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місцевого самоврядування та управління містом,

НАДУ при Президентові України

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ЕФЕКТИВНИЙ

ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Міжбюджетні відносини є складною та багатофункціональною системою, від

раціональної організації якої, залежить досягнення ефективного і справедливого розподілу

фінансових ресурсів у суспільстві [13].

Бюджетний кодекс України уперше визначив суть міжбюджетних відносин як

відносин між державою та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення

ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, передбачених Конституцією та

законодавством України [6].

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між

повноваженнями на здійснення видатків, закріплених за бюджетами різних рівнів

законодавством України, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання

цих повноважень.

Розглядаючи стан функціонування системи міжбюджетних відносин в Україні слід

відмітити, що незважаючи на широкомасштабну реформу міжбюджетних відносин,

розпочату в 2001 р., багато нагальних проблем, пов’язаних з фінансовим вирівнюванням
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місцевих бюджетів, залишилися невирішеними. Надмірна централізація громадських

завдань, нечіткий розподіл функціональних повноважень між рівнями влади, низький

фінансовий потенціал місцевих органів влади мали своїм наслідком слабкі стимули щодо

зміцнення фінансової бази регіонів. Істотне розширення функцій і завдань місцевого

самоврядування за останні роки не привело до відповідного зростання ресурсного потенціалу

територій [12, с. 88].

Основними проблемними місцями міжбюджетних взаємин є високий рівень

перерозподілу через центр, нечіткість і непередбачуваність розподілу дотацій і субвенцій а

також обтяжливий і несправедливий механізм так званих «делегованих видатків» [1].

Тож, децентралізація державного управління і демократизація суспільства потребує

реформування системи міжбюджетних відносин, вдосконалення фінансових інструментів та

методів бюджетного регулювання.

В науковій літературі виділяють наступні методи формування міжбюджетних

відносин: визначення власних доходів, закріплення доходів, регулювальних доходів,

трансфертний, вилучення коштів, кредитування, функціональний, делегування та балансовий

метод [13].

Власні доходи – це податкові й неподаткові надходження, що формуються і

використовуються місцевими органами влади на підвідомчій їм території [там само].

В Україні власними доходами вважаються доходи,  що не враховуються при

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, або повністю залишаються в розпорядженні

відповідного бюджету та не враховуються у розрахунках обсягів дотації вирівнювання або

обсягів вилучення. Ці доходи призначено для забезпечення видатків, які, згідно з чинним

законодавством, повністю передані на розгляд місцевим органам влади.

Практика свідчить, що в 2010-2012 рр. їх питома вага не перевищувала 7,4% від

загальних обсягу доходів місцевих бюджетів [7].  Хоча,  згідно ст.  9  Європейської Хартії

місцевого самоврядування, місцеві власті мають право в рамках національної економічної

політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в

межах своїх повноважень [14].

Наступним, є метод закріплених доходів – тобто доходів, які повністю або у

визначеній частині закріплюються за тим чи іншим бюджетом [13]. Їх перелік визначається

ст. 66 Бюджетного кодексу та порядок розподілу здійснюється згідно з Постановою КМУ від

8 грудня 2010 р. №1149 «Про деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»

[9]. При формуванні бюджетів, завищені Міністерством фінансів України планові показники

закріплених доходів міських бюджетів ускладнюють стан розрахунків з виплати заробітної

плати, змушують до отримання бюджетних позичок та додаткових дотацій з державного

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036?nreg=994_036&find=1&text=%E2%EB%E0%F1%ED%B3+%E4%EE%F5%EE%E4%E8&x=9&y=3%23w13
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бюджету, а отже створюють фінансову залежність місцевих органів влади. Так наприклад, за

даними органів казначейства у Полтавській області, у 2013 році вказані доходи

недовиконали бюджети міст Кременчука на 21,8%, Полтави – 9%.

Регульовані доходи – це доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної

системи [8]. Із введенням в дію у 2001 році Бюджетного кодексу в Україні регулюючі

доходи, як інструмент, також не використовуються в практиці. Його використання

дозволяється лише для збалансування бюджетів районів у містах [10].

Міжбюджетні трансферти –  передання коштів з одного бюджету до іншого на

безповоротній основі [8]. Цей метод дає змогу надати фінансову допомогу бюджетам і тим

самим збалансувати місцеві бюджети.

У Бюджетному кодексі України міжбюджетні трансферти поділені на три групи. [3].

Функціонування міжбюджетних відносин за трансфертним методом доводить, що

частка міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів України постійно

зростає.  Так,  у 2012  році вона становила 55,2  %,  що на 2,9  в.п.  більше,  ніж відповідний

показник попереднього року. Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів порівняно з

попереднім роком склав 31,2 %. Зауважимо, що їх зростання відбувалося вищими темпами,

ніж доходів місцевих бюджетів [2, С. 63 – 64].

Традиційно у структурі трансфертів найбільшу частку – 51,3 % складає дотація

вирівнювання (у 2011 році вона становила 49,3%). Частка субвенцій з соціального захисту

була меншою за рівень 2011 року на 3,7 в.п. і становила 34,3 %.

Ще одним інструментом міжбюджетних відносин,  який діє в системі міжбюджетних

трансфертів є кошти, що передаються з місцевих бюджетів до Державного бюджету, в

літературі цей процес часто називають вилученням коштів з бюджетів нижчого рівня до

бюджетів вищого рівня – це форма взаємовідносин, яка є протилежною за напрямом руху

бюджетних коштів на відміну від бюджетного субсидіювання, але є характерною ознакою

бюджетних систем за принципом єдності [10]. Обсяг цих коштів з місцевих бюджетів

визначається Законом про Державний бюджет України на поточний рік.

Другою формою вилучення коштів з бюджетів адміністративно-територіальних

одиниць і передачі центральному бюджету є відрахування для забезпечення вертикального

та горизонтального фінансового вирівнювання, дана форма поширена в Україні і

зустрічається у Бюджетному кодексі.

Вилучення коштів – передача коштів «бюджетного надлишку» з бюджетів вищих

рівнів до бюджетів нижчих рівнів.  Явище зворотно до дотації [12].  Бюджетний надлишок –

це перевищення закріплених за даним бюджетом доходів над його нормованими видатками

(в Україні). Виходячи з планових показників, слід зазначити, що у Державному бюджеті
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України на 2013 рік передбачалося збільшення  обсягу коштів, що підлягають вилученню з

місцевих бюджетів до Державного бюджету України на 45% [11]. Такий стан зводить на

нівець зусилля місцевих органів влади щодо нарощення податкової бази та інвестиційного

розвитку територій.

Відносно методу кредитування бюджету слід зазначити, що згідно Бюджетного

кодексу України,  кредитування бюджету –  це 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) [3]. До кредитів з бюджету також належать бюджетні

позички та фінансова допомога на поворотній основі.

Відповідно п.2. ст.70 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» цієї органи

місцевого самоврядування можуть створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні

установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до

комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснювати розміщення

тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з дотриманням вимог,

встановлених Бюджетним кодексом України та іншими законами України (зміни 2010 р.).

На сьогодні в Україні практично відсутні комунальні банки. Згідно

загальнодоступним джерел інформації , практично в умовах правового вакууму , існує тільки

один комунальний банк, а саме Акціонерний банк «Український комунальний банк»,

зареєстрований у м. Луганську. Акціонерами банку є підприємства Луганської області та

Луганська обласна рада. Через цей банк проходить фінансування більш 70 % місцевих

бюджетів усіх рівнів [5]. Тож, створення правової основи для діяльності комунальних банків

в Україні потребує подальшого дослідження .

Застосування структурно-функціонального методу передбачає розгляд системи

міжбюджетних відносин як системного явища з обов’язковим аналізом її функцій

взаємодіючих елементів [4]. За цим методами визначається склад міжбюджетних відносин,

аналізуються зміни, які відбулися в системі, визначається місце і роль кожної складової

міжбюджетних відносин.

Метод делегування повноважень, як один із способів встановлення компетенції

місцевих органів публічної влади, є важливою складовою частиною децентралізації

виконавчої влади,  що має велике значення для всіх процесів побудови правової держави і,

зокрема, для підвищення ефективності діяльності системи місцевих органів публічної влади.

