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У статті описана роль фінансового забезпечення територіальних громад, визначення сутності бюджету 
територіальної громади відповідно до норм чинного законодавства. Встановлено джерела доходів місце-
вих бюджетів та доходів, які формують бюджет територіальної громади. Визначена специфіка управління 
фінансами об'єднаних територіальних громад. Узагальнено особливості формування бюджетів об'єднаних 
територіальних громад.
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В статье освещается роль финансового обеспечения территориальных общин, определение сущности 
бюджета территориальной общины в соответствии с нормами действующего законодательства. Установлены 
источники доходов местных бюджетов и доходов, формирующих бюджет территориальной общины. Опре-
деленная специфика управления финансами объединенных территориальных общин. Обзор особенности 
формирования бюджетов объединенных территориальных общин.
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Tataryn N.B., Snitko S.O. PECULIARITIES OF FORMATION OF THE BUDGET OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES
The article describes the role of financial providing of territorial communities, the essence of the budget of the 

territorial community in accordance with the norms of the current legislation. It is established the sources of income 
of local budgets and incomes, which form the budget of the territorial community. The specifics of financial manage-
ment of the united territorial communities are determined. The features of forming budgets of the combined territorial 
communities are generalized.
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Постановка проблеми. Фінанси відігра-
ють надзвичайно важливу роль у суспільстві. 
Саме вони є складовою частиною економіч-
них відносин і водночас головним інструмен-
том реалізації основних напрямів державної, 
регіональної та місцевої політики соціально
економічного розвитку. В умовах сучасного 
періоду органам місцевого самоврядування 
новостворених об’єднаних громад як ніколи 
важливо знати і розуміти природу місцевих 
фінансів, розбиратися в механізмі їх функціо-
нування, уміти аналізувати ті процеси і явища, 
що пов’язані з формуванням, розподілом і 
використанням грошових фондів, бачити ті 
форми, методи і засоби, за допомогою яких 
можна найбільш повно використовувати міс-
цеві фінанси як один із інструментів ефектив-

ного впливу на всі процеси соціальноеконо-
мічного розвитку своєї громади. Саме через 
місцеві фінанси формуються певні відносини 
органів самоврядування практично з усіма 
підприємствами, установами, що розміщені 
на їхній території, і населенням цієї терито-
рії [3, c. 10]. Нові об’єднання територіальних 
громад, що почали формуватися в Україні з 
2015 року в межах Концепції реформування 
місцевого самоврядування, вже зіткнулися із 
проблемами формування бюджету та ефек-
тивного розподілу його коштів для виконання 
основних завдань територіальної громади 
із забезпечення благоустрою визначеної 
території, що й зумовило актуальність теми 
дослідження. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми формування бюджету 
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територіальних громад досліджуються широ-
ким колом науковців та практиків, таких як 
О.В. Артюх, П.Й. Атамас, В.С. Лень, В.Ф. Мак-
сімова, В.Я. Плаксієнко, Н.М. Ткаченко та 
інші. При цьому варто відзначити, що бюджет 
кожен автор розглядає як основну категорію, 
що впливає на ефективність функціонування 
того чи іншого органу самоврядування. Вод-
ночас децентралізація досить різко вплинула 
на рівень організації новостворених територі-
альних громад. На нашу думку, потребує осо-
бливої уваги процес організації формування 
бюджету з урахуванням сучасних норма-
тивноправових основ формування територі-
альних громад.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз форму-
вання місцевих бюджетів в умовах створення 
об’єднаних територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Практична реалізація процесу об’єд-
нання територіальних громад розпочалась 
в середині 2015 року, таким чином, наразі 
можемо проаналізувати результати трирічної 
роботи. У 2015 році було утворено 159 ОТГ, 
що об’єднали 793 територіальні громади. 
25 жовтня 2015 р. в цих громадах було обрано 
нові органи місцевого самоврядування, з 
1 січня 2016 р. вони перейшли на прямі 
бюджетні розрахунки з Державним казначей-
ством і за результатами 2016 року показали 
помітну позитивну динаміку свого розвитку. Ці 
громади отримали розширені повноваження 
і додаткові ресурси, що дозволило їм реалі-
зовувати проекти розвитку інфраструктури: 
ремонтувати і навіть будувати школи, дит-
садки, водогони, дороги, системи вуличного 

освітлення, закуповувати комунальну техніку, 
створювати комунальні підприємства, дбати 
про благоустрій території тощо. У 2016 році 
відбувся суттєвий прогрес у формуванні 
ОТГ – їхня кількість зросла у 2,3 рази. 

Таким чином, станом на початок 2017 р. в 
Україні налічувалось 366 ОТГ, які об’єднали 
1740 місцевих рад, в яких проведено перші 
місцеві вибори. Ці громади у 2017 році пере-
йшли на прямі міжбюджетні відносини з Дер-
жавним бюджетом України. У 2016 р. роз-
почався процес обрання старост у селах і 
селищах об’єднаних громад. У 2017 році після 
прийняття низки законів, що врегулювали 
проблемні питання об’єднання, процес фор-
мування ОТГ отримав новий імпульс до акти-
візації. 30 квітня 2017 року відбулись перші 
місцеві вибори ще у 47 ОТГ. Таким чином, 
станом на кінець травня 2017 року в Україні 
утворено 413 ОТГ, що об’єднали 5258 насе-
лених пунктів, і в яких відбулись перші вибори 
органів місцевого самоврядування (рис. 1).

З початку 2018 року всі 665 об’єднаних 
територіальних громад перейшли на прямі 
міжбюджетні відносини, в тому числі й ті, де 
перші місцеві вибори відбулися наприкінці 
2017 року. Показники міжбюджетних відно-
син для ОТГ були надані для формування їх 
бюджетів ще на початку грудня. Це значно 
спростило процес складання та затвердження 
місцевих бюджетів, особливо бюджетів ново-
створених ОТГ.

Важливим напрямком бюджетної полі-
тики є продовження децентралізації і на цій 
основі – формування спроможного місцевого 
самоврядування з розширеними повноважен-
нями та сферами відповідальності.

Рис. 1. Кількість об’єднаних територіальних громад  
в період 2015-2018 рр.
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Загалом, у 2018 році взаємовідносини з 
державним бюджетом матимуть 1288 місце-
вих бюджетів: 24 обласні бюджети, 148 бюдже-
тів міст обласного значення та бюджет м. 
Києва, 450 районних бюджетів та 665 бюдже-
тів об’єднаних територіальних громад. Базову 
дотацію отримуватимуть 930 місцевих бюдже-
тів, реверсну дотацію – 223 [3, c. 12].

На сьогоднішній день найвагомішим за 
обсягом джерелом дохідної частини місцевих 
бюджетів, а саме – 45,6 % залишається пода-
ток на доходи фізичних осіб, попри переспря-
мування його значної частини до державного 
бюджету (рис. 2).

Податок на доходи фізичних осіб відіграє 
значну фіскальну роль, але головною про-
блемою даного податку є те, що він не є ней-
тральним і соціально справедливим. Бідні 
верстви населення у структурі власних витрат 
сплачують значно більший обсяг коштів, ніж 
заможні. Це обумовлено тим, що для біль-
шості громадян з невисокими статками єди-
ним джерелом доходу є зарплата. Як було 
сказано, більше половини доходів місцевих 
бюджетів формують офіційні трансферти, які 
включають дотації та субвенції, у тому числі 
субвенції з державного бюджету. Врахову-
ючи, що з майже 12 тис. місцевих бюджетів 
України дотаційність 5,4 тис. становить 70%, 
а 0,5 тис. – перевищує 90%, особливо акту-
альним питанням стає одночасне проведення 
адміністративнотериторіальної реформи та 
бюджетної децентралізації (рис. 3).

Щодо новацій в частині доходів місцевих 
бюджетів, то вони отримають 5% рентної 
плати за користування надрами для видо-
бування нафти, природного газу та газо-

вого конденсату (Закон України «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування рентної плати за корис-
тування надрами для видобування нафти, 
природного газу та газового конденсату» № 
1793 від 20.12.2016). Відповідні положення 
відображені в статтях 64, 66 та 69 Бюджет-
ного кодексу. Зарахування рентної плати 
до місцевих бюджетів здійснюватиметься у 
таких розмірах:

• 3% – до бюджетів міст обласного зна-
чення, об’єднаних територіальних громад

• 2% – до обласних бюджетів,
• 2% – до районного бюджету,
• 1% – до сільських, селищних, міських 

міст районного значення бюджетів.
Зараховуватиметься 100% єдиного податку, 

що сплачується платниками четвертої групи 
(сільгоспвиробниками), тоді як у 2017 році 
до місцевих бюджетів зараховувалося 86% 
[5, c. 2].

