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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Віталіна ПЕРЕВОЗНЮК

Розглянуто фінансові аспекти діяльності місцевого самоврядування та проаналізовано чинники, 
що перешкоджають проведенню ефективної фінансової політики на місцевому рівні. Запропоновано 
авторське визначення фінансової політики місцевого самоврядування, принципи її здійснення та ме-
ханізм реалізації.

Financial aspects of local self-government activity are considered and factors which hinder the leadthrough 
of effective fi nancial policy at local level are analysed. In the article author suggests defi nition of fi nancial policy 
of local self-government, principles of its implementation and mechanism of its realization.

 В сучасних умовах поглиблення в Україні 
демократичних основ суспільного життя 
важливого значення набуває підвищення 
ефективності фінансової політики місцевого 
самоврядування. Адже надання суспільних 
послуг громадянам з максимальним 
урахуванням їхніх потреб здійснюється саме 
на місцевому рівні. 

Фінансові аспекти діяльності місцевого 
самоврядування висвітлювали у працях 
українські вчені і практики: В. Бодров, 
С. Буковинський, О. Василик, В. Зайчико-
ва, В. Кравченко, О. Кириленко, І. Луніна, 
О. Музика, К. Павлюк, Л. Тарангул, С. Юрій 
та ін. Однак існує необхідність глибшого 
обґрунтування поняття фінансової політи-
ки, хоча окремі напрямки її реалізації ґрун-
товно досліджені у вітчизняній науковій 
літературі.

Так, заслуговує на увагу позиція 
С. І. Юрія, який вважає, що фінансове за-
безпечення органів місцевого самовряду-
вання було і залишається найболючішою 
проблемою регіональної влади. Крім того, 
варто зазначити, що вченим досить ґрунтов-
но висвітлено напрямки зміцнення доходів 
місцевих бюджетів [14, 6–14], які слід взяти 

до уваги при розробці механізму фінансової 
політики на місцевому рівні.

Слушною є позиція О. П. Кириленко, яка 
наголошує, що для ефективного виконання 
органами місцевого самоврядування своїх 
завдань і функцій необхідно забезпечити на-
лежний рівень фінансової незалежності, го-
ловною ознакою якої є володіння та самостій-
не розпорядження фінансовими ресурсами 
[4, 324]. Повністю погоджуючись із такими пе-
реконаннями, вважаємо, що для вироблення 
і реалізації ефективної фінансової політики 
місцевого самоврядування необхідно забез-
печити відповідний рівень фінансової неза-
лежності місцевих органів влади.

Заслуговують на увагу погляди В. І. Крав-
ченка, який вважає, що головним елементом 
фінансів місцевих органів влади є видатки, 
які є лише поточним відображенням завдань 
і функцій місцевих властей та причиною 
утворення їх доходів [6, 44–45]. Однак вва-
жаємо таку позицію вченого дещо дискусій-
ною, оскільки можливість здійснення видат-
ків прямо пропорційно залежить від обсягу 
наявних доходів. Водночас погоджуємося з 
твердженням автора щодо необхідності за-
безпечення фінансової автономії місцевої 
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влади, головним критерієм якої є наявність 
у неї прав прийняття рішень у сфері влас-
них фінансів [6, 90–91]. Такої ж думки дотри-
мується Л. Л. Ігоніна. Вона вважає, що само-
стійність місцевих органів влади може бути 
обмежена лише в тому випадку, коли вона 
буде суперечити національній чи регіональ-
ній політиці [3, 15].

Ґрунтовними є переконання І. О. Луніної 
щодо дотримання принципу інституціональ-
ної симетрії при наданні громадянам сус-
пільних благ, суть якого полягає у тому, що 
податки виконують функцію цін на суспільні 
блага. З метою забезпечення зазначеного 
вона пропонує проведення адміністративно-
територіальної реформи [5, 356; 395]. Схожу 
позицію відстоює Л. І. Проніна, наголошуючи 
на необхідності реформування бюджетного 
устрою Росії, з метою проведення уповно-
важених органів самостійної бюджетно-по-
даткової політики як на регіональному, так 
і місцевому рівнях [8, 10]. Вважаємо, що 
здійснення фінансової політики органами 
місцевого самоврядування з урахуванням 
принципу інституціональної симетрії та в 
умовах реформування адміністративно-те-
риторіального устрою дозволить органам 
місцевого самоврядування максимально 
враховувати інтереси місцевих жителів.

Заслуговує на увагу пропозиція Л. Л. Та-
рангул щодо зміцнення фінансової бази 
місцевого самоврядування, насамперед, 
шляхом реорганізації системи місцевого 
оподаткування [9, 239]. На нашу думку, для 
зміцнення фінансової бази адміністративно-
територіальних одиниць недостатньо рефор-
мувати систему місцевих податків і зборів. 
Потрібно комплексно і зважено підходити до 
розроблення дієвої фінансової політики, вра-
ховуючи можливості підвищення ефектив-
ності усіх її складових, передусім видаткової.

Досить слушним є зауваження В. В. Зай-
чикової щодо відсутності стимулів до фор-
мування ефективної фінансової політики 
держави й органів місцевого самоврядуван-
ня [2, 31]. Частково погоджуючись з такою 
думкою, варто зазначити, що це лише один 

із факторів зовнішнього впливу на діяльність 
органів місцевого самоврядування у сфері 
власних фінансів. Насправді таких факторів 
є багато і на них ми зупинимось пізніше. 

Отже, у вітчизняній фінансовій літературі 
глибоко обґрунтовано окремі напрямки реалі-
зації фінансової політики місцевого самовря-
дування, але при цьому вчені не акцентують 
увагу на сутності такого явища, як “фінансова 
політика місцевого самоврядування”.

Метою статті є розроблення теоретич-
них основ фінансової політики на місцевому 
рівні та механізму її реалізації.

Для обґрунтування фінансової політи-
ки місцевого самоврядування, зупинимось 
спочатку на тлумаченні сутності фінансової 
політики загалом.

Так, А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 
Т. С. Смовженко дають наступне визначен-
ня фінансової політики: фінансова політика 
– система заходів (законів, адміністративних 
рішень) у сфері фінансів з метою цілеспря-
мованого впливу держави на розвиток фі-
нансово-кредитної системи та національної 
економіки загалом. Головним завданням фі-
нансової політики є пошук оптимальної моделі 
перерозподілу фінансових ресурсів з метою 
стимулювання матеріального виробництва та 
соціального захисту населення [12, 353].

Колектив авторів П. М. Леоненко, 
П. І. Юхименко, А. А. Ільєнко та ін. на чолі 
з О. Д. Василиком під фінансовою політи-
кою розуміють сукупність заходів держави 
з організації та використання фінансів для 
забезпечення економічного і соціального 
розвитку країни [10, 113].

В. М. Опарін дає таке визначення фі-
нансової політики: фінансова політика – це 
комплекс дій і заходів, що здійснюються 
державою в межах наданих їй функцій та 
повноважень у сфері фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання та фінансових інс-
титуцій, громадян і безпосередньо держави 
з метою вирішення певних завдань і досяг-
нення поставлених цілей [11, 47].

В підручнику “Финансово-экономические 
проблемы муниципальных образований”, 
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присвяченому 200-річчю Міністерства фі-
нансів Російської Федерації, знаходимо таке 
визначення фінансової політики місцевого 
самоврядування – це цілеспрямована, науко-
во обґрунтована діяльність місцевих органів 
влади з приводу створення на основі ефек-
тивного використання соціально-економіч-
ного потенціалу території фінансової бази, 
достатньої для вирішення проблем соціаль-
ного та економічного розвитку місцевого са-
моврядування, раціонального використання 
власних і залучених фінансових ресурсів в 
інтересах місцевих жителів [13, 16].

Відповідно до наведених вище визначень 
можна зробити висновок: автори солідарні 
у своїх поглядах щодо сутності фінансової 
політики, розуміючи під цим терміном систе-
му заходів, методів, комплексу дій у сфері фі-
нансів з метою досягнення певних цілей. 

