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Цей огляд об'єднує серію аналітичних продуктів, які були опубліковані на Дзеркалі тижня 

та сайті Центру спільних дій, та дозволяє комплексно зрозуміти та оцінити ситуацію з 

місцевими фінансами у громадах обласних центрів. Автори цього циклу мали на меті 

показати не лише об'єм фінансових спроможностей, але і порівняти пріоритети міст-

обласних центрів у перший після виборів бюджетний рік. Наше дослідження дозволило 

виявити, які місцеві політики є пріоритетними для новообраної влади громад, як змінились 

ці пріоритети порівняно з минулими роками, а також простежити, які групи людей-

мешканців громад є в фокусі місцевого самоврядування.  

 

Документ буде корисним представникам органів місцевого самоврядування, аналітичним 

центрам, громадським організаціям та журналістам, які працюють з темою ефективності 

використання публічних фінансів, а також громадянам, яким цікаво, на що влада 

витрачає кошти платників податків у найбільших громадах країни. 

 

Над оглядом працювали: 

регіональні аналітики Костянтин Шокало та Марія Квіцінська 

журналісти Марія Очеретяна та Олексій Півторак 

інфографістка Олександра Гевко 

редагування та верстка Ірина Мокрицька та Марта Семеряк  

методологічний супровід Марія Левонова 
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Зміни після об’єднання територіальних громад обласних центрів 

Українці схильні покладати відповідальність за (не)розв’язання своїх проблем на президента, 

Верховну раду або Кабмін, адже про них найчастіше йдеться в новинах. Однак, після реформи 

децентралізації органи місцевого самоврядування (ОМС) отримали більше повноважень з 

управління різними сферами життя територіальних громад (ТГ) і більше грошей для того, щоб 

реалізувати ці повноваження. 

Проведення місцевих виборів 2020 року ознаменувало закінчення реформи децентралізації та 

остаточне об’єднання територіальних громад України. 

Відповідно до методики формування спроможних територіальних громад, уряд фактично визнав 

усі територіальні громади обласних центрів України спроможними. Щоправда, сам процес 

об'єднувалися був дуже різним. На інфографіці нижче видно, що найбільше населених пунктів 

навколо себе об’єднали Полтава (55 сіл), Луцьк (34 села й 1 селище міського типу) та 

Хмельницький (24 села), а найменше – Дніпро (1 селище міського типу), Кропивницький (1 селище 

міського типу), Рівне (1 селище міського типу), Житомир (1 село) та Черкаси (1 село). 

 

Але є такі обласні центри, які не об’єднувалися ні з ким: вони створили власні міські територіальні 

громади (МТГ), не виходячи за межі свого міста. Це Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Ужгород, 

Харків та Чернігів. Об’єднання не зачепило Київ, який має спеціальний статус. 

Розмір територіальної громади або її склад не сильно впливатимуть на її успішність. Головною 

метою реформи було дати змогу ОМС згрупуватися так, щоб найефективніше розв’язувати 

проблеми громадян на місцях. 

Противники децентралізації вважали, що об’єднання громад не потрібне, оскільки "всім добре і 

за чинної системи" і воно "крастиме гроші з багатших бюджетів". У дійсності об’єднання громад 

дозволило їм наростити більшу фінансову спроможність. Після проведