
Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за 

ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України». – Київ, 2016. – С. 5–6.  

 

Розвиток України як незалежної держави з європейськими цінностями 

потребує підвищення якості державного управління у різних сферах 

економічної політики, формування ефективного місцевого самоврядування на 

засадах децентралізації влади та бюджетної системи. Сучасні інститути 

децентралізованого управління, як свідчить міжнародний досвід, забезпечують 

краще виконання функцій держави і ефективніше надання суспільних благ та 

послуг. 

Проблеми бюджетної децентралізації та забезпечення ефективної 

діяльності органів місцевого самоврядування не вперше ставляться на порядок 

денний незалежної України. Особливо активно вони обговорюються в складних 

економічних умовах, коли неефективність бюджетної системи стає найбільш 

очевидною. У 2001 р. автори Бюджетного кодексу України вважали, що з його 

ухваленням місцеві бюджети стануть самостійними та отримають 

прогнозований дохід, а органи місцевого самоврядування (ОМС) будуть 

зацікавлені в тому, щоб розвивати економіку своїх територій і регіонів, 

розширювати податкову базу місцевих бюджетів. Однак попередні спроби 

бюджетної децентралізації не забезпечили очікуваних результатів. 

З 2014 р. проведення реформ у сфері місцевого самоврядування України 

належить до пріоритетних завдань уряду, першим кроком до здійснення яких 

стало ухвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Концепція визначає напрями, 

механізми і строки формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних і доступних 

послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності 
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До важливих цілей реформи віднесено надання регіонам більших 

можливостей щодо прийняття рішень у сфері охорони здоров’я, комунального 

господарства, освіти, гуманітарні сфері, а також формування пакету 
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інструментів фінансового характеру, що сприятимуть забезпеченню бюджетної 

автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів 
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Результати процесів бюджетної децентралізації, як свідчить міжнародний 

досвід, залежать від форм децентралізації та механізмів, що регулюють їх 

використання та у кінцевому підсумку визначають реальну самостійність ОМС. 

В умовах практичного здійснення реформи важливо оцінити перші 

здобутки та наслідки реформи місцевого самоврядування та заходів бюджетної 

децентралізації. У науковій доповіді представлені результати оцінки рівня 

бюджетної децентралізації в Україні та особливостей сприйняття населенням 

ініціатив із децентралізації влади, проблемні аспекти розподілу повноважень у 

системі ОМС і формування бюджетів сільських громад, визначено стратегічні 

завдання щодо підвищення ефективності бюджетної системи України та 

забезпечення відповідального виконання органами влади різних рівнів функцій 

публічної влади. Значну увагу приділено питанням розподілу повноважень і 

диверсифікації джерел доходів у новій моделі фінансування транспортної 

інфраструктури (місцевих недержавних пенсійних фондів) для розвитку 

місцевого господарства та реалізації регіональних інвестиційних проектів. 
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