
Міністерство освіти і науки, МоЛоДі та сПорту україни

о.і. Дем’янчук

місцеві фінанси

Навчальний посібник  

острог – 2013



3Місцеві фінанси : навчальний посібник

УДК 336.14
ББК 65
 Д 32

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,  
молоді та спорту України як навчальний посібник  

для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються 
 за освітньо- професійною програмою бакалавра  

з напряму підготовки “Фінанси і кредит”
(лист № 1/11-6795 від 09.04.2013)

Рецензенти:
Карлін м.і., завідувач кафедри менеджменту, податкової та бю-

джетної політики волинського національного університету ім. Л. укра-
їнки, доктор економічних наук, професор;

Пасічник Ю.в., декан фінансово-економічного факультету Чер-
каського державного технологічного університету, доктор економічних 
наук, професор, академік академії економічних наук; 

Тарангул Л. Л., проректор з наукової роботи національного уні-
верситету Податкової служби україни, доктор економічних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки україни.

Дем’янчук О. і. 
Місцеві фінанси : навчальний посібник / о. і. Де м’ян чук. – 

острог : видавництво національного університету «острозь-
ка академія», 2013. – 340 с.

у навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фі-
нансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному роз-
витку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок 
формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне 
значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість 
об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

© Дем’янчук О. І.
© Видавництво Національного університету  

«Острозька академія»

ЗмісТ

всТУП         6

Тема 1  
сУТнісТЬ, сКЛаДОві  
Та ЗасаДи ОРГаніЗаціЇ місцевиХ фінансів   8

1.1. сутність місцевих фінансів та їх економічна природа   8
1.2. Місцеві фінанси як система      13
1.3. Функції місцевих фінансів      19
1.4. територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус  21
1.5. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади   23
Запитання для самоконтролю      27
тестові завдання        27

Тема 2  
місцеві БЮДЖеТи – виЗнаЧаЛЬна ЛанКа  
місцевиХ фінансів. сисТема місцевиХ 
 фінансОвиХ інсТиТУТів      30

2.1. сутність поняття місцеві бюджети та склад місцевих бюджетів  30
2.2. структура системи місцевих фінансових інститутів    35
2.3. Поняття самостійності місцевого бюджету    37
2.4. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів  39
Запитання для самоконтролю:      41
Практичне завдання:       41

Тема 3  
БЮДЖеТниЙ ПРОцес на місцевОмУ Рівні   42

3. 1. сутність поняття бюджетного процесу на місцевому рівні   42
3.2. координація діяльності учасників бюджетного процесу.  

розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет   48
3.3. організація виконання та формування звітності  

про виконання місцевих бюджетів     58
визначення основних термінів:      62
Запитання для самоконтролю:      65
Практичне завдання:       66
тестові завдання:        66

Тема 4  
фінансОві РесУРси місцевОГО самОвРЯДУваннЯ  72

4.1. сутність поняття та склад доходів місцевих фінансових ресурсів  72
4.2. Доходи, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються 

 при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів    85
4.3. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються  

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів    88
4. 4. Формування доходів місцевих бюджетів  

за рахунок місцевих податків та зборів     95

Д 32



Дем’янчук о. і. 54 Місцеві фінанси : навчальний посібник

Запитання для самоконтролю:     101
Практичне завдання:      102
тестові завдання:       103

Тема 5  
виДаТКи місцевиХ БЮДЖеТів:  
сУТнісТЬ, сКЛаД Та КЛасифіКаціЯ   107

5.1. сутність видатків місцевих бюджетів та їх види   107
5.2. види видатків на здійснення повноважень   122
5. 3. розмежування видатків між місцевими бюджетами,  

що враховуються при визначенні обсягу  
міжбюджетних трансфертів     126

5.4. видатки місцевих бюджетів, що не враховуються  
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів   135

6.5. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення  
видатків місцевих бюджетів, що не враховуються та  
враховуються при визначенні обсягу  
міжбюджетних трансфертів     137

Запитання для самоконтролю:     140
Практичне завдання:      141
тестові завдання:       143

Тема 6  
фінансОве виРівнЮваннЯ  
Та БЮДЖеТне РеГУЛЮваннЯ    149

6.1. сутність фінансового вирівнювання та його принципи.  
вертикальні та горизонтальні дисбаланси    149

7.2. Поняття та концепції організації  
внутрішніх між урядових фінансових відносин.   153

7.3. Міжбюджетні відносин та їх інструменти    155
Запитання для самоконтролю:     162

Тема 7  
фінанси ПіДПРиЄмсТв  
КОмУнаЛЬнОГО ГОсПОДаРсТва    163

7.1. Поняття комунальної власності, суб’єкти та об’єкти,  
форми комунальних підприємств    163

