опитаних громадян до органів влади
свідчить, що більше 52% респондентів не вирішили свої власні проблеми
шляхом звернення до органів місцевого самоврядування. У містах Черкаси –
68%, Золотоноші – 59,6%, Ватутіне – 58%, Сміла – 50%, Канів – 33%, Умань –
32% респондентів отримали негативний результат або не отримали належного
реагування на свої звернення.
В межах програми проведено соціологічне дослідження щодо визначення
основних регіональних соціально-економічних проблем, в ході якого опитано
7423 респонденти: виділено 20 соціально-економічних проблем, які найбільше
хвилюють жителів області. Умовно виокремлено чотири напрямки, за якими
вивчались думки респондентів: можливості отримання і рівень задоволення
громадян первинними грошовими доходами: заробітна плата, пенсії;
забезпечення комунальними послугами; ставлення до діяльності і можливостей
соціальної інфраструктури (медичні, культосвітні установи); оцінка роботи
місцевих органів влади з вирішення соціальних проблем громадян. Із 20
соціально-економічних проблем, які впливають на рівень та якість життя
населення області, найбільш актуальними виявились 3 проблеми: на першому
місці – високий рівень безробіття, на другому – низький рівень пенсій, на
третьому – низька якість медичного обслуговування.
Крім того, на замовлення обласної молодіжної громадської організації
"Народно-демократична Ліга молоді" проведено соціологічне дослідження
"Проблеми злочинності серед молоді" у містах Умань і Канів.
Серед 20 бюджетних проблем, які хвилюють мешканців Черкаської
області, респонденти виділили проблему низької якості медичного
обслуговування (із 7423 опитаних 39,04% незадоволені якістю і культурою
обслуговування медичними працівниками, забезпеченням ліками, медичною
лікувальною і діагностичною апаратурою. 8,37% респондентів вказують на
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відсутність в районах проживання медичних закладів). Відносно незначна
кількість опитуваних занепокоєна відсутністю культурних і навчально-освітніх
закладів (відсутністю бібліотек – 4,7% респондентів, шкіл – 3,96%).
Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації проведено 3
соціологічних дослідження щодо ставлення молоді та інших категорій
населення до реформування галузі освіти, за результатами вступної кампанії у
ВНЗ та забезпечення рівноправ’я жінок і чоловіків у діяльності професійнотехнічних навчальних закладів. У ході проведеного дослідження було
з’ясовано, що якісну середню освіту вважає доступною переважна більшість
опитаних, незалежно від місця проживання: 75,25% жителів міст та 74,42%
жителів сільської місцевості.
Результати дослідження щодо ставлення молоді та інших категорій
населення до реформ в галузі освіти дають підстави зробити висновок, що
реформування освітньої сфери зробило освіту більш доступною і якісною.
Серед різних категорій населення знайшло підтримку впровадження
зовнішнього
незалежного
оцінювання,
моніторингових
досліджень.
Дослідження результатів щорічної вступної кампанії у вищих навчальних
закладах області свідчить про розширення доступу до освіти, підвищення
об’єктивності при вступі шляхом запровадження незалежного тестування.
Разом з тим, збільшується і кількість студентів із категорії дітей, які
потребують соціальної допомоги з боку держави.
Заходи Програми розповсюджуються також на рівень районів області.
Виконавчим комітетом Соснівської районної ради м.Черкаси проведено
опитування мешканців Соснівського району з метою вивчення громадської
думки щодо ефективності процесу надання послуг та визначення рівня
задоволеності громадян їх якістю. Переважна більшість опитаних (97,6%)
залишились задоволеними якістю надання послуг. Крім того, проведено
соціологічне дослідження на тему: "Соціально-психологічний портрет сучасної
жінки-керівника" у Золотоніському районі та м.Кам’янці та дослідження
"Проблеми алкоголізму серед молоді" у Монастирищенському районі. За
результатами дослідження 40,39% молоді вживають алкоголь тільки на великі
свята, 25,62% - кожного разу, коли з’являється привід, 15,27% - за компанію,
6,40% - кожного разу, коли з’являється бажання.
Із 20 найбільш актуальних соціально-економічних проблем на перше
місце 50,48% респондентів поставили високий рівень безробіття. За
повідомленням Черкаського обласного центру зайнятості у січні – грудні 2012
року у базі даних служби налічувалося майже 32 тис. вакансій, що надійшли від
роботодавців, таким чином на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду)
претендувало близько 2 осіб. Протягом року за направленням центрів
зайнятості області були працевлаштовані 31,4 тис. осіб, що на 10,2% більше,
ніж у 2011 році; 530 безробітних започаткували власну справу. Також суттєво
зріс рівень працевлаштування незайнятих громадян, який становив в
середньому по області 39,5%.
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З метою більш ефективного виконання завдань Програми, прри Центрі
соціологічних досліджень на громадських засадах сформовано науковометодичну раду, до складу якої входять відомі вчені – доктори філософських,
