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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО  
ВІЛЬНИХ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ДЕПОЗИТНИХ 

РАХУНКАХ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Результатом реформи децентралізації є те, що регіони отримали фінан-
сову незалежність та достатній обсяг фінансових ресурсів для вирішення 
купи проблем, що накопичувалися роками.

Слід зазначити, що позитивна динаміка за доходами місцевих бюджетів 
простежується з самого початку реформи децентралізації. Зазначене від-
булося завдяки перерозподілу доходів на початку реформи, а також зміні 
функціонування фіскального механізму, які були впроваджені пізніше. До 
таких змін слід, перш за все, віднести зростання суми податку на доходи 
фізичних осіб, що надходить до місцевих бюджетів, зростання рівня се-
редньої заробітної плати в країні, збільшення ставок єдиного податку для 
третьої та четвертої груп платників (рис. 1).

Місцеві органи влади отримали в своє розпорядження значні обсяги 
ресурсів для капітальних інвестицій в розвиток інфраструктури регіонів. 
Саме тому виникає питання щодо доцільності накопичення значних залиш-
ків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) ра-
хунках у банках, які могли б спрямовуватися на розвиток громад (рис. 2).

За даними Міністерства фінансів України, якщо у 2013-2014 роках за-
лишки коштів на депозитах становили менше 1% від витрат місцевих бю-
джетів, то в 2018 р. вони досягли 6% [3].

88% від усіх розміщених депозитів органів місцевого самоврядування 
припадає на обласні бюджети та бюджети міст обласного підпорядкування.  
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Рис. 1. Зростання доходів місцевих бюджетів, млрд. грн.
Джерело: складено автором на основі [1].

Рис. 2. Залишки коштів місцевих бюджетів, розміщених  
на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 р.  

станом на 01.10.2018 р. (млн.грн.)
Джерело: складено автором на основі [2].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незважаючи на найменшу кількість обласних бюджетів у загальній 
структурі місцевих бюджетів, обсяг їх депозитів становить понад половину 
від усіх розміщених коштів. На бюджети нижчих рівнів припадає лише 12% 
розміщених депозитів, що пояснюється їх меншими розмірами [3].

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що органи місцевого 
самоврядування протягом багатьох років знаходилися в умовах постійно-
го недофінансування та зростання боргових зобов’язань. До того ж часто 
казначейство здійснює проектне фінансування наприкінці бюджетного 
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періоду і не завжди в повному обсязі, а банківські установи розміщують 
кошти місцевих бюджетів на депозитних рахунках до запитання та спла-
чують відповідні відсотки. Впровадження в життя масштабних проектів 
пов’язане із необхідністю дотримання визначених законодавством і часто 
досить тривалих процедур оформлення проектно-кошторисної документа-
ції, проведення експертної оцінки проектів та здійснення публічних заку-
півель. Протягом цього періоду кошти можуть знаходитися на депозиті в 
банку, який, на відміну від казначейських рахунків, приносить бюджетам 
додатковий прибуток.

Адже отриманий дохід у вигляді відсотків по депозитним вкладам має 
стати додатковим джерелом спрямування коштів на задовільнення потреб 
громади.
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