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Концепція реформувакня місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в У країні передбачає створення законодавчої бази діяльності 
органів мівцевкгк самоврядування та органів виконаваої влади на новій 
територіальній оанові з визначенням повноважень та їх ресурснога 
забезпечення, тому метою наукового дослідження є вивчення особливостей 
бюджетного процесу об’єдноних територіальних громад

В рамках її реалізації прийнято Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гримад» і у 2015 році стартував працес створення 
спроможних об’єднаних громад. У 2015-2016 роках сформовано 366 
об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ). Для стимулювання громад но 
об’єдноння, а тако ж з метою рабезпечення реоурсної бази (Зюджетів ОТГ" для 
фінансування видаткових повбоважень Бюджетним кодексом "України 
визначено особливості формування бюджетів цих громад.

По-перше, бюдокети ОТГ мають міжбюджатні відаосини з державним 
бюджетом. Тобто, законом про держовний бюджот на плтновий рік цим 
бюджетам затверджуються обсяги міжїлоджетних трансфертів. Це - базова 
дотація, освітня субвенщя, медачна субвенція, інші субвенції та дотації, якщо є 
підстави для надання та отрим ання відповіднихміжбюджетних трансфертів.

Наприклад, на 2017 рік місцевим бюджетам, які мкють взаємоаідноаини з 
державним (Зюджетом, в тому числі бюджетам ОТГ, крім базової дотації, 
освітньнї та медичної субвенцій, передбачено додаткову дотацію на здійснення 
береданих з державного бюджету видатків з утримання зцкладів освіти та 
рхорони здоров’я та субвенцію на формування інфраструктури об’єднанпх
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територіальних громад. Слід зауважити, що бюджети громад, які не 
об’єдналися, не отримують міжбюджетні трансферти із державного бюджету.

По-друге, до бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували бюджети до їх 
об’єднання, зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей 
податок зараховувався до районного бюджету. За даними звітності, доходи 
бюджетів, що об’єдналися, зросли за 11 місяців 2016 року проти відповідного 
періоду 2015 року більше, ніж в три рази -  з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. гривень.

По-третє. За рахунок бюджетів ОТГ", крім видатків на здійснення 
самоврядних повноважень, фінансуватимуться видбтки, які делегуються 
державою їм на виконаннд, а саме: видаткина утримання закладів бюджетної 
бфери -  освіаи, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, 
доціального захисту та соціального забезпечення.

Також бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні 
податкоспроможності. Дана система вирівнювдння передбачає, що місцееим 
бюджетам з рівнем податкеспроможності (середні надходження на 1 мешканця) 
нижче 0,9 середнього показнвка по Україні для підвищення рівня їх 
оабезпечебості надається базова дотація (80 відсотків суми, необхідної для 
досягнення показника 0,9). У 2 016 році базову дотацію отримували 165 
Зюджетів ОТГ", у 2017 році -  293 бюджети. У разі, якщо рівень 
податооспроможності бюджету ОТГ знаходиться в межах від о,9 до 1,1 
скредвього показни ка по Україні го риеонтальне вирівнювання 
поботкоспроможності не здійснюється.

Водночас, бюджети ОТГ (як і інші місмеві бюджети, що маютя 
взаємовідносини з дкржавним бюджетом), у яких рівень податкоспроможності 
вище 1,1 середнього показника по Укрнм частину надхвджень передають до 
державного Дюджету (ревкрсна дотація). При цьому, кошти вилучаюся не а 
повному обсязі, як це оуло при системі балансувення місцквих бюджетів, а лише 
50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 дд середнього 
значення по Україні. У 2016 році реверсна дотація була визначенн по 23 бюджеттх 
ОТГ, на 2(і 17 рід -  48 бюджетам Слід оазначити, що рзверсна дотація є джерелом 
фінансування базової дотації. При цьому, як і по інших бюдждтах (облааних, 
оаВднних та міських міст облнсного значення), вирівнювання здійснюється анше 
зк одним податком -  податком на доходи фізичних осіб), а решта платежів 
залишаються в повному обсязі о розпорядженні місцевих органів влади .

Також ради ОТГ мають пуаво здійснювати місцеві запозичення до 
бюджетів ОТГ -  як місцеві, так і внутрішні, в тому числі шляхом отримання 
ородитів (позик) від, міжнародних фінансових оррашзнцш. Запозичен на 
здійснюються до Зюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалізацію 
інвестиційних програм (проектів), мвтою яких є розвиток комунальної 
інфраструктури, впровадженнз ресурсозЛерігаючих технологій, створення, 
приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користуаниня або 
об'єктів, які забезпечують виконання завдань міських рад, спрямеваних на 
оадвволення інтересів населення їх громад.

Підсумовуючи викладенк, слід заоночити, що принципово новий механізм 
здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні є доеить складним явищем, 
що хорадтеризується вдликим ступенем неаизначаності та потребує 
масштабних наукввих досліджень..
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