На нашу думку, фінансова політика міс-
цевого самоврядування – це самостійна 
цілеспрямована діяльність органів місцевого 
самоврядування щодо формування та вико-
ристання фінансових ресурсів з метою забез-
печення добробуту місцевого населення, за-
доволення потреб та інтересів територіальних 
спільнот і соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць.

Однак на сучасному етапі розвитку 
нашої держави діє чимало чинників, що 
перешкоджають проведенню ефективної 
фінансової політики на місцевому рівні. На-
самперед, таким чинником є недосконалість 
адміністративно-територіального устрою Ук-
раїни. Результатом цього є наявність великої 
кількості несамодостатніх територіальних 
громад. Адже багато малих сільських рад не 
мають ні достатнього обсягу фінансових ре-
сурсів, ні компетентних кадрів для того, щоб 
проводити ефективну фінансову політику.

Наступним чинником обмежувального 
характеру є невідповідність реального об-
сягу фінансових ресурсів, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних трансфертів 
потребам фінансування делегованих держа-
вою повноважень. Адже часто-густо орга-
нам місцевого самоврядування доводиться 

фінансувати такі повноваження за рахунок 
власних джерел. Водночас не вистачає кош-
тів на здійснення капітальних видатків міс-
цевого значення.

Насторожує факт низької фіскальної 
ролі місцевих податків і зборів у податкових 
надходженнях місцевих бюджетів. Відтак, 
наступним обмежуючим чинником є законо-
давчо обмежений перелік місцевих податків 
і зборів та відсутність об’єктів оподаткуван-
ня по деяких з них на багатьох територіях.

Ще одним обмежуючим чинником є 
недосконалість вітчизняної трансфертної 
політики. Часто її роль зводиться до суто 
перерозподільчих процесів, наслідками яких 
є формування споживацьких настроїв у ре-
гіонів-одержувачів фінансової допомоги та 
відсутність стимулів до нарощення темпів 
економічного розвитку. В результаті цього 
органи місцевого самоврядування не заці-
кавлені у розширенні фінансової бази.

Ще одним важливим фактором, що 
обмежує проведення органами місцевого 
самоврядування ефективної фінансової 
політики, є заборона здійснення запозичень 
усіма органами місцевого самоврядування, 
крім міських рад. Крім того сучасна законо-
давча база місцевих запозичень не сприяє 
ефективному функціонуванню даного сег-
мента фінансового ринку: надто жорстка 
процедура погодження місцевих позик у 
Міністерстві фінансів України, відсутня чітка 
процедура дефолтів та ін.

Значною проблемою нашого суспільства 
і наступним чинником, що негативно впли-
ває на ефективність фінансової політики, є 
необізнаність громадян із законодавством та 
недовіра до влади. Наслідками такої ситуації є 
відсутність систем самоорганізації населення 
(а відтак – відсутність громадського контро-
лю), що призводить до низької прозорості дій 
місцевої влади та сприяє розвитку корупції.

Отже, враховуючи вищесказане, можна 
виокремити дві основні групи чинників:

1) екзогенні:
– недосконалість територіального 

устрою України, у результаті чого чимало те-
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риторіальних громад є несамодостатніми;
– позбавленість органів місцевого са-

моврядування самостійності в питаннях ре-
алізації власної фінансової політики;

– невідповідність реального обсягу 
фінансових ресурсів, що враховуються при 
визначенні міжбюджетних трансфертів, по-
требам фінансування делегованих держа-
вою повноважень;

– законодавчо обмежений перелік 
місцевих податків і зборів та відсутність 
об’єктів оподаткування по деяких з них на 
багатьох територіях;

– необхідність дотримання жорстких, 
централізовано встановлених єдиних за-
гальнодержавних норм при здійсненні ви-
датків;

– заборона здійснення запозичень 
усіма органами місцевого самоврядування, 
крім міських рад;

– висока залежність місцевих бюдже-
тів від трансфертів, особливо дотацій вирів-
нювання;

– неврегульованість нормативно-
правовими актами питань проведення гро-
мадських слухань і застосування інших форм 
залучення громадян до розроблення та реа-
лізації місцевої фінансової політики та ін. 