До джерел доходів додано новий вид надхо-
джень – від затвердження Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей та встановлення розміру 
плати за видачу ліцензій на провадження гос-
подарської діяльності з випуску та проведення 
лотерей. Порядок ліцензування визначати-
меться постановою Уряду.

Протягом 2018 року місцеві бюджети 
будуть використовувати 4 млрд грн субвенції 
на реалізацію заходів, спрямованих на розви-
ток системи охорони здоров’я у сільській міс-
цевості, отриманих наприкінці 2017 року.

З 2018 року в складі спеціального фонду 
державного бюджету створюється Державний 
дорожній фонд у розмірі 37 млрд. грн (згідно 
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із Законами України «Про внесення змін до 
Закону України «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України» щодо удо-
сконалення механізму фінансування дорож-
ньої галузі» № 1762 та «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо удоскона-
лення механізму фінансового забезпечення 
дорожньої галузі» № 1763).

Враховуючи те, що починає проваджува-
тися медична реформа, то з 1 липня 2018 року 
видатки на надання первинної медичної 
допомоги будуть здійснюватися з держав-
ного бюджету за окремою програмою, про що 
зазначено у статті 30 Закону. Протягом Іго 
півріччя такі видатки будуть фінансуватися з 
місцевих бюджетів за рахунок медичної суб-
венції, яка складає 5,2 млрд. грн.

Дані про стан місцевих бюджетів свід-
чать про позитивну динаміку впровадження 
фінансової децентралізації, при цьому покра-
щення фінансового забезпечення об’єднаних 
територіальних громад випереджає загальну 
динаміку місцевих бюджетів базового рівня. 
За 2016 рік до загального фонду місцевих 
бюджетів (без урахування трансфертів) надій-
шло 146,6 млрд грн, що складає 116,3 % від 
річного обсягу надходжень, затвердженого 
місцевими радами [12, c. 160]. 

Приріст надходжень до загального фонду 
проти 2015 року1 склав 48,4 млрд. грн., або 
49,3 %20. При цьому власні надходження 
бюджетів 159 ОТГ зросли більше ніж у 3 рази 
порівняно з 2015 роком (з 1 млрд грн до 
3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в 
середньому, власні доходи бюджетів ОТГ збіль-
шилися на 1645 грн (з 700 грн до 2345 грн). 
Всього ресурси місцевих бюджетів 159 ОТГ 
(з трансфертами) зросли майже у 7 разів, 
порівняно з надходженнями 2015 року до 

бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу 
ОТГ, та склали 7,1 млрд грн. 

Державна фінансова підтримка на розвиток 
та інфраструктурні об’єкти ОТГ у 2016 р склала: 
1 млрд грн – субвенція на розвиток інфраструк-
тури 159 ОТГ (1383 проекти); 131 млн грн з 
ДФРР (70 проектів); 49,7 млн грн субвенції на 
соціальноекономічний розвиток (50 ОТГ)22. За 
даними Держказначейства, з одного мільярда 
гривень, виділених державою коштів субвен-
ції на розвиток інфраструктури ОТГ, 95 % цих 
коштів вони вклали у оновлення та будівництво 
доріг, будівель шкіл, дитячих садків, медич-
них закладів, у будівництво центрів надання 
адміністративних послуг, спортивних споруд, 
освітлення вулиць, придбання спеціалізованої 
техніки для комунальних потреб тощо. Все це – 
розвиток територій громад і створення якісні-
ших умов життєдіяльності для кожного їх меш-
канця, підвищення якості послуг. 

