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Зниження темпів економічного розвитку, зменшення потенційних джерел 

формування грошових коштів регіональних органів управління зумовлюють 

потребу в пошуку шляхів забезпечення стабільної дохідної бази бюджетів 

усіх рівнів. На сьогоднішній день до головних проблем регіонального 

фінансового розвитку в Україні можна віднести: мінливість обсягів та джерел 

формування місцевих бюджетів, дефіцит грошових коштів, відсутність 

ефективного механізму перерозподілу ресурсів, централізацію процесів 

формування місцевих бюджетів, тощо. 

До основних чинників нестабільності дохідної бази місцевих бюджетів 

можна віднести: 

1. Протиріччя в нормативно-правових актах. 

2. Недосконалість системи оподаткування: 

- головним джерелом наповнення місцевих бюджетів мають бути 

податки та збори. Однак, незначна їх питома вага в структурі доходів 

призводять до того, що органи місцевого самоуправління (ОМС) не мають 

самостійної фінансової бази, стають повністю залежними від держави та 

неспроможними самостійно виконувати власні та делеговані повноваження; 

- необґрунтованість ставок окремих податків та зборів; 

- неефективна система контролю за повнотою сплати податків; 

3. Недосконалість бюджетного процесу, міжбюджетного 

вирівнювання 

Аналіз чинників, які зумовлюють виникнення даної проблеми, дозволив 

визначити наступні шляхи удосконалення політики формування дохідної 

бази місцевих бюджетів: 

˗ підвищити питому вагу місцевих податків та зборів у структурі 

доходів місцевих бюджетів; 

˗ розширити повноваження ОМС при формуванні доходів; 

˗ підвищити рівень мотивації ОМС до пошуку альтернативних джерел 

залучення ресурсів, діяльності на ринку позикового капіталу; 

˗ здійснювати регулярний моніторинг процесу формування доходів; 

Таким чином, необхідною умовою вирішення зазначених проблем є 

комплексне реформування системи формування доходів яке сприятиме  

підвищенню самодостатності та незалежності органів місцевої влади.  