2) ендогенні:
– недостатність зусиль органів місце-

вого самоврядування щодо розвитку фінан-
сової бази на місцях;

– низька прозорість діяльності місце-
вих органів влади, незацікавленість у залу-
ченні громадян до вирішення проблем тери-
торіальної громади;

– необізнаність громадян із законо-
давством, пасивне ставлення до місцевих 
справ та недовіра до місцевої влади;

– недостатня кваліфікація кадрів в 
органах місцевого самоврядування;

– нерозвиненість системи органів са-
моорганізації населення.

З метою послаблення впливу вищеназ-
ваних факторів і формування ефективного 
механізму фінансової політики місцевого са-
моврядування пропонуємо:

– провести децентралізацію міжбю-
джетних відносин;

– забезпечити фінансову незалеж-
ність місцевого самоврядування;

– забезпечити використання власних 
коштів місцевого самоврядування  відповід-
но до потреб громадян;

– посилити стимулюючу роль міжбю-
джетних трансфертів для активізації зусиль 
органів місцевого самоврядування, спрямо-
ваних на розширення власної дохідної бази;

– забезпечити обов’язковість прове-
дення громадських слухань.

На нашу думку, послаблення впливу всіх 
вищенаведених чинників обмежувального 
характеру сприятиме проведенню органа-
ми місцевого самоврядування ефективної 
фінансової політики, підвищенню добро-
буту громадян, більшої довіри до місцевих 
органів влади й економічному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць.

Крім цього, вважаємо за потрібне де-
тальніше зупинитись на таких процесах, як 
фіскальна децентралізація та фінансова не-
залежність, що співвідносяться як одиничне 
і ціле, а повне втілення їх в практичній ді-
яльності сприятиме зміцненню фінансових 
основ місцевого самоврядування та забез-
печення самостійності місцевої влади.

Фіскальна децентралізація – це розши-
рення прав місцевих органів влади у сфері 
проведення фіскальної політики; самостійно-
го управління фінансовими ресурсами з ура-
хуванням потреб територіальних спільнот 
та особливостей розвитку адміністративно-
територіальних одиниць. Результатом про-
ведення такої децентралізації є посилення 
фінансової незалежності місцевих органів 
влади. Так, К. В. Павлюк, яка під фінансо-
вою незалежністю розуміє, насамперед, 
економічний простір для його діяльності у 
межах певної території на принципах еко-
номічної ефективності й економічної до-
цільності. Пріоритетною умовою при цьому 
повинна бути сукупність територіальних ін-
тересів, що відображають особливості еко-
номічних і соціальних умов регіону. У зв’язку 
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з цим важливим є забезпечення складання 
балансу фінансових ресурсів і витрат регі-
ону, який був би своєрідною інформаційною 
базою для аналізу виробничої та фінансової 
діяльності народного господарства регіону. 
Основне його завдання полягає в тому, щоб 
відобразити увесь обсяг фінансових ресур-
сів, які створюються і використовуються на 
відповідній території в усіх секторах еконо-
міки [7, 36–44]. Частково погоджуючись з 
такою позицією, вважаємо, що потрібно за-
безпечити складання балансу фінансових 
ресурсів територій на усіх рівнях місцевого 
самоврядування. Така практика забезпечи-
ла б прозорість дій місцевих органів влади. 
Варто зазначити, що складання консолідо-
ваного балансу передбачено в Законі Укра-
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” 
[1], але, на жаль, ця норма не виконується в 
практичній діяльності. Поряд з цим, на нашу 
думку, складання такого балансу – це лише 
одна з передумов забезпечення фінансової 
незалежності місцевого самоврядування.

