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ТЕМА 8. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ.
БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
План лекції:
1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку.
2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.
3. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.
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–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
3. Господарський Кодекс України: зі змінами та доповненнями
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8. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
9. Про основні напрями бюджетної політики на відповідний рік:
Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua
10. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
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Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

4

Основна література:
13. Біла О.Г. Фінанси : навч. посіб. :рекомендовано МОН України / О.Г.
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України; Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана - Київ: КНЕУ, 2015.
- 162 с.
18. Фінанси: навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / В.І. Оспіщев,
Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева.- 2-ге вид., перероб. і
доп. - К. : Знання, 2008. - 368 с.
19. Фінанси: Навч. посіб., рек. МОН України (лист № 1/11-8082 від
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нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с.
22. Фінанси домогосподарств : навч. посіб. / за ред. Т. О. Кізими. –
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2015. – 280 с.
25. Фінанси, гроші та кредит: Методичні вказівки та індивідуальні
завдання для підготовки бакалаврів за спеціальностями 051 «Економіка», 073
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27. Вісник Національного банку України. Щомісячний науковопрактичний журнал Національного банку України.
28. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційнопрактичний журнал Міністерства фінансів України.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www. zakon.rada.gov.ua
2. http:// www.kmu.gov.ua
3. http:// www.sta.gov.ua
4. http:// www.customs.gov.ua
5. http:// www.me.gov.ua
6. http:// www.lawukraine.com
7. http:// www.ukrstat.gov.ua
8. http://pidruchniki.ws/
Текст лекції:
1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку
Поняття «місцеві фінанси» є синонімом поняття «фінанси місцевих
органів влади», «муніципальні (комунальні) фінанси», «фінанси територіальної
громади», «фінанси комуни», «фінанси общини», «фінанси муніципального
утворення», «фінанси штату», «фінанси області, району, міста, села, селища» і
т. ін. Подібні визначення засвідчують, що місцеві фінанси функціонують у
різних формах залежно від державного і територіального устрою тієї чи іншої
країни [4].
В Україні формами місцевих фінансів є фінанси територіальної громади
(комунальні фінанси), фінанси області, фінанси міст Києва і Севастополя,
фінанси міста, фінанси району, фінанси району в місті, фінанси сіл, селищ та їх
об`єднань.
Сьогодні залишається і зростає перелік таких справ, які правова держава
вважає за доцільне передати для розв’язання місцевим органам влади. Для
цього потрібні відповідні ресурси. Це і є об’єктивною причиною для
функціонування місцевих фінансів.
Фінансові основи інституту місцевого самоврядування в Україні
визначені:
1. Конституцією України (статті 7, 140-146) від 28 червня 1996 року.
2. Бюджетним кодексом України від 8 липня 2010 року.
3. Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року.
4. Законом України «Про місцеве самоврядування» від 27 травня 1997
року.
5. Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
6. Іншими законами, що регулюють бюджетні відносини.
7. Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України,
прийнятими на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу та інших законів
України.
8. Нормативно-правовими актами органів виконавчої влади.
9. Рішеннями про місцеві бюджети.
Якщо в державі роль та функції місцевих органів влади не визначено і
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чітко не окреслено, а управління в центрі та на місцях здійснює центральна
влада, то в такій державі місцевих фінансів немає. Залежно від того, який обсяг
функцій та завдань покладається на місцеві органи влади, відповідно такими ж
будуть (мають бути) роль і значення місцевих фінансів у фінансовій системі
держави.
Ключове питання, яке треба розв’язати, перш ніж будувати місцеві
фінанси, – це визначення меж між завданнями, які має розв’язувати центральна
влада, і тими, що покладаються на місцеві органи влади.
Якщо причиною функціонування фінансів взагалі є поява держави і
товарно–грошових відносин, то причиною виникнення місцевих фінансів є
наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які
покладаються на їхні органи влади.
Процес формування місцевих фінансів України, як засвідчує практика
останніх років, супроводжується значними труднощами, пов’язаними з
численними факторами. Деякі з них:
– необхідність ліквідації деформацій у фінансовій системі, що
сформувалася у попередній період;
– немає сучасного управлінського досвіду організації фінансової
системи, не сформовано правового поля;
– немає політичної культури і традицій, без яких не може бути фінансів
місцевих органів влади.
Найскладніше питання – визначення переліку функцій і завдань,
які покладаються на місцеві органи влади. Це основа для вибору моделі
місцевих фінансів.
У зв’язку з цим зазначимо: завдання та функції місцевих органів влади
може бути розділено на дві основні групи:
– завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в
межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід`ємною власною компетенцією;
– завдання та функції доручені місцевим органам влади центральною
владою, або так звані делеговані повноваження [5].
Завдання або функція мають покладатися на той рівень влади, який їх
виконає краще, економніше й ефективніше, коли обсяг чи характер завдання не
вимагають його виконання у масштабі більшої території.