Інститут делегування повноважень в сучасних умовах є важливим для функціонування

публічної влади.
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Делеговані державою повноваження органам місцевого самоврядування України

передбачають здійснення видатків, пов’язаних із наданням послуг, які орієнтовані на їх

безпосередніх споживачів: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і т.д.

В Держбюджеті України на 2012  рік на виконання делегованих державою

повноважень (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та інші) було закладено на 30

млрд. грн. менше за потребу. Катастрофічним є рівень недофінансування галузей «Державне

управління» на 40% та «Фізична культура і спорт» – 45% від потреби [11].

Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої

влади віддзеркалюють особливості та проблеми адміністративно-територіального устрою

України, зокрема, характерною особливістю структури місцевого самоврядування є

структури територіальної організації влади, коли однотипні (міські, сільські) поселення

адміністративно підпорядковані одне одному.

Чинне законодавство не створює належних передумов для бюджетної самодостатності

місцевих громад. Обсяг повноважень та функцій фактично не залежить від розмірів

територіальної громади та здатності мобілізувати кошти.

Місцеві фінансові органи несуть основне технічне навантаження у процесі підготовки,

затвердження та виконання місцевих бюджетів. Деякі з повноважень цих органів носять

контрольний та превентивний характер. Разом з тим, законодавство недостатньо чітко

врегульовує відносини місцевих фінансових органів з місцевими радами як ключовими

суб’єктами бюджетного процесу на місцях.

І нарешті, застосування балансового методу полягає в обов'язковому збалансуванні

доходів і видатків [13].  А також визначенні пропорцій в розподілу бюджетних коштів між

центральними, республіканськими і місцевими органами державної влади і управління з

метою забезпечення їхніх потреб у фінансових ресурсах для здійснення господарського і

соціально-культурного будівництва. Цей метод на сучасному етапі став невід’ємною

складовою програмно-цільового підходу щодо складання бюджету, який є найбільш

поширеним у світовій бюджетній практиці.

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене необхідно відзначити, що ефективність

функціонування системи міжбюджетних відносин характеризується забезпеченням балансу

дохідних джерел та видаткових потреб на усіх рівнях бюджетної системи. Сума власних

доходів бюджету та переданих трансфертів забезпечує встановлені видаткові зобов'язання.

Прозорим, стабільним та довгостроковим є механізм бюджетного вирівнювання, який

виконує стимулюючу функцію та дозволяє спрогнозувати доходи майбутніх періодів.

Вихідним пунктом при врегулюванні міжбюджетних відносин є розмежування

повноважень з певними гарантіями щодо забезпечення фінансовими ресурсами. Доцільним є
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прийняття єдиного закону «Про делеговані повноваження», що сприятиме встановленню

порядку передачі фінансових та матеріальних ресурсів на виконання делегованих

повноважень, визначенню відповідальності порядку розгляду спірних питань, що виникають

в ході їх реалізації.
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Гнатенко Аліна Ігорівна,

аспірант кафедри економічної політики та

менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО

ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Сьогодні, з огляду на обраний зовнішньополітичний курс нашої держави, якість

стратегічного планування регіонального розвитку, в першу чергу, залежить від органів

державної влади, які є основним базисом вироблення і реалізації державної політики. Саме

від їх дієвості залежить розвиток проблемних (у тому числі депресивних) територій,

мінімізація соціально–економічних диспропорцій як на загальнонаціональному, так і на

регіональному рівнях, підвищення рівня життя населення. Невід’ємною складовою цього

процесу є необхідність постійного підвищення якості державного управління. Саме тому

дослідження ролі органів державної влади в процесі стратегічного планування регіонального

розвитку в Україні є надзвичайно важливим в контексті чіткого розуміння довгострокових

орієнтирів розвитку країни та її регіонів.

До органів державної влади, що задіяні в процесі формування та реалізації

стратегічного планування регіонального розвитку, відносяться: Президент України,

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і

торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерство фінансів України, Рахункова Палата

України, Рада Регіонів, Комітет з економічних реформ, а також місцеві державні

адміністрації (рис. 1).
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