Крім того, для формування дієвого 
механізму фінансової політики місцевого 
самоврядування мають бути сформовані 
стратегічні і тактичні цілі. На нашу думку, 
формування фінансової стратегії передба-
чає здійснення наступних кроків:

– ухвалення прогнозно-аналітичних 
документів, в яких мають бути чітко визна-
чені стратегічні цілі і завдання місцевого 
самоврядування щодо формування та ви-
користання фінансових ресурсів для ви-
рішення соціально-економічних проблем 
адміністративно-територіальних одиниць, з 
урахуванням потреб та інтересів місцевих 
жителів, наприклад, концепції розвитку те-
риторії на 3–5 років або триваліший період;

– визначення пріоритетних напрямків 
зміцнення фінансових основ місцевого са-
моврядування;

– ухвалення довгострокових інвести-
ційних проектів з метою економічного розви-
тку територій.

Фінансова тактика має передбачати 
застосування спрямованих на досягнен-

ня стратегічних цілей конкретних заходів 
та способів вирішення поточних проблем з 
метою зміцнення фінансової бази місцевого 
самоврядування та ефективного її викорис-
тання. На нашу думку, напрямками реаліза-
ції фінансової тактики є наступні:

– визначення короткотермінових ці-
лей фінансової політики місцевого самовря-
дування та оцінка їх досяжності за наявного 
обсягу ресурсів і особливостей території;

– пошук додаткових власних доходів, 
на формування яких органи місцевого само-
врядування мають змогу впливати своїми ді-
ями та рішеннями;

– заохочення підприємств до ство-
рення нових робочих місць і розширення ви-
робництва;

– підвищення ефективності адміні-
стрування місцевих податків і зборів;

– чітке визначення напрямків вико-
ристання коштів на фінансування власних 
повноважень;

– залучення позикових коштів з метою 
розвитку інфраструктури адміністративно-
територіальних одиниць;

– аналіз фінансової діяльності місце-
вого самоврядування, виявлення прорахун-
ків, що призвели до втрат місцевих бюджетів 
та способів їх уникнення в майбутньому; 

– організація підготовки висококвалі-
фікованих працівників для роботи в органах 
місцевого самоврядування; 

– проведення громадських слухань з 
метою повнішого урахування інтересів міс-
цевих жителів.

Перелік заходів фінансової стратегії і 
тактики місцевого самоврядування не є ви-
черпним і може бути доповнений, врахову-
ючи межі досліджуваної проблематики. Крім 
того, для проведення ефективної фінансової 
політики необхідне досконале законодавче 
підґрунтя. З цією метою слід модернізувати 
вітчизняне законодавство з урахуванням за-
рубіжного досвіду та наявних проблем функ-
ціонування місцевого самоврядування, що 
потребують нагального вирішення. Тобто, 
потрібно прийняти Податковий кодекс, За-
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кон України “Про місцеві податки і збори”, а 
також привести у відповідність нормативно-
правові акти, що регламентують діяльність 
місцевого самоврядування з положеннями 
Бюджетного кодексу.

Крім цього, відмітимо наступні завдання 
фінансової політики місцевого самовряду-
вання:

– виявлення проблем, що потребують 
першочергового вирішення;

– систематизація цілей, що забезпе-
чують зміцнення фінансових основ місцево-
го самоврядування;

– розробка комплексу заходів для 
створення потрібного обсягу фінансових ре-
сурсів, достатнього для виконання органами 
місцевого самоврядування покладених на 
них завдань і функцій;

– формування стратегічних програм 
забезпечення соціально-економічного розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць;

– вибір і обґрунтування інструментів 
реалізації фінансової політики місцевого 
самоврядування в межах обраних цілей (на-
приклад, визначення конкретних напрямків 
інвестування коштів бюджету розвитку);

– чітке розмежування міжрівневих фі-
нансових повноважень;

– посилення громадського контролю 
за ефективним використанням фінансових 
ресурсів, оскільки надання дуже широких 
прав органам місцевого самоврядування 

може призвести і до можливих негативних на-
слідків (марнотратного використання коштів, 
можливих проявів корупційних діянь тощо).