Незважаючи на дискусійний характер проблеми визначення функцій
місцевих органів влади як основи для побудови фінансів місцевої влади,
окреслилися сфери, обслуговування яких у більшості країн віднесено до
власної компетенції місцевого самоврядування і які можуть відповідати
принципам доцільності та ефективності. Це – соціальне обслуговування,
початкова і середня освіта, охорона здоров`я, дороги місцевого значення,
ветеринарна допомога, благоустрій, догляд за бідними та сиротами, житловокомунальне господарство, житлове будівництво, водозабезпечення, теплове
господарство, міські електричні мережі, економічна інфраструктура,
працевлаштування
безробітних,
перепідготовка
кадрів
з
метою
працевлаштування, ритуальні послуги, збирання та утилізація сміття, екологічні
проблеми, організація землекористування та інші витрати.
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Перелік доручених справ або делегованих повноважень визначає
центральна влада. Він встановлюється в законодавчому акті. Для виконання
делегованих повноважень орган, який їх визначає, передає місцевим органам
влади відповідні фінансові ресурси, тобто компенсує витрати місцевих органів
влади.
Аналіз проблем, пов’язаних із поняттям місцеві фінанси дозволяє
сформулювати його визначення.
Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання
грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами
влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих [4].
Фінанси місцевих органів влади це – складна, багатогранна система, яка
має свої особливості в кожній країні і включає у себе кілька основних
взаємопов`язаних структурних елементів: видатки, доходи, способи
формування доходів, інститути системи, суб’єкти і об’єкти системи та
відносини між суб’єктами системи, системою та іншими ланками фінансової
системи держави взагалі.
У реальному житті ця система набагато складніша і має свої особливості
в кожній країні.
За роки незалежності в Україні виразно проявилася тенденція
розширення завдань і функцій, які покладаються на місцеві органи влади. Разом
з тим помітною є й інша тенденція – відставання процесу становлення місцевих
фінансів відповідно до нових завдань місцевої влади.
Окреслимо основні форми впливу місцевих органів влади, їхніх
фінансів на економіку та соціальну сферу держави.
По-перше, до фінансових систем місцевих органів влади мобілізується
значна частина валового внутрішнього продукту. Через зазначені системи
здійснюється розподіл і перерозподіл цієї частини ВВП. Це означає, що поряд
із державним регулюванням економічної та соціальної сфер здійснюється
комунальне (муніципальне) регулювання їх. Держава і місцеве самоврядування
розподіляють між собою функції соціально-економічного регулювання.
Функції соціально-економічного регулювання, які забезпечують фінанси
місцевих органів влади, не обмежуються вилученням, розподілом і
перерозподілом частини ВВП. Місцеві органи влади, подібно до держави, у
сфері своєї компетенції здійснюють також і правове регулювання соціально–
економічної діяльності, тобто вони встановлюють певні правила поведінки
суб’єктів господарювання.
По-друге, місцеві фінанси є фіскальним інструментом, тобто місцеві
органи влади мають право в рамках, визначених законодавством,
встановлювати місцеві податки і збори, надавати пільги із сплати податків, що
надходять до місцевих бюджетів. Це дозволяє забезпечувати ресурсами
розв’язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади. Як бачимо,
існує як державний фіск, так і фіск місцевих органів влади. Відмінність між
фіском першої форми і фіском другої форми в тому, що межі фіскальної
діяльності місцевих органів влади регламентуються державою. Її ж фіскальна
діяльність ніким не обмежується.

8

По-третє, місцеве самоврядування, як і держава, є інструментом, котрий
надає громадські послуги. Держава і місцеве самоврядування розподіляють між
собою завдання та відповідальність за надання громадянам країни громадських
послуг.
Ефективність і масштаби діяльності місцевих органів влади у цій сфері
залежать, головним чином, від стану фінансів місцевих органів влади. Місцеві
фінанси є фіскальним інструментом, тобто місцеві органи влади мають право в
рамках, визначених законодавством, встановлювати місцеві податки і збори,
надавати пільги із сплати податків, що надходять до місцевих бюджетів. Це
дозволяє забезпечувати ресурсами розв’язання завдань, що покладаються на
місцеві органи влади. Як бачимо, існує як державний фіск, так і фіск місцевих
органів влади. Відмінність між фіском першої форми і фіском другої форми в
тому, що межі фіскальної діяльності місцевих органів влади регламентуються
державою. Її ж фіскальна діяльність ніким не обмежується.
По-четверте, місцеві фінанси є інструментом забезпечення економічного
зростання. Вплив фінансів МОВ на економічне зростання здійснюється через
капітальні витрати, через діяльність на ринку позичкового капіталу,
нерухомості, землі.
Крім зазначених форм впливу на економіку та соціальну сферу, є й інші,
наприклад, пов’язані з виконанням делегованих повноважень центральної
влади, а саме проблеми громадської безпеки, охорони правопорядку, оборони,
дотримання законності, державного нагляду і державної реєстрації та ін. У цій
сфері місцеві органи влади є продовженою на місцях «рукою» центральної
влади. Отже, фінанси цих органів влади є інструментом забезпечення частини
функцій, які виконує держава, тобто справжнє здійснення місцевого
самоврядування залежить від його матеріального та грошового забезпечення. І
тому законодавством була визначена фінансово-економічна база місцевого
самоврядування, до якої увійшли:
– природні ресурси, розпорядження якими здійснюється радами
народних депутатів базового рівня;
– місцеве господарство, комунальна та інша власність, яка слугує
джерелом одержання доходів місцевого самоврядування й задоволення
соціально-економічних потреб населення;
– фінансові ресурси (місцеві бюджети, позабюджетні кошти, валютні
фонди місцевих рад, кошти територіально-громадського самоврядування).
