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ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ 

 

На сьогодні відродження в Україні на конституційній основі інституту 

самоврядування з відповідними органами управління та самодостатніми 

місцевими бюджетами, запровадження практики делегування державних 

повноважень місцевим органам влади створюють надійну основу для 

формування європейських стандартів організації суспільного життя і водночас 

зумовлюють пошук нових шляхів забезпечення розвитку територіальної 

громади. Очевидно також і те, що в трансформаційний період становлення 

України як суверенної соціальної правової держави неможливе без 

усвідомлення того, що територіальні громади, їх господарські комплекси є 

повноправними суб’єктами ринкових відносин і, що добробут населення 

знаходиться у прямій залежності від зайнятих позицій на місцевому, 

регіональному, національному та міжнародному ринках. Одночасно 

багатократно зростає координаційна функція місцевого самоврядування в 

економічному та соціальному розвитку громади. Виходячи з цього, 

територіальна громада повинна формувати стратегію свого розвитку з 

урахуванням власної фінансової спроможності.  

Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» (Розділ VII) від 22 липня 1998 року № 

810/98 трактує поняття територіальної громади як «спільноти мешканців, 

жителів населених пунктів (сіл, селищ, міст), об’єднана загальними інтересами 

власного життєзабезпечення, самостійного, у межах законів, вирішення питань 

місцевого значення як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування» [4]. 

Підсумовуючи напрацювання сучасної науки у сфері дослідження 

територіальної громади, О. Мороз пропонує такий перелік ознак останньої: 

– спільна територія існування (що може включати проживання, територію, 

володіння нерухомим майном); 

– спільні інтереси у вирішенні питань життєдіяльності; 

– соціальна взаємодія у процесі реалізації цих інтересів; 

– психологічна самоідентифікація кожного члена з громадою; 

– спільна комунальна власність; 

– сплата місцевих податків і зборів [2]. 

Таким чином, можна дати таке визначення територіальній громаді – це 

сукупність громадян, об’єднаних певною територією, на якій вони проживають, 

які мають спільні інтереси у вирішенні питань, пов’язаних із проживанням на 

даній території, та які беруть активну участь у їх вирішенні. 
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Основною метою функціонування територіальних громад є забезпечення 

збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, 

розвиток людського потенціалу громади, залучення потенціалу громади до 

місцевого розвитку. 

Задля ефективного функціонування територіальних громад в частині 

надання якісних послуг громадянам та зростання рівня їх життя виникає 

необхідність у дослідженні фінансів територіальних громад, пошук джерел  

формування фінансових ресурсів та забезпечення фінансової спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. Основною метою 

ефективного функціонування територіальних громад є забезпечення їх 

спроможності самостійно, за рахунок власних фінансових ресурсів, вирішувати 

питання місцевого значення.  

Чинна в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає 

очікуванням і потребам суспільства. Функціонування місцевого 

самоврядування в більшості територіальних громад не забезпечує створення і 

підтримки сприятливого життєвого середовища, потрібного для всебічного 

розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання мешканцям 

територіальних громад якісних і доступних публічних послуг на основі сталого 

розвитку дієздатної громади. Фактично, закріплене в Конституції України 

право «територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України» [1] у 

більшості територіальних громад залишилося нереалізованим. 

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність власних 

можливостей розвитку, старіння населення, значний відплив економічно 

активної його частини у великі міста чи за межі України поліпшити якість 

надання членам територіальних громад, насамперед сільських і селищних, 

гарантованих державою якісних соціальних та адміністративних послуг, 

відповідальність за які несуть органи місцевого самоврядування, на нинішній 

територіальній та законодавчій основі немає можливості [3].  

Сьогодні гостро постають проблеми, пов’язані зі зміцненням місцевих 

бюджетів, їх матеріальним та фінансовим забезпеченням, а також можливістю у 

повному обсязі виконувати покладені на них функції (економічну, соціальну, 

управлінську). Зазначене має тісний зв’язок із політичною та економічною 

кризою в країні. Важливо, щоб у державі проводилися політичні, економічні 

реформи, відбувалося зростання громадських чинників розвитку. Населення 

країни має усвідомлювати суть та значення своєї діяльності, бачити кінцевий 

результат своєї праці, розуміти, що від їхньої праці залежить як їх добробут, так 

і добробут кожного громадянина, а також стабільний економічний розвиток 

територіальних одиниць, їх фінансове забезпечення, виконання програми 

соціально-економічного розвитку [5]. 

Виходячи з вищезазначеного, актуальним постає питання розвиненості та 

вдосконалення інститутів місцевої демократії, за допомогою яких відбудуться 
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докорінні зміни в процесі управління бюджетною системою, що буде сприяти 

розвитку демократичних відносин як у цілому в країні, так і на місцевому рівні. 

Місцеві бюджети мають бути самостійними, фінансово незалежними, мати 

збалансований бюджет, а також на законодавчому рівні чітко визначені 

розмежування функцій і повноважень між державними та місцевими органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування. 
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ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 

В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ 

 

В сучасних трансформаційних умовах розвиток суспільних відносин 

важко уявити без використання інформаційних і цифрових технологій. Їх 

застосування полегшило та змінило різні сфери публічних фінансів щодо 

здійснення управлінських процесів та діяльності загалом. На сьогодні 

спостерігається значне зростання цифрових технологій, що не може не 

вплинути на необхідність інтеграційних змін процесів управління публічними 

фінансами.  

Активне використання Інтернету, мобільних пристроїв та цифрових 

технологій призводить до необхідності глобальних модифікацій тих чи інших 
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