Науково обґрунтована фінансова по-
літика місцевого самоврядування повинна 
здійснюватися на основі наступних принци-
пів (рис. 1.). 

Відповідно до того, що фінансова полі-
тика насамперед орієнтована на досягнення 
конкретних цілей, поставлених перед органа-
ми місцевого самоврядування з метою ефек-
тивного управління фінансами, варто відзна-
чити цілеспрямованість фінансової політики. 
Цей принцип лежить в основі як стратегічних, 
так і тактичних заходів з приводу зміцнення 
фінансової бази місцевого самоврядування 
та використання коштів на чітко визначені 
цілі для досягнення поставленої мети.

На нашу думку, з одного боку, фінансова 
політика на місцевому рівні повинна врахову-
вати пріоритети національного розвитку, а з 
іншого – бути складовою загальнодержавної 
фінансової політики. Тому наступним принци-
пом є системно-інтеграційний, який повинен 
забезпечити входження фінансової політики 
місцевого самоврядування у загальнодер-
жавну та їх єдність з метою підвищення еко-
номічного розвитку України загалом та забез-
печення добробуту громадян. Цей принцип 
можна реалізувати лише за умови проведен-
ня фінансової децентралізації та реформи 
адміністративно-територіального устрою.

Рис. 1. Принципи фінансової політики органів місцевого самоврядування

 

Цілеспрямованість Системно-інтеграційний Обґрунтованість 

Верифікації 

Принципи фінансової політики 
місцевого самоврядування 

Ефективність Підзвітність Публічність 

Відповідальність 
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При формуванні цілей фінансової політи-
ки органи місцевого самоврядування повинні 
розробити конкретний механізм їх реалізації 
на основі реальних фінансових показників. 
Тобто, важливим є принцип обґрунтованос-
ті, за допомогою якого поставлені цілі не бе-
руться до уваги, якщо в практичній діяльності 
вони є недосяжними за наявного і потенцій-
ного обсягу фінансових ресурсів.

Обов’язковим є дотримання принципу 
верифікації, сутність якого полягає у тому, 
що науково обґрунтовані цілі фінансової по-
літики мають підтверджуватися на практиці, 
що є свідченням їх досяжності.

За допомогою принципу ефективності 
можна прогнозувати майбутній фінансовий 
результат та оцінити діяльність місцевого 
самоврядування в напрямку ефективного 
використання коштів. Результатом виконан-
ня є досягнення усіх цілей місцевого само-
врядування в ході проведення фінансової 
політики.

Розширення прав органів місцевого са-
моврядування у сфері проведення власної 
фінансової політики може призвести і до 
негативних наслідків, зокрема зловживан-
ня такими правами та марнотратним вико-
ристанням коштів. З метою уникнення такої 
ситуації необхідно, щоб органи місцевого 
самоврядування дотримувались відпові-
дальності у ході виконання своїх завдань і 
функцій. Тобто в системі принципів фінансо-
вої політики має місце принцип відповідаль-
ності місцевих органів влади за свої дії. 

Крім того, потрібно активізувати про-
цедуру громадських слухань, для повнішо-
го урахування інтересів місцевих жителів, 
налагодження сприятливих психологічних 
зв’язків між громадянами та органами, що 
вони обирають, а також для донесення до 
громадськості результатів діяльності місце-
вого самоврядування. Перелічені заходи ле-
жать в основі принципу підзвітності місцевих 
органів влади громаді.

Наступним є принцип публічності, суть 
якого полягає в тому, що напрямки та резуль-
тати діяльності місцевого самоврядування 

повинні ширше висвітлювались у засобах 
масової інформації з метою регулярного ін-
формування громадян про використання їх 
коштів. Це, в свою чергу, сприятиме обізна-
ності місцевих жителів у фінансових спра-
вах та більшої їх зацікавленості у досягненні 
цілей фінансової політики місцевого само-
врядування.

Враховуючи все вищесказане, сформу-
ємо механізм реалізації фінансової політики 
місцевого самоврядування (рис. 2.).