2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки
Місцеві бюджети об’єднують фонди фінансових ресурсів, що
мобілізуються й витрачаються на відповідній території.
Система місцевих бюджетів існує в усіх країнах світу. Проте її розвиток і
функції зумовлені низкою національних, політичних, економічних та інших
факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори.
При дослідженні проблем місцевих бюджетів їх треба розглядати у двох
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аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових
ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. По-друге, як
систему фінансових відносин, що складаються:
- між місцевими бюджетами й господарськими структурами, що
функціонують на відповідній території;
- між бюджетами й населенням даної території;
- між бюджетами різних рівнів із перерозподілу фінансових ресурсів;
- між місцевими бюджетами та державним.
Як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат
місцевими органами самоврядування, місцеві бюджети – це балансові
розрахунки, які відповідають вимогам складання балансів, тобто вони мають
дохідну й витратну частини, принципи збалансування тощо. Тому можна
стверджувати, що місцеві бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат,
які мобілізуються й витрачаються на відповідній території.
Згідно з прийнятим у 2010 році Бюджетним кодексом України та
закріпленими Конституцією України нормами до місцевих бюджетів віднесено:
– обласні бюджети;
– районні бюджети;
– бюджети місцевого самоврядування [2].
Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних
громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
Місцевий бюджет – план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами місцевого
самоврядування протягом бюджетного періоду.
Тобто, місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, що зосереджені
у розпорядженні місцевих рад народних депутатів та органів місцевого і
регіонального самоврядування.
Компетенція кожного з них у галузі бюджету і фінансів розмежована,
усього місцевих бюджетів в Україні станом на початок 2013 року налічувалось
11395. Найчисельніша група – це сільські, селищні та міські бюджети.
У більшості країн місцеві бюджети не включаються до державних чи
федеральних бюджетів. Місцеві органи самоврядування самостійно визначають
напрямки використання коштів своїх бюджетів.
Ринкова економіка потребує суттєвої реформи системи фінансового
забезпечення соціальної сфери. Багато років розвиток соціальної сфери був
тісно пов`язаний із суспільними фондами споживання. Такий зв`язок відповідав
ідеї соціальних гарантій населення і мав дуже привабливий вигляд.
В умовах незалежності України розв`язання проблеми перенесено на
рівень місцевих рад. Це забезпечить більш дієвий контроль за розподілом
ресурсів, раціональний вибір пріоритетів розвитку, поставить фінансування
розвитку соціальної сфери у залежність від зростання ефективності
виробництва в регіоні. З державного бюджету мають фінансуватися лише
заходи загальнодержавного значення. Справедливий та економічно
обґрунтований розподіл соціальних благ і послуг може бути забезпечений лише
в межах міста або регіону. Звісно, що в окремих випадках підтримка
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гарантованого державним законодавством рівня соціального обслуговування
може потребувати виділення субвенцій із загальнодержавного бюджету.
Важливим напрямком щодо поліпшення фінансового забезпечення
соціальної сфери є удосконалення системи управління її розвитком,
децентралізація управління.
Безумовно, що методи вирішення питань фінансового забезпечення
різних підгалузей соціальної сфери мають бути різними. У ринкових
відносинах система фінансування має ґрунтуватися на збалансованому
поєднанні бюджетних і позабюджетних джерел при значній децентралізації на
користь самоуправлінських територіальних структур.
Спроба вирішення питання зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів за
рахунок податкових надходжень закріплена в нової редакції Бюджетного
кодексу України, прийнятому у 2010 році.
Найважливішими передумовами демократичної держави є самостійність і
незалежність місцевих органів влади, які започатковані Європейською хартією
місцевого самоврядування, що була прийнята у жовтні 1985 року. На сьогодні
до Європейської хартії місцевого самоврядування входять понад 30 кран, до
яких у 1996 р. приєдналася й Україна.
Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає відокремлення
місцевих органів влади від державної влади, повну їхню незалежність і
самостійність у виконанні делегованих і закріплених за ними функцій у межах
своїх компетенцій і за рахунок власних і закріплених доходів.
Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими
за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом
самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.
В Україні існує система так званих зведених бюджетів. Вони
використовуються для аналізу та в процесі бюджетного планування і
прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету
України та зведених бюджетів областей та міста Києва [2].
Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу містить
надходження і витрати на виконання повноважень місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати
становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
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 або пред'явлення цінних паперів
[2].
Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з
урахуванням економічного, соціального, природного стану відповідних
територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, установлених
законодавством.
Місцевий бюджет може складатися із загального й спеціального фондів.
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Доходи загального фонду – доходи, які використовуються для
забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків й не спрямовані на
конкретну ціль.
Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел
надходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей.
Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.