7. 2. особливості функціонування комунальних підприємств,  
планування доходів та витрат на їх фінансування   167

7.3. склад витрати підприємств комунального господарства  
та фінансові результати їх діяльності    171

Запитання для самоконтролю:     178
Практичне завдання:      178

Тема 8 
фінанси ЖиТЛОвО-КОмУнаЛЬнОГО  
ГОсПОДаРсТва УКРаЇни     179

8.1. сутність, організаційна структура та фінанси  
житлово-комунального господарства в украні   179

8. 2. Житлово-комунальні послуги     184
8. 3. Планування та калькулювання собівартості  

житлово-комунальних послуг     187
8. 4. тарифи по ЖкП, організація  

їх встановлення та регулювання     189
Запитання для самоконтролю:     194
Практичне завдання:      194
тестові завдання:       198

Тема 9  
ДеРЖавна РеГіОнаЛЬна  
фінансОва ПОЛіТиКа Та БЮДЖеТна  
ПОЛіТиКа на місцевОмУ Рівні    204

9. 1. Поняття державної  
регіональної фінансової політики    204

9. 2. сутність та виконання бюджетної політики  
на місцевому рівні      209

9. 3. економічний вплив на бюджет органу  
місцевого самоврядування     215

Запитання для самоконтролю:     219
Практичне завдання:      219

Тема 10  
УПРавЛіннЯ місцевими фінансами   220

10. 1. Місцеві фінансові органи: види, функції    220
10.2. казначейська система обслуговування  

місцевих бюджетів      228
10.3. Фінансовий контроль на місцевому рівні    233
Запитання для самоконтролю:     240
Додатки        241



Дем’янчук о. і. 76 Місцеві фінанси : навчальний посібник

всТУП

впродовж останніх двох десятиріч питання децентралізації 
бюджетної системи україни виходять на перший плaн, адже фі-
нансова децентралізація є однією з фундаментальних умов не-
залежності та життєздатності органів місцевої влади: децентра-
лізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі 
місцевої влaди у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна 
децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними 
послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів 
влади з місцевими потребaми і уподобаннями. 

Проте реалізація законодавчо закріплено прaва кожного адмі-
ністративно-територіального утворення на економічну самостій-
ність неможлива без наявності у кожного оргaну влади власного 
бюджету і права його складaння, затвердження і виконання без 
втручання ззовні. а це означає, що кожен орган влади повинен 
володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для ор-
ганізації управління економікою і соціальною сферою на своїй 
території. одночасно з цим він повинен володіти відносною са-
мостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими 
платежами, що надходять до відповідного бюджету. 

тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі 
органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в 
бюджетній системі нашої держави. важлива роль відводиться 
місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку тери-
торії, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів 
масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні 
програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. саме з 
місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист 
та соціальне населення. Фінансовою основою діяльності органів 
самоврядування є місцеві бюджети, саме тому важливим постає 
питання на скільки змінилися умови формування та використан-
ня їх фінансових ресурсів у контексті прийняття Податкового ко-
дексу та реформування бюджетного законодавства.

навчальний посібник з дисципліни «Місцеві фінанси» містись 
нову нормативно-законодавчу базу щодо механізму формування 
та використання місцевих бюджетів. Функціонування підпри-
ємств комунальної форми власності та житлово-комунального 
господарства україни.

навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» є нормативною у 
підготовці фахівців з спеціальності «Фінанси і кредит».

Мета дисципліни “Місцеві фінанси” полягає вивченні приро-
ди місцевих фінансів, визначенні їх місця і ролі в економічному 
розвитку країни, вивченні порядку формування і використання 
фондів фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

Проведення економічних реформ, перехід від командно-адмі-
ністративної до соціально орієнтованої ринкової економіки до-
корінно змінили функціонування місцевих фінансів в україні та 
відносини між органами державної влади різного рівня і муніци-
пальними органами управління. Досягнення позитивних підсум-
ків в системі місцевих фінансів можливе шляхом її реформуван-
ня з позицій трансформування адміністративно-територіального 
устрою україни, її бюджетної системи та інституту самовряду-
вання. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, які ма-
ють ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички, можуть 
узагальнити досвід країн з розвинутою ринковою економікою, 
розробити план дій щодо проведення необхідних змін у вітчизня-
ній моделі місцевих фінансів.

Завдання курсу полягають у:
– у засвоєнні теоретичних основ місцевих фінансів як вітчиз-

няних, так і зарубіжних учених-економістів;
– правильному розумінні закономірностей у сфері фінансових 

відносин місцевих органів влади і розкритті шляхів використан-
ня цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

– вивченні проблем реформування місцевих фінансів в про-
цесі ринкової трансформації вітчизняної економіки;

– визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інсти-
тутів при проведенні економічної політики місцевих органів са-
моврядування.
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