Підсумовуючи вищевикладене, прихо-
димо до таких висновків та узагальнень.

По-перше, незважаючи на те, що у віт-
чизняній фінансовій літературі нема єдиного 
визначення “фінансова політика місцевого 
самоврядування”, окремі напрямки її реалі-
зації глибоко досліджені видатними науков-
цями і практиками.

По-друге, на здійснення фінансової по-
літики місцевого самоврядування діє низка 
негативних чинників, вплив яких необхідно 
послабити з метою досягнення ефективності 
дій місцевих органів влади у сфері фінансів.

По-третє: проведення фінансової полі-
тики з максимальним урахуванням інтересів 
місцевих жителів вимагає розробки механіз-
му її реалізації, що охоплює стратегію і такти-
ку, принципи і відповідну законодавчу базу.

Крім цього, вважаємо, що досягнення 
ефективності фінансової політики на місце-
вому рівні можливе за рахунок здійснення 
наступних змін:

– надання органам місцевого само-
врядування широких прав у сфері проведен-
ня власної фінансової політики, зокрема: як 
податкової (наприклад, право встановлюва-
ти ставки податків за користування місцеви-
ми благами), так і видаткової (право вико-
ристовувати мобілізовані власними силами 
фінансові ресурси на власний розсуд);

– мобілізації зусиль місцевого само-
врядування з метою проведення ефективної 
фінансової політики місцевого самовряду-
вання (створення власного виробництва, 
залучення нових платників, формування на-
лежного кадрового та організаційного потен-
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ціалу, активізації інвестиційної діяльності на 
місцях та розвитку підприємництва тощо);

– удосконалення системи бюджетного 
фінансування на місцевому рівні. З цією метою 
потрібно скасувати делеговані повноваження, 
закріпити за місцевим самоврядуванням кон-
кретні видаткові зобов’язання. При цьому дуже 
важливо, щоб такі повноваження знайшли своє 
відображення у реальних можливостях місце-
вого самоврядування збирати кошти на своїй 
території та витрачати їх на власний розсуд;

– удосконалення стану нормативної 
бази та створення нової методології для 
формування показників бюджету з метою 
уникнення суб’єктивізму при перерозподілі 
бюджетних коштів та посилення самостій-
ності місцевого самоврядування; 

– удосконалення механізму надан-
ня трансфертів з урахуванням потенційних 
можливостей територій-одержувачів фінан-
сової допомоги та на основі нормативів ви-
датків на соціальні програми;

– проведення адміністративно-
територіальної реформи, завданнями якої є: 
укрупнення адміністративно-територіальних 
одиниць з метою ефективного фінансування 
суспільних благ і послуг; повніше урахуван-
ня потреб громадян; створення моделі тери-
торіального устрою європейського зразка;

– здійснення фінансової децентралі-
зації, що, на нашу думку, є запорукою ефек-
тивного функціонування бюджетної системи 
загалом, оскільки передбачає розширення 
прав місцевого самоврядування у сфері 
проведення власної фінансової політики;

– помірне реформування публічності 
через удосконалення системи громадського 
контролю з боку виборців, що є дуже акту-
альним в умовах демократії. Це можливо 
здійснити шляхом створення інститутів гро-
мадянського суспільства чи забезпечення 
ширшого інформування громадян через під-
вищення прозорості звітності. Звітність по-
винна бути доступною кожному пересічно-

Рис. 1. Механізм реалізації фінансової політики місцевого самоврядування
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му громадянину через мережу Інтернет, чи 
додатково надану сторінку для фінансової 
звітності у місцевій пресі. У цьому контексті 
також пропонуємо складання органами міс-
цевого самоврядування балансу фінансових 
ресурсів і витрат.

Виконання вищеперелічених захо-
дів сприятиме економічному розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць 
та держави, а також підвищенню добробуту 
громадян, що, в свою чергу, є результатами 
проведення ефективної фінансової політики 
на місцевому рівні.
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