історичних, педагогічних, технічних наук. Цією науково-методичною радою
сплановано проведення науково-методичної роботи, створено базу даних
наукових досліджень, науково-дослідницьких установ в галузі соціології,
сучасних інноваційних технологій для використання в практичній діяльності.
Члени ради брали участь в підготовці аналітичних звітів, прогнозів, висновків
за результатами проведених соціологічних досліджень, в розробці анкет,
критеріїв оцінювання проблематики, тематики соціологічних досліджень. За
участю членів науково-методичної ради створено інформаційно-методичний
центр, в якому сконцентровані інформаційно-методичні рекомендації,
матеріали, сучасні методики та технології проведення соціологічних
досліджень.
Наостанок слід зазначити, що реалізація програм такого спрямування
наразі не є досить поширеною в областях України, проте її виняткове
соціолого-гуманітарне значення важко переоцінити. Адже вона, одна з
небагатьох, що направлені на становлення дійсно демократичної системи
формування державної політики у всіх сферах управління. Програма допомагає
пріоритезувати етапи розвитку як окремо взятої Черкаської області, так і усієї
країни вцілому.
Інноваційна практика м. Одеси
щодо співпраці з розрахунковими структурами комунальних підприємств–
надавачів комунальних послуг населенню.
Сферою застосування інновації є комунальні послуги. Користувачі вебсторінки шляхом прямого переходу до сайту платіжної системи "SmartPay"
можуть перевірити стан своєї заборгованості з оплати комунальних послуг та
оплачувати їх в режимі „on-line”, що суттєво спрощує побут громадян,
заощаджує їх час. Загалом, через сайт Одеської міської ради, громадяни
отримали можливість здійснення таких операцій:
 Оплата комунальних послуг в Одесі за даними автоматизованої системи
прийняття та обліку комунальних платежів ГЕРЦ (газ, тепло, послуги
ЖЕКів,водопостачання та водовідведення, ліфти, домофони).
 Оплата електроенергії в Одесі та Іллічівську.
 Можливість сплатити послуги телефонних компаній.
 Можливість сплатити послуги інтернет-провайдерів.
Проте, поки що існують певні обмеження у використанні цієї системи:
оплатити заборгованість можна тільки за наявності картки Національної
системи масових електронних платежів (НСМЕП) з чіпом і кард-рідером.
Вартість кард-рідера складає 180 гривень. Якщо громадянин не має кардрідера, але його карта має прив’язку в системі ГЕРЦ, він може зі сторінки
сайту продивлятися свої борги за комунальні послуги. При наявності
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заборгованості по платежах більше 2 місяців, на електронну адресу
громадянина зі сторінок сайту надходить нагадування про необхідність
негайної сплати.
Цільовою групою, яка отримує можливість перевіряти стан
заборгованості з оплати комунальних послуг та має змогу максимально
оптимізувати для себе довготривалу та незручну процедуру оплати
комунальних послуг - є всі без виключення жителі міста, що користуються
послугами комунальних служб та енергопостачальних компаній.
Загалом, процес впровадження інновації стикається з рядом проблем,
перш за все технічного характеру. Так, для запровадження інновації необхідно,
аби комунальні служби зі свого боку реалізували можливість оплати
комунальних послуг за електронною системою платежів з одночасним
впровадженням обліку та інформування про стан заборгованості споживачів.
До речі, використання спеціальної картки з чіпом та кард-рідером комунальна
служба міста може замінити реєстрацією спеціальних рахунків, наприклад,
web-money чи інших електронних платіжних систем. У такому випадку
необхідність використовувати картки та кард-рідери відпала б.
Крім того, для успішного впровадження інновації, корисно було б
провести інформаційну кампанію, що сприяло б залученню до сплати “on-line”
якнайбільшої кількості громадян міста. Водночас, в межах такої інформаційної
кампанії, з’являється можливість привернути увагу жителів загалом до сайту,
як до ефективного інструменту взаємодії влади та громадськості.
Відкрите управління бюджетними ресурсами
– шлях до розвитку малого та середнього підприємництва
в м. Дніпропетровську.
Як відомо, підприємництво є одним із головних факторів формування і
розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку. Крім розв’язання
важливої суспільної політичної задачі – формування середнього класу,
підприємництво здатне вирішувати соціальні завдання (проблеми зайнятості,
створення джерел доходів для населення, виробництва товарів і послуг за
доступними цінами) та економічні задачі - залучення приватного капіталу і
зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів міст.
Не є виключенням і місто Дніпропетровськ. Розвиток підприємництва
вкрай необхідний у цьому регіоні, як одному з найбільших промислових
центрів України, тому потребує підтримки, не стільки на державному, як на
місцевому рівні – адже в першу чергу в такій підтримці зацікавлене саме місто.
В результаті проведених громадських слухань з’ясовано, що на думку
міської громади, основні інструменти таких підходів сконцентровані в
прийнятті відповідної програми зі всіма притаманними їй опціями та
показниками результативності.
Таким чином, ця громадська ініціатива стала основою для прийняття
рішення міської ради від 27.11.2012р. № 58/4 поклало початок реалізації у
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Програми підтримки малого підприємництва на 2013-2015 роки та включення
її до міського бюджету.
Вона розроблена відповідно до
Законів України «Про державну
підтримку малого підприємництва», «Про національну Програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні», «Про інвестиційну діяльність»,
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Указу Президента «Про
стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової
фінансової кризи». Крім того, розроблення Програми здійснено відповідно до
стратегічних пріоритетів економічної і соціальної політики, з урахуванням
положень щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи у м.
Дніпропетровську та Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Звичайно ж, Програма підтримки
малого підприємництва є складовою частиною не лише міського бюджету, а й
Програми економічного і соціального розвитку міста.
З метою залучення громадськості, як основного джерела влади в місті, а
також, широкого кола зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності, що
працюють в міській інфраструктурі, розпорядженням міського голови створено
робочу групу з розробки Програми підтримки малого підприємництва. До
розробки Програми залучені представники громадських організацій,
підприємців міста, органів державної виконавчої влади, депутати
Дніпропетровської міської ради, а також, громадяни - небайдужі мешканці
міста.
Дана Програма сформована як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених
стратегічних завдань, що мають адресне спрямування з визначенням
відповідальних виконавців, термінів виконання, джерел фінансування,
показників результативності. Так, відповідальним виконавцем програми
визначене управління економіки Дніпропетровської міської ради, джерелом
фінансування є кошти міського бюджету в сумі близько 1,6 млн.грн., зокрема,
на 2014 рік заплановано витратити на реалізацію завдань 832,7 тис. грн., а у
20151 році - 753,7 тис. грн.
Метою Програми є впровадження заходів, направлених на досягнення
стійкого розвитку сфери малого підприємництва та підвищення ділової
активності зазначеного сектору економіки шляхом взаємодії органів місцевого
самоврядування,
громадських
організацій підприємців, суб’єктів
господарювання.
Досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та органів
місцевого самоврядування, мінімізація наслідків фінансової та економічної
кризи через подальший розвиток малого підприємництва, зростання обсягів
виробництва товарів, робіт, послуг, підвищення рівня зайнятості – ось ті
стратегічні соціальні та економічні пріоритети, які покликана реалізувати
Програма.
Якщо говорити про загальний стратегічний результат від Програми, то
він полягає перш за все в подальшому розвитку малого підприємництва,
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повноцінному використанні його потенційних
можливостей, сприянні
структурній перебудові економіки й зміцненні економічної
бази міста,
вирішенні проблем безробіття та насичення вітчизняного ринку товарами та
послугами, поліпшенні фінансово-кредитної підтримки
суб’єктів
господарювання.
Виконавчими органами міської ради, спільно з місцевими органами
виконавчої влади, громадськими організаціями, проводиться
робота,
спрямована на покращення умов розширення суб’єктів
та ведення
підприємницької діяльності. Сприяння розвитку малого підприємництва в м.
Дніпропетровську здійснюється шляхом створення сприятливого клімату для
сталої діяльності підприємств, удосконалення нормативно-правової бази,
розвитку інфраструктури, залучення інвестицій.
За останні роки відмічається
позитивна динаміка росту малого
підприємництва та його частки в загальноекономічному потенціалі міста, за
винятком 2013 року, коли процеси фінансової та економічної кризи української
економіки негативно вплинули на всі сфери економічної діяльності міста, в
тому числі на мале підприємництво.
На теперішній час у місті працює понад 5,5 тисяч малих підприємств, у
розрахунку на 10 тис. осіб населення - 114 одиниць. Для порівняння - по всій
Дніпропетровській області цей показник складає лише 48. Підприємницьку
діяльність здійснюють понад 27 тисяч фізичних осіб-підприємців.
Малими підприємствами за 9 місяців 2014 року реалізовано продукції,
виконано робіт, послуг на суму 8535,3 млн. грн. У порівнянні з 2013 роком
обсяги реалізації продукції малих підприємств зросли на 13,8 %. На малих
підприємствах міста було зайнято 31,3 тис. найманих працівників, це на 2,0%
більше, ніж в 2013 році. На жаль, за умов кризового 2013 року, цей показник
скоротився ще на 1,8%. Середньомісячна зарплата працівників малих
підприємств у 2013 році складала 4869 грн., у 2014 р. – 6090 грн., що на 150
грн. більше середньо обласного значення.
Разом з тим, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які
були досягнуті протягом останніх двох років, в сфері малого підприємництва
м. Дніпропетровськ, залишається ряд проблем, які потребують вирішення, а
саме:
1. Правові, економічні та адміністративні перешкоди у реалізації прав
громадян на підприємницьку діяльність; пасивність громадян, громадських
об’єднань підприємців, суб’єктів господарювання
при обговоренні та
погодженні проектів регуляторних актів, недосконалість чинних нормативноправових актів.
2. Недостатнє забезпечення широкого доступу суб’єктів господарювання
до законодавчої, нормативно-правової баз даних, відсутність спеціальних
навчальних програм по підготовці кадрів для підприємництва.
3. Складність в отриманні документів дозвільного характеру
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4. Відсутність механізмів, спрямованих на вдосконалення доступу
суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Існуюча потреба у
залученні коштів іноземних та вітчизняних інвесторів для інвестиційного та
інноваційного розвитку промисловості міста.
5. Недостатнє ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів
підприємницької діяльності та розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва, низький рівень професіональної підготовки робітників малого
підприємництва.
6. Низький попит на товари місцевого виробництва на зовнішніх ринках,
експансія на місцевому ринку товаровиробників інших регіонів
З метою системного вирішення цих проблем, при розробці Програми
застосовано таку прогресивну методику, як аналіз факторів впливу на
проблеми та ресурсів для реалізації програми (swot - аналіз). При аналізі
сильних сторін основними були визнані наявність крупних підприємств важкої
промисловості (сприяє розвитку малого підприємництва, яке забезпечує
елементи закінчених технологічних циклів, здійснює транспортування товарів і
вантажів, інформаційне забезпечення, оптову і роздрібну торгівлю і т.д.), а
також,(що дуже важливо) - бажання органів місцевого самоврядування сприяти
розвитку малого підприємництва. Найуразливішими слабкими моментами
програми є встановлені чинним законодавством України тривалі терміни
надання дозволів та погоджень а також пасивність підприємців в отриманні
інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства.
Основними загрозливими факторами є наступні:
 Нестабільна політична ситуація, коливання політичної ситуації в країні;
 Наявність наслідків світової фінансової та економічної кризи;
 Нестабільність національної валюти, збільшення кредитних ставок
 Нестабільність існуючої банківської системи в країні;
 Відтік робочої сили, подорожчання енергоносіїв.
Аби не послабити дію всіх негативних моментів, визначених swot – аналізом,
луганці у своїй програмі запропонували конкретні шляхи вирішення, що
зможуть спрацювати на місцевому рівні та поліпшити підприємницький клімат
в окремо взятому місті. Оскільки сподіватися на вирішення власних проблем
«згори» вони не вбачають ніякого сенсу, то Програма й реалізується виключно
за рахунок власного ресурсного, людського та технічного потенціалів. Так,
проблема відсутності механізмів, спрямованих на вдосконалення доступу
суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів виливається у
потребу залучати кошти іноземних та вітчизняних інвесторів для
інвестиційного та інноваційного розвитку промисловості міста. Проблема
низького попиту на товари місцевого виробництва на зовнішніх ринках,
експансія на місцевому ринку товаровиробників інших регіонів, вирішується
створенням єдиного порталу державних закупівель; просуванням вітчизняних
торгових марок, як стимулятора додаткового попиту на товари місцевого
виробництва; участю підприємств і організацій міста у спеціалізованих
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виставках; наданням часткової компенсації вартості виставкової площі, яка
займається суб’єктами малого підприємництва, учасниками місцевих або
регіональних виставок за рахунок міського бюджету.
Відповідно до цих позицій, як того вимагає бюджетна методологія, в
програмі сформовано комплекс завдань Програми:
 створення сприятливого середовища для подальшого розвитку малого
підприємництва у місті;
 сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого
підприємництва;
 об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських
об’єднань підприємців для подолання наслідків фінансової та економічної
кризи;
 формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва;
 поліпшення фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва.
Основним критерієм ефективності витрачання коштів, що плануються
на реалізацію Програми, безсумнівно, є показники результативності, які
кількісно вимірюють результат. При чому, в даній Програмі показники
визначені одразу у двох ракурсах – у стані вихідного ресурсу та в стані
досягнутого результату:
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці
змін цільових показників
1 Кількість діючих малих підприємств/кількість МП на 10 тис.
осіб населення (одиниць)
2 Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)
3 Кількість підприємців-фізичних осіб:
- зареєстрованих

