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АктуальністьАктуальність темитеми дослідженнядослідження

Соціально-економічний розвиток держави
насамперед залежить від повноцінного
функціонування та розвитку його територій.

Ґрунтуючись на вивченні вітчизняного й
закордонного досвіду, можна стверджувати, 
що визначальна роль в ефективному
вирішенні проблем розвитку територій
належить ефективному визначені обсягу
міжбюджетних трансфертів.
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МетаМета дослідженнядослідження:: обґрунтуванняобґрунтування теоретикотеоретико--
методологічнихметодологічних засадзасад іі розробкарозробка практичнихпрактичних
рекомендаційрекомендацій попо вдосконаленнювдосконаленню визначеннявизначення

обсягуобсягу міжбюджетнихміжбюджетних трансфертівтрансфертів..

Завдання:
визначити порядок та умови надання дотацій
місцевим бюджетам;
проаналізувати вплив офіційних трансфертів на
структуру бюджету Каховського району та їх значення
для соціально-культурної сфери цієї території;
розробити практичні рекомендації та підходи щодо
вдосконалення розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів.
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ОбОб’’єктєкт дослідженнядослідження –– системасистема місцевихмісцевих бюджетівбюджетів..

ПредметПредмет дослідженнядослідження –– механізммеханізм наданнянадання
міжбюджетнихміжбюджетних трансфертівтрансфертів нана вирівнюваннявирівнювання фінансовоїфінансової
забезпеченостізабезпеченості місцевихмісцевих бюджетівбюджетів..

Новизна та практичне значення одержаних
результатів. В роботі пpоaнaлізовaно діючий
механізм визначення розрахункового обсягу дотації
вирівнювання з позиції її відповідності потpебaм
місцевих бюджетів, визначено недоліки таких
розрахунків. Нa основі aнaлізу встановлено ряд
напрямків, що зумовлюють об’єктивну можливість
тa необхідність удосконалення процесу визначення
розміру міжбюджетних трансфертів.
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ДинамікаДинаміка надходженьнадходжень додо загальногозагального фондуфонду зведеногозведеного
бюджетубюджету КаховськогоКаховського районурайону заза 20082008--2010 2010 рокироки
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Обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової

забезпеченості відповідного бюджету (Di) розрахуємо

наступним чином:
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де, Ші – кількість штатних одиниць відповідного
бюджету;
Ш – кількість бюджетних установ всього по району;
Уі – кількість бюджетних установ відповідного

бюджету;
У – кількість бюджетних установ всього по району;
Д – обсяг додаткової дотації на вирівнювання

фінансової забезпеченості для зведеного бюджету
району.
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ПропозиціїПропозиції
Запропоновано метод визначення
коефіцієнтів впливу факторів, що дає змогу
більш точно визначати розрахунковий обсяг
видатків, а значить і обсяг дотації
вирівнювання, що дозволяє місцевим
бюджетам отримувати більше необхідного
фінансового ресурсу на соціально-культурну
сферу та вивільнить певну суму власних
надходжень, які можуть бути спрямовані на
розвиток території.

Запровадження пропозицій, сформованих у
результаті дослідження, має універсальних
характер та може використовуватися іншими
фінансовими органами під час складання
бюджету на відповідний бюджетний період.
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ВпровадженняВпровадження отриманихотриманих
результатіврезультатів

ПрактичніПрактичні рекомендаціїрекомендації щодощодо вдосконаленнявдосконалення
розподілурозподілу обсягуобсягу додатковоїдодаткової дотаціїдотації нана
вирівнюваннявирівнювання фінансовоїфінансової забезпеченостізабезпеченості
впвпppововaaдженіджені КаховськоюКаховською районноюрайонною державноюдержавною
адміністрацієюадміністрацією. . 
ОкреміОкремі пропозиціїпропозиції магістерськогомагістерського дослідженнядослідження, , 
такітакі, , якяк визначеннявизначення розмірурозміру коефіцієнтівкоефіцієнтів
впливувпливу факторівфакторів нана розрахунковийрозрахунковий обсягобсяг
видатківвидатків, , будутьбудуть врахованівраховані тата використанівикористані припри
розподілірозподілі обсягуобсягу міжбюджетнихміжбюджетних трансфертівтрансфертів
міжміж районнимрайонним бюджетомбюджетом тата бюджетамибюджетами
територіальнихтериторіальних громадгромад сілсіл, , їхїх обоб’’єднаньєднань, , селищселищ, , 
адміністративноадміністративно підпорядкованихпідпорядкованих КаховськомуКаховському
районурайону нана 20132013 рікрік..
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ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!
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