Результати виконання місцевих бюджетів 
за 4 місяці 2017 року підтверджують тенденції 
зростання надходжень до місцевих бюджетів. 
За січеньквітень до загального фонду місце-
вих бюджетів (без урахування трансфертів) 
надійшло 56,2 млрд грн, що складає 34,9 % 
від річного обсягу надходжень, затвердже-
ного місцевими радами. Приріст надходжень 
до загального фонду проти січняквітня 
2016 р. склав 14,5 млрд грн, або 34,9%24. 
При цьому темпи росту доходів бюджетів ОТГ 
є вищими, ніж у цілому по місцевих бюджетах. 
Так, доходи загального фонду 366 бюджетів 
ОТГ у січніквітні 2017 р. в порівняльних умо-
вах зросли на 0,8 млрд грн, або 47,1 %. При 
цьому, по єдиному податку темп росту скла-
дає 63,0 %, по податку на доходи фізичних 
осіб – 52,8 %, акцизному податку з роздрібної 
торгівлі – 41,3 %. Такий стан виконання місце-

 
Рис. 3. Дотаційність місцевих бюджетів України, %
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вих бюджетів дає можливість місцевим орга-
нам влади забезпечувати функціонування 
закладів бюджетної сфери та самостійно 
вирішувати питання розвитку громад [5, c. 2].

Крім підтримки, яка надається громадам 
через державну субвенцію та ДФРР, у них 
є можливість залучати на реалізацію інф-
раструктурних проектів кошти міжнародної 
фінансової допомоги. Проте отримання такої 
підтримки вимагає підготовки якісних проектів 
та активної позиції керівництва громад.

У 2016 р. стартувала нова програма USAID 
«Децентралізація приносить кращі резуль-
тати та ефективність» (DOBRE). Реалізація 
програми DOBRE розрахована на період 
до 2021 року, загальна вартість програми – 
$50 млн. На даний час вже відібрано 50 ОТГ, 
яким буде надано допомогу у створенні стра-
тегічних планів їхнього розвитку, розробленні 
й реалізації проектів в сфері покращення 
надання послуг, місцевого економічного роз-
витку та інфраструктури [4, c. 1].

Висновки з проведеного дослідження. 
Наведені вище дані дозволяють констату-
вати доволі динамічний процес формування 
об’єднаних територіальних громад в Україні, 
зроблені у 2017 р. суттєві кроки щодо удоско-
налення законодавчонормативного забезпе-
чення створення та розвитку ОТГ. Водночас, 
існує низка невирішених проблем, як страте-
гічного, так і оперативного характеру, що фор-
мують ризики для успішної подальшої реалі-
зації реформи.

Продовження запровадження політики 
децентралізації управління має стати дієвим 
фактором стабілізації соціальноекономіч-
ної ситуації, подолання суперечностей між 
різними рівнями влади, сприяти підвищенню 
ефективності використання бюджетних коштів 
на всіх рівнях управління. Головні завдання 

децентралізації на середньострокову пер-
спективу полягають у завершенні форму-
вання спроможних територіальних громад на 
всій території країни, посиленні інституційної 
та ресурсної спроможності громад, запро-
вадженні стратегічного планування розвитку 
ОТГ, розбудові інфраструктури громад, підви-
щенні якості надання всього спектру публіч-
них послуг населенню. Подальша успішна 
реалізація реформи територіальної орга-
нізації влади та місцевого самоврядування 
на засадах децентралізації вимагає продо-
вження роботи щодо удосконалення законо-
давчонормативного забезпечення реформи.

Для вирішення проблемних питань та 
забезпечення успішної реалізації процесу 
подальшого формування об’єднаних терито-
ріальних громад необхідно: 

• доопрацювати і внести зміни до пер-
спективних планів формування територій гро-
мад для кожного регіону на основі положень 
Методики формування спроможних територі-
альних громад; встановити терміни доопра-
цювання перспективних планів та відпові-
дальність обласних державних адміністрацій; 

• законодавчо врегулювати питання вико-
нання районними радами визначених зако-
ном повноважень в районах, територія яких 
повністю або частково охоплена створеними 
об’єднаними територіальними громадами; 

• унормувати питання оптимізації струк-
тури та чисельності працівників районних дер-
жавних адміністрацій в районах, територія яких 
повністю або частково охоплена створеними 
об’єднаними територіальними громадами; 

• опрацювати питання удосконалення 
механізму державної фінансової підтримки 
добровільного об'єднання територіальних 
громад та забезпечення стабільних джерел 
такої підтримки.
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