4 Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (тис.
грн.)
5 Надходження до всіх рівнів бюджетів
(млн. грн.)
6 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого
підприємництва (одиниць):
 бізнес-центри
 бізнес-інкубатори
 технопарки
 лізингові центри
 фінансово-кредитні установи, банківські установи
(кредитні спілки, установи взаємного кредитування)
 фонди підтримки підприємництва
 інвестиційні, інноваційні фонди і компанії
 біржі
 інформаційно-консультативні установи
 страхові компанії (з філіями)
 аудиторські фірми
7. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

Вихідні дані на
початок дії Програми

Очікувані
результати

5312/113

5470/115

31289

32120

25262

27500

8535317,8

10242381,4

52,3

58,0

8
2
4
67

10
3
6
73

5
26
24
75
70
44
4100

6
28
25
76
70
49
4300
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Як бачимо, за 2 роки планується створити 200 робочих місць, більш ніж на
830 осіб збільшиться чисельність працюючих в малому та середньому бізнесі,
на 5,7 млн.грн. збільшиться обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, більш як
на 1,7 млн.грн. збільшиться товарообіг, що дозволить значно пожвавити та
наповнити внутрішній ринок. Таким чином, реалізація Програми сприятиме
створенню оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного і
самодостатнього функціонування суб’єктів малого підприємництва.
Стратегічно важливими результатами реалізації Програми та чіткого
виконання всіх її завдань стануть:
прискорення розвитку малого підприємництва в місті та зростання
підприємницького потенціалу;
збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах;
збільшення кількості суб’єктів фізичних осіб-підприємців;
збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими
підприємствами в економіці міста;
збільшення надходжень коштів до міського бюджету від діяльності
суб’єктів малого підприємництва;
збільшення кількості залучених інвестицій у сферу малого
підприємництва.
Кращі практики інформаційної відкритості у містах України
Місто
Вінниця

Бровари
Запоріжжя

Ізмаїл
Іллічівськ
Житомир
Коростень
Одеса
Одеса
Херсон

Нововведення
Три окремих веб-сторінки, на які є лінки: комунальний портал, архітектурний портал та
транспортний портал. Особливо цінний комунальний портал http://donetsk.life.dn.ua, де
громадяни можуть ознайомитись з усіма розрахунками тарифів, поскаржитись на
аварійні ситуації, отримати консультацію з питаь оплати житлово-комунальних послуг.
Як позитивне новведення варто відзначити структурування регуляторних актів за
сферою регулювання та наявність значної кількості інформації по соціальних і
підприємницьких проблемах.
Як нововведення варто відзначити окремий сайт дозвільного центру
http://dozvil.ucoz.ua, на якому досить повно висвітлена уся необхідна інформація,
можна отримувати консультації, завантажувати документи, подавати доккументи в
електронному вигляді. Наявність такого сайту дозвільного центру значно спрощує
дозвільні процедури та робить їх набагато прозорішими
Як позитив варто відзначити навігаційну панель сайту. Легко здійснювати навігацію по
сайту
Дуже прогресино побудований розділ тендерних закупівель
Відділ регуляторної політики та підприємництва надає онлайн консультації та режим
гарячої лінії. Швидше вирішення питань
Впроваджують систему якості адмін послуг, працює підписка на новини, Етичний
кодекс посадових осіб виконкому
Ведення “Інформаційного бюлетня про роботу виконавчих органів Одеської міської
ради. Своєчасне та регулярне інформування громадян про все що відбувається в місті
Мешканці міста можуть в онлайн режимі оплатити комунальні послуги Дозволяє
громадянам уникнути витрачання часу на черги в місцях оплати комунальних платежів.
Значно пришвидшує процес сплати послуг.
Є розділ інтернет-приймальня. Протоколи містобудівної ради - всі. Є інформація про
нові кадрові призначення. Анонси подій
На сайті відображено діяльність громадської ради при міському голові, містобудівної
ради і ради енергозбереження та енергоефективності
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Дозвільна система - можливість відслідкувати і т.д, прямі телефонні лінії - "міська
влада відповідає", про використання інформації з сайту і написати лист адміністратору
Висвітлення інформації про доходи посадових осіб, раціонально побудований сайт

