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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Євроінтеграційні прагнення України стали важливим напря- 
мом подальшого її розвитку. Досягнення довгострокової макро- 
економічної стабільності та сучасна модернізація 
національної 

економічної системи повинна здійснюватися під впливом євро- 
пейських стандартів, що запроваджені в країнах членах-ЄС і 
забезпечують поточні та стратегічні цілі їх ефективного функ- 
ціонування. Слід зазначити, що високий рівень соціально-еко- 
номічного розвитку європейських країн базується на засто- 
суванні дієвої моделі децентралізації направленої на сталий роз- 
виток місцевого господарства на принципах демократії, субси- 
діарності, збалансованості, ефективності та фінансової самодос- 
татності. Тому фінансова децентралізація на сучасному етапі 
розвитку України є однією із ключових реформ, доцільність 
якої підтверджена практичними здобутками у системі місцевого 
самоврядування. 

Правовою основою для запровадження фінансової децентра- 
лізації в Україні є прийняття змін до Бюджетного і Податкового 
кодексів України та чинних законів, що регулюють питання 
передачі органам місцевого самоврядування додаткових бю- 
джетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх 
реалізації; створення об’єднаних територіальних громад; удос- 
коналення системи міжбюджетних відносин з метою ефектив- 
ного акумулювання фінансових ресурсів та їх розподілу для 
задоволення нагальних потреб територій, що забезпечить підви- 
щення їх фінансової та економічної спроможності. 

Сутність фінансової децентралізації проявляється в можли- 
вості самостійного вирішення питань фінансового забезпечення 
економічного і соціального розвитку територіальної громади, 
що дозволяє визначити ефективний механізм надання суспіль- 
них послуг відповідно до наявних та потенційних потреб орга- 
нів місцевого самоврядування і підвищити рівень їх відпові- 
дальності за виконання покладених на них завдань та функцій. 

На сьогоднішній день в європейських країнах виокремлюють 
наступні основні характерні ознаки фінансової децентралізації: 
фінансова автономія органів місцевої влади, виявлення основ- 
них проблем місцевого значення та їх вирішення, фінансова 
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спроможність, досягнення соціально-економічного ефекту. 
Необхідно відмітити, що реалізація фінансової децентралі- 

зації в Україні має ряд проблем, що потребують подальшого 
вирішення, а саме загальна нестабільність системи міжбюджет- 
них відносин, неузгодженість між напрямами використання фі- 
нансових ресурсів на виконання делегованих і власних повно- 
важень та джерелами і обсягами їх фінансування, 
недоскона-лість правового забезпечення міжбюджетного 
фінансування та системи управління місцевими бюджетами і 
середньострокового бюджетного планування, відсутність 
належної фінансової про- зорості та звітування органів 
місцевого самоврядування перед територіальними громадами. 

На основі дослідження досвіду європейських країн, на нашу 
думку, доцільно виокремити основні шляхи впровадження ре- 
форм з фінансової децентралізації в Україні: чітке розмежу- 
вання функцій державних та місцевих органів влади; забез- 
печення розширення прав територіальних громад щодо вирі- 
шення проблем їх функціонування; підвищення дієвості та ре- 
зультативності механізму фінансового забезпечення терито- 
ріальних громад; удосконалення чинної податкової системи з 
метою надання місцевим органам прав та можливостей фор- 
мувати бюджети за рахунок власних надходжень для підви- 
щення їх самостійності у забезпеченні необхідним обсягом 
фінансових ресурсів; створення умов для отримання якісних 
державних послуг на місцевому рівні з метою підвищення рівня 
соціального та матеріального добробуту громадян. 

Таким чином, раціонально побудована та збалансована сис- 
тема міжбюджетних відносин на місцевому рівні є основою 
підвищення результативності соціально-економічної політики 
органів місцевого самоврядування, що направлена на економіч- 
ну та фінансову стабільність розвитку територій в умовах 
євроінтеграційних процесів. 
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