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Актуальність теми обумовлена:
фінансова спроможність місцевих бюджетів сприяє
ефективному забезпеченню суспільними послугами
населення визначеної території;

на сьогоднішній день, доходна база місцевих бюджетів є
недостатньою для забезпечення виконання функцій, 
покладених на місцеве самоврядування;

місцеві органи влади позбавлені стимулів до збільшення
доходів і раціонального їх використання;

значна частина зібраних на певній території коштів (у
вигляді податків та зборів) надходить до державного
бюджету України.



Мета роботи –
поглиблене вивчення сучасного стану

формування доходної частини бюджетів міст
обласного підпорядкування та розробка

конкретних пропозицій щодо удосконалення
доходів місцевих бюджетів.



Предмет дослідження
- фінансове

забезпечення дохідної
частини бюджетів міст
обласного значення
(на прикладі міста
Южне Одеської

області).

Об’єкт дослідження -
теоретичні та

практичні аспекти
формування дохідної
частини місцевих

бюджетів.



Структура платників податків до місцевого
бюджету м. Южне Одеської області



Динаміка середньомісячної заробітної плати
одного штатного працівника м. Южне
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Структура доходів загального фонду місцевих
бюджетів

(на прикладі місцевого бюджету м. Южне Одеської області)
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Динаміка часток податку з доходів фізичних осіб та
плати за землю по м. Южне Одеської області
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Проблеми формування доходів бюджетів міст
обласного значення

(на прикладі м. Южне Одеської області):
• в межах п’ятдесяти відсотків коштів, що надходять до місцевого бюджету

міста Южне у вигляді податків та зборів (І кошик доходів), щоденно
перераховуються до державного бюджету України;

• суттєва частка доходів місцевого бюджету м. Южне залежить від сплати
податків двома найвагомішими платниками: ВАТ „ДП „Одеський
припортовий завод” та ДП „Морський торгівельний порт „Южний”;

• недостатність власних стабільних доходів, що значно обмежує вплив
місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток міста;

• вимушене дофінансування місцевими бюджетами делегованих державою
повноважень за рахунок коштів, що не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів. Внаслідок чого, скорочуються видатки на
житлово–комунальну галузь міста;

• мізерна частка місцевих податків та зборів у загальних надходженнях, що
значно обмежує фінансову самостійність місцевих бюджетів;

• вирішення організаційних питань в процесі планування та виконання
місцевого бюджету.



Формула розподілу міжбюджетних трансфертів:

Ti = αi (Vi – Dizak)*
де Ti – плановий обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету до

місцевого бюджету або коштів, які передаються з цього бюджету до
державного бюджету; 
αi (альфа) – коефіцієнт вирівнювання; 
Vi – розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету; 
Dizak – розрахунковий обсяг доходів місцевого бюджету.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року №1149 
„Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”



Зарубіжний досвід формування доходів місцевих

бюджетів
• Податковий трансферт (США, Канада).

Федеральний уряд знижує федеральні ставки з податків, одночасно надаючи
провінціям/територіям право підвищувати свої ставки з відповідних податків
на аналогічну величину. 
Обсяг трансфертів, як правило, визначається на п'ять років.

• За податком з доходів фізичних осіб і податком на доходи корпорацій, що
вводяться федеральним урядом, бюджети провінцій/територій можуть
встановлювати додаткові податкові ставки (Канада).

• Провінції мають право встановлювати власні податки: податки на ігорний
бізнес, алкогольну продукцію, податок із продажу, податки на майно і
нерухомість (Канада, Німеччина).

• Федерація передає частку надходжень від акцизів на нафту, частину ПДВ
(Німеччина).



Пропозиції щодо удосконалення доходів
бюджетів міст обласного значення
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Дякую за увагу !
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