Поточний бюджет використовується для виконання як власних, так і
делегованих повноважень.
Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і
закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок
бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального
захисту населення.
Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм
соціально–економічного розвитку відповідної території, пов’язаних зі
здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування
субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.
Поділ місцевих бюджетів на поточний бюджет і бюджет розвитку
визначає порядок фінансування за умов наявності дефіциту бюджету у зв’язку з
недовиконанням доходів бюджету. У такому випадку першочергово
фінансуються видатки, які включені до поточного бюджету.
Держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, фінансово
підтримує місцеве самоврядування.
Надходження та витрати місцевих бюджетів визначається відповідно до
статей Бюджетного кодексу.
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих
бюджетів.
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) [2].
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел та
закріплених загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових
платежів. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи,
необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для
виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
Структура доходів місцевих бюджетів:
– власні доходи;
– закріплені законодавством на довгостроковій основі доходи;
– міжбюджетні трансферти.
Закріплені доходи – це ті, що повністю або частково (в %) зараховуються
у певні види бюджетів безстроково або на довготерміновій основі і для їх
включення не потрібне рішення органів влади вищого рівня. Закріплені доходи
також є основою самостійності місцевих бюджетів.
Згідно зі ст. 143 Конституції України встановлено, що власних доходів в
обласних і районних бюджетах немає, а є в основному закріпленні або
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залученні, якщо фінансується спільна програма. В ці бюджети не включаються
як закріплені доходи надходження від комунальної власності.
Безумовним досягненням у частині формування доходних джерел
бюджетів місцевого самоврядування є те, що Бюджетний кодекс України
закріпив на стабільній основі не тільки перелік доходів місцевого
самоврядування, а й постійні нормативи їх розмежування між видами
бюджетів. Рада вищого рівня більше не має права встановлювати для бюджетів
місцевого самоврядування обсяги відрахувань від жодного з податків.
У табл. 8.1 наведено нормативи відрахувань податку на доходи фізичних
осіб, які встановлені Бюджетним кодексом на постійній основі (ст. 65) [2].
Місцеві органи влади можуть впливати на розвиток бази надходжень
закріплених доходів через впровадження ефективної політики в сфері
управління та підтримки підприємств, що створюють нові робочі місця і
збільшують фонд оплати праці, і т. ін.
Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно
передаються з одного бюджету до іншого [2].
Міжбюджетні трансферти поділяються на:
– дотацію вирівнювання;
– субвенції;
– кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів
з інших місцевих бюджетів;
– додаткові дотації [2].
–
Таблиця 8.1
Розподіл надходжень податку на доходи фізичних осіб за видами
бюджетів місцевого самоврядування
Види бюджетів місцевого
самоврядування

Податок на доходи фізичних осіб, %

25 % до кошику
25 % до
Бюджети сіл, їх об'єднань,
доходів
50 % до
бюджету АРК
селищ, міст районного
бюджету
районного
або обласного
значення
місцевого
бюджету
бюджету
самоврядування
75 % до кошику доходів
25 % до
Бюджети міст
бюджету місцевого
обласного
обласного значення
самоврядування
бюджету
50 % до кошику
доходів бюджету
50 % до державного
Бюджет міста Києва
місцевого
бюджету
самоврядування
Основними формами надання міжбюджетних трансфертів за Бюджетним
кодексом є дотація вирівнювання та субвенції.
Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання
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доходної спроможності бюджету, який його отримує [2].
Субвенція – цільовий міжбюджетний трансферт призначений на певну
мету в порядку, визначеному тим органом, який її надав [2].
Обсяг міжбюджетних трансфертів затверджується Верховною Радою
України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі
трансферти місцевим бюджетам:
– дотація вирівнювання обласним бюджетам, бюджету міста Києва,
районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення, іншим бюджетам
місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються
міжбюджетні трансферти;
– додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів;
– субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
– додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;
– субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів);
– інші додаткові дотації та субвенції.
Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим
бюджетам затверджуються у Державному бюджеті України окремо для
кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та
отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.
Важливою складовою системи місцевого самоврядування є створення
стимулів до нарощення обсягу надходжень до бюджетів місцевого
самоврядування, що допоможе місцевим органам влади фінансувати надання
послуг, за які вони відповідають. Найсерйознішою проблемою, успадкованою
від старої бюджетної системи, була незацікавленість місцевих органів влади у
збільшенні надходжень. Будь-які кроки в бік збільшення місцевих надходжень
або заходи, спрямовані на зменшення видатків, зводилися нанівець
автоматичним зменшенням частки регулюючих податкових надходжень або
трансфертів.
Доходна частина місцевих бюджетів складається з доходів, що
враховуються (ст. 64 Бюджетного кодексу України) та не враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ст. 69 Бюджетного кодексу
України).
У Бюджетному кодексі введено поняття «кошика доходів місцевих
бюджетів» для бюджетів територіальних громад (сіл, їх об`єднань, селищ та
міст).
Кошик доходів місцевих бюджетів – доходи загального фонду,
закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі за місцевими бюджетами,
що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів [2].
Доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів (кошик № 1), вважаються такі, які закріплені державою за
місцевим бюджетом для забезпечення фінансування видатків, що
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обраховуються за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості. До них
належать місцеві податки і збори (податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки; єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних
засобів; збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
туристичний збір).
Якщо сума вказаних доходів менша за суму видатків, переданих
державою, то на різницю даному місцевому бюджету надається трансферт
(дотація вирівнювання).
Доходами, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів (кошик № 2), вважаються такі, що повністю залишаються в
розпорядженні відповідного бюджету та не враховуються у розрахунках обсягів
дотацій вирівнювання або обсягів вилучення. Ці доходи призначено для
забезпечення видатків, які в межах чинного законодавства повністю передані на
розгляд місцевих органів влади.
Кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних
трансфертів – доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких
здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (кошик
№ 3).
Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх створення)
визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у
містах радам.
Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та
бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку,
затвердженому міською радою.
Таке розмежування найперспективнішого джерела наповнення бюджетів
місцевого самоврядування покликане забезпечити певну доходну незалежність
бюджетам міст районного значення, сіл та селищ.
Малий та середній бізнес, що розвивається на території місцевих громад,
відіграє визначальну роль у наповненні цього кошика. Саме він є платником
місцевих податків і зборів та інших власних надходжень місцевого бюджету.
Головним елементом фінансів місцевих органів влади є видатки. Видатки
є точним відображенням функцій та завдань, що покладаються на місцеву
владу.
Склад видатків та кредитування місцевих бюджетів визначається
відповідно до статей Бюджетного кодексу.
Видатки місцевих бюджетів – це кошти, спрямовані на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом [2] у зв`язку з
фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.
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) [2].
До кредитів з бюджету також належать бюджетні позички та фінансова
допомога з бюджету на поворотній основі [2].
Згідно Бюджетному кодексу до видатків бюджету не належать:
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– 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 [2].
Витрати бюджету – це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету,
погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання
цінних паперів [2].
Видатки місцевих органів влади, залежно від їхніх завдань, у більшості
країн поділяються на декілька функціональних видів:
– обов’язкові;
– факультативні;
– на фінансування делегованих повноважень.
Обов`язкові видатки – це видатки, спрямовані на виконання
обов’язкових завдань, які покладаються на органи місцевої влади з метою
забезпечення певних стандартів послуг у масштабах всієї країни, а також
видатки, що пов’язані з їхніми борговими зобов’язаннями за кредитами та
позиками.
Факультативні видатки – це видатки, що здійснюються для реалізації
завдань у межах власної компетенції, а також так званих добровільних та
факультативних обов’язків.
Ще один вид видатків – видатки для реалізації делегованих (доручених)
центральною владою завдань.
Крім функціонального поділу, є поділ видатків відповідно до їхнього
економічного призначення: поточні або адміністративні і капітальні або
інвестиційні.
Поточний бюджет використовується для виконання як власних, так і
делегованих повноважень.
Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і
закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок
бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального
захисту населення.
Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм
соціально–економічного розвитку відповідної території, пов’язаних зі
здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування
субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.
Поділ місцевих бюджетів на поточний і бюджет розвитку визначає
порядок фінансування за умов наявності дефіциту бюджету у зв’язку з
недовиконанням доходів бюджету. У такому випадку першочергово
фінансуються видатки, які включені в поточний бюджет.
Головна мета створення бюджету розвитку – фінансування програм
соціально-економічного розвитку відповідної території, пов`язаних з
розширеним відтворенням.
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До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
– погашення місцевого боргу;
– капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим
бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених
пунктами 2–15 частини другої ст. 69 Бюджетного Кодексу надходжень
спеціального фонду місцевих бюджетів);
– внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу
суб'єкта господарювання;
– проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок
авансу, внесеного покупцем земельної ділянки.
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;
– комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних
закладів;
– інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною
спеціального фонду місцевих бюджетів.
Величина перевищення видатків місцевого бюджету над його постійними
доходами становить дефіцит місцевого бюджету, а перевищення доходів
місцевого бюджету над його видатками – профіцит місцевого бюджету.
Розподіл функціональних повноважень між окремими рівнями влади й
управління є основою розмежування видатків між бюджетами. При цьому
функціональні повноваження поділяються на державні (обов`язкові)
повноваження, делеговані та власні (факультативні) повноваження.
Видатки на здійснення державних (обов`язкових) повноважень – це
видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державного
суверенітету та інші видатки, які не можуть бути передані на виконання
місцевому самоврядуванню.
До них належать видатки на:
державне управління (законодавчу і виконавчу владу, утримання
адміністрації президента України);
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судову владу;
міжнародну діяльність;
фундаментальні дослідження;
національну оборону;
правоохоронну діяльність;
державні програми підтримки пріоритетних галузей економіки,
засобів масової інформації, розвитку транспорту та зв`язку;
загальнодержавні інвестиційні програми;
державні програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
створення та поповнення державних запасів;
обслуговування державного боргу;
проведення загальнодержавних виборів та референдумів;
інші програми загальнодержавного значення.
Такі видатки здійснюються за рахунок Державного бюджету України [2].
Розмежування видів видатків за делегованими державними
повноваженнями між місцевими бюджетами відбувається на основі
принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання суспільних
послуг і наближення їх до безпосереднього споживача.
Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на три групи:
перша група – видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних
послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів;
друга група – видатки на фінансування бюджетних установ та
заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг,
гарантованих державою для всіх громадян України;
третя група – на фінансування бюджетних установ та заходів, які
забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих
категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх
регіонах України.
Такі видатки враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів.
Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на
договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних
Передача видатків здійснюється за спеціальним рішенням відповідних рад
на договірних засадах. Всі угоди про передачу видатків укладаються до 1
серпня року, що передує плановому.
Короткострокові запозичення. Бюджетний кодекс передбачає
повноваження місцевих органів влади робити запозичення терміном до трьох
місяців у межах поточного бюджетного періоду для покриття тимчасових
касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку
місцевих бюджетів, та на покриття тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів.
Порядок отримання та погашення таких позик визначається
Міністерством фінансів України.
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Через нормальні часові коливання бюджету (наприклад, нерівномірне
надходження доходів і регулярні зобов`язання по видатках, таких як оплата
праці) місцеві фінансові органи намагаються згладити виконання бюджету і
стабілізувати фінанси шляхом запозичення в межах попередньо визначених
лімітів.
При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів за видатками
надання середньострокових позик на покриття тимчасових касових розривів
може здійснюватись органами Державної казначейської служби України за
рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку на умовах
їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами на
суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів
кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний
бюджет України.
Порядок та умови отримання і погашення таких позик
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Надання позик оформляється відповідною угодою сторін. Позики
надаються у межах поточного бюджетного періоду. Після підписання угоди
вносяться відповідні зміни до розпису та плану асигнувань.
Погашення позички здійснюється в автоматичному режимі шляхом
щоденних відрахувань від надходжень загального фонду відповідного
місцевого бюджету до повного відшкодування. Обсяг коштів щоденних
відрахувань погашення позички визначається шляхом розподілу обсягу
позички на кількість робочих днів періоду запозичення. В разі непогашення
позички у визначений термін (незабезпечення щоденних перерахувань в
наслідок недонадходження доходів), органи Державної казначейської служби
здійснюють її повернення до повного погашення у примусовому порядку,
починаючи з наступного дня терміну погашення позички. При цьому
рефінансування забороняється.
Довгострокові запозичення. Суб`єктами довгострокових місцевих
запозичень можуть виступати виключно міські ради. Такі запозичення
здійснюються до бюджету розвитку. Зовнішні запозичення можуть здійснювати
лише міські ради з чисельністю населення понад вісімсот тисяч мешканців.
Надання позик з одного місцевого бюджету іншому забороняється.
Місцеві органи влади можуть надавати послуги, які вимагають значних
попередніх інвестицій. Капіталовкладення значною мірою фінансуються за
рахунок бюджету розвитку або субвенцій згідно із ст. 105 Бюджетного кодексу.
Органи місцевого самоврядування можуть об`єднувати капітальні ресурси на
основі внутрішньоурядових угод (ст. 107 Бюджетного кодексу). Основна маса
капітального фінансування тоді надходить з державного бюджету, який
фінансується частково позиками міжнародних проектів і грантами.
В результаті здійснення місцевих запозичень може виникнути місцевий
борг.
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
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місцевого запозичення [2].
Управління місцевим боргом – сукупність дій, пов'язаних із
здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням місцевого боргу,
інших правочинів з місцевим боргом, що спрямовані на досягнення
збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження [2].
Обслуговування місцевого боргу – операції щодо здійснення плати за
користування кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів,
пов'язаних з управлінням місцевим боргом. До таких операцій не належить
погашення місцевого боргу [2].
Погашення місцевого боргу – операції з повернення позичальником
кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску
боргових цінних паперів [2].
Ст. 74 Бюджетного кодексу надає повноваження на запозичення з метою
фінансування інвестиційного бюджету або бюджету розвитку Автономної
Республіки Крим і міських бюджетів, та конкретно встановлює ліміт
обслуговування боргу на рівні 10 % загального фонду.
Якщо місцевий орган не зможе забезпечити вимоги обслуговування боргу
і порушить графік виплат (технічний дефолт), місцевим радам буде заборонено
позичати протягом 5 років. Казначейство звільняє себе від зобов`язань щодо
міжбюджетних непередбачених випадків, пов`язаних з дефолтами місцевих рад.
Для здійснення видатків бюджету розвитку та реалізації комерційних
проектів органи місцевого самоврядування за рішенням відповідної ради
можуть отримати кредити у фінансово-кредитних установах та
здійснювати випуск цінних паперів місцевої позики.
Рішення про випуск цінних паперів місцевої позики підлягає обов`язковій
реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Емітентом
облігацій виступають міські ради.
Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих
гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України.
Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень
та місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори,
виконання зобов'язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та договори
про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни істотних умов
таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих
гарантій.
Держава не несе відповідальності по зобов`язаннях за запозиченнями до
місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування повинні передбачати
джерела забезпечення місцевих запозичень шляхом надання відповідних
гарантійних зобов`язань.
Забезпеченням погашення зобов`язань за облігаціями місцевих позик
можуть бути:
– загальний фонд бюджету (обслуговування боргу);
– бюджет розвитку (погашення основної суми боргу);
– резервний фонд;
– заставний фонд нерухомого майна, частки статутних фондів
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підприємств, органів місцевого самоврядування, земельні ділянки.
Державний комітет з цінних паперів і фондового ринку здійснює
контроль за випуском та обігом цінних паперів місцевої позики.
Міністерство фінансів здійснює загальний нагляд за зобов`язаннями в
процесі розміщення та погашення облігацій місцевої позики.
3. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
В складі факторів, що визначають побудову бюджетної системи країни,
слід виділити форми державного устрою: унітарна або федеративна.
Бюджетний унітаризм – це така форма внутрішніх міжурядових
фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються
центральною владою.
Місцевій та регіональній владі при цьому, як правило, відводиться досить
пасивна роль.
Для характеристики багаторівневої системи органів публічної влади, в
якій кожний рівень забезпечений власним бюджетом і діє в межах закріплених
за ним бюджетних повноважень, використовують термін «федералізм». Цей
термін використовується для характеристики відносин в федеративних
державах, але останнім часом він застосовується і в відношенні країн, які не
являються федераціями за конституцією.
Щоб зрозуміти сутність федералізму, необхідно розкрити його ідейнотеоретичні основи.
Принципами федералізму є:
– цілісність державного суверенітету держави і відсутність такого в її
складових;
– єдність економічної та соціальної систем держави;
– єдність системи державних органів влади;
– територіальний підхід до побудови держави.
Федералізм проходячи через державний устрій країни, виражає таку
систему відносин, котра призвана мирно вирішувати конфлікти, що виникають
між державними і регіональними органами державної влади, сприяти їх
взаємодії, забезпечувати найбільш підходящі в даних конкретних умовах
методи управління державою.
У багатьох унітарних країнах у сфері внутрішніх міжурядових фінансових
відносин активно почали застосовувати окремі принципи бюджетного
федералізму. Це стосується розмежування між різними рівнями влади видатків
та компетенції щодо здійснення їх. Центральною владою широко почав
використовуватися механізм консультацій з місцевою та регіональною владами
через відповідні асоціації. Розширилась фіскальна автономія місцевої та
регіональної влади. Таким чином, економічна й фінансова децентралізація, нині
характерна для більшості зарубіжних унітарних країн, привела до формування
нового змішаного типу внутрішніх міжурядових фінансових відносин, що
поєднують у собі принципи як бюджетного унітаризму, так і бюджетного
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федералізму.
Бюджетний федералізм – це не тільки форма внутрішніх міжурядових
фінансових відносин, а й певна філософія організації політичних стосунків між
різними рівнями влади. Бюджетний федералізм як концепцію покладено в
основу міжурядових фінансових відносин у країнах із федеративним
державним устроєм.
Бюджетний федералізм представлений такою організацією бюджетних
відносин, котра дозволяє в умовах самостійності і автономії кожного бюджету
забезпечувати на території всієї країни її населенню рівний і гарантований
державою перелік суспільних послуг (безпека, соціальний захист, освіта та
інше), а для цього:
– органічно поєднувати фіскальні інтереси держави з інтересами її
суб`єктів;
– розрізнювати бюджетні повноваження, бюджетні видатки і доходи;
– розподіляти і перерозподіляти бюджетні ресурси між державним
бюджетом і бюджетами місцевих органів влади;
– вирівнюючи бюджетну забезпеченість територій, що опинились в
різних соціально-економічних, географічних, кліматичних та інших умовах.
Кожна федеративна держава має індивідуальну, властиву тільки їй
модель бюджетного федералізму, що сформувалася в певних історичних та
політичних умовах.
Можна виділити дві основні групи моделей бюджетного федералізму –
децентралізовані та кооперативні.
Децентралізовані моделі бюджетного федералізму характеризуються
значною фіскальною автономією регіональних та місцевих влад, слабкістю
зв`язків між різними рівнями влади, порівняно обмеженим співробітництвом.
Для цих моделей характерною ознакою є те, що центральна влада фактично не
займається проблемами фінансового вирівнювання, мало уваги звертає на
фіскальні дисбаланси в розвитку окремих територій. Таким чином, місцева
влада при такій моделі має покладатися передусім на власні сили. Така модель
бюджетного федералізму характерна, насамперед, для США.
Кооперативні
моделі
бюджетного
федералізму,
навпаки,
характеризуються тісною співпрацею різних рівнів влади, активною
політикою центральної влади з подоланням фіскальних дисбалансів на різних
рівнях управління та фінансового вирівнювання. При таких моделях
бюджетного федералізму центральна влада активно турбується про
забезпечення єдиних стандартів громадських послуг у межах усієї території
країни. Кооперативні моделі бюджетного федералізму характерні для більшості
федеративних європейських держав, зокрема для ФРН, Австрії.
Дати відповідь на запитання, що ж краще: бюджетна централізація чи
децентралізація, покликана теорія фіскального федералізму. Фіскальний
федералізм є одним з головних об`єктів дослідження економіки державного
сектору, що відображає складну схему взаємовідносин між бюджетами різних
рівнів [7].
За політичним устроєм Україна згідно зі ст. 2 Конституції України є
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унітарною державою – цілісною сукупністю адміністративно-територіальних
утворень з єдиною в її національних межах системою права.
Одночасно згідно із ст. 140 Конституції України громадам
адміністративно–територіальних утворень надано право самостійно вирішувати
питання місцевого значення (в межах Конституції і законів України),
створюючи місцеве самоврядування. Зазначене зумовлює необхідність
відповідного розмежування повноважень між державою і територіальними
громадами та забезпечення їх виконання бюджетними фінансовими ресурсами
в обсязі, передбаченому Конституціїєю України та її законами [7].
Бюджетним Кодексом не передбачено виділення окремих рівнів бюджету
в частині їх ієрархічної підпорядкованості: всі бюджети самостійні у виконанні
своїх функцій в межах, визначених законодавством повноважень.
Бюджетна унітарність полягає у такому:
1) розмежування повноважень між органами державної та місцевої
влади, які забезпечують здійснення видатків із державного бюджету, місцевих
бюджетів (областей, районів, районів у містах) та бюджетів місцевого
самоврядування (територіальних громад сіл, їх об`єднань, селищ, міст) щодо
прийняття ними управлінських рішень у межах їх фіксованої компетенції і
надання громадянам гарантованих послуг на основі бюджетних процесів
функціональної системи державного, місцевих бюджетів та бюджетів місцевого
самоврядування;
2) збалансування бюджетів між доходами і видатками. Видатки
бюджетів визначаються на основі формульної обґрунтованості потреб коштів,
необхідних для виконання визначених законодавством функцій у повному
обсязі. Доходи бюджетів визначаються спроможністю їх дохідної бази.
Проте дохідність бюджетів не однакова, що зумовлено такими
об`єктивними причинами:
– різноманітністю природно-кліматичних умов;
– різним екологічним станом територій;
– особливостями
розташування
населених
пунктів,
зокрема
адміністративних центрів;
– насиченістю шляхами сполучення;
– кількістю населення, його віковим складом;
– економічним розвитком господарства та його спеціалізацією;
– станом соціальної та побутової інфраструктури тощо.
Вплив цих та багатьох інших факторів визначає різну вартість послуг, які
надають місцеві органи в розрізі адміністративно-територіальних одиниць;
різний податковий потенціал, який безпосередньо впливає на формування
дохідної бази місцевих бюджетів; неоднакову потребу в коштах, що
спрямовуються на підтримку соціально незахищених верств населення,
утримання об’єктів соціально-культурної сфери тощо.
Унітарність же бюджетів дозволяє забезпечувати вирівнювання
наповнюваності доходами усіх бюджетів країни. Це здійснюється системою
відносин, передбачених Бюджетним кодексом – відносин між державою,
Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо
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забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, – для виконання
ними визначених їм функцій.
Міжбюджетні відносини забезпечують узгодженість складових
бюджетної системи, яка досягається організаційно-правовими та фінансовими
відносинами між органами державної влади і місцевого самоврядування щодо
встановлення та розмежування бюджетних повноважень, фінансових ресурсів,
прав, обов`язків та відповідальності в ході бюджетного процесу.
Залежно від приводу, відповідно до якого виникають міжбюджетні
відносини, вони поділяються на такі види:
– розмежування
видаткових
бюджетних
повноважень
щодо
фінансування окремих галузей, програм, об`єктів;
– розподіл дохідних повноважень щодо окремих видів бюджетних
надходжень, зміни ставок збирання та управління доходами;
– фінансове
вирівнювання
бюджетної
забезпеченості
різних
адміністративно-територіальних утворень;
– визначення та дотримання прав, обов’язків і відповідальності усіх
суб’єктів міжбюджетних відносин.
Частина перша ст. 81 Бюджетного кодексу встановлює правомірність
міжбюджетних відносин, зумовлених об`єктивною реальністю країни та її
бюджетної системи, а частина друга цієї статті визначає мету цих відносин –
забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених
законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають
забезпечувати виконання цих повноважень.
Існуючі диспропорції між різними бюджетами та їх розбалансування
усуваються внаслідок унітарності бюджетної системи України, засобами
механізму бюджетного вирівнювання ступеня фінансової забезпеченості
шляхом бюджетного регулювання.
Збалансування неповністю забезпечених власними доходами бюджетів
досягається шляхом надання їм додаткових коштів, одержаних від державних
зборів у більш розвинених територіях, що передаються іншим бюджетам у
вигляді трансфертів. Цим досягається вирівнювання ступеня фінансової
забезпеченості всіх бюджетів. Загалом бюджетне регулювання становить
систему взаємопов’язаних методів, способів, правових норм формування,
розподілу, перерозподілу бюджетних ресурсів країни для збалансування
інтересів суспільства і громадян у процесі економічного та соціального
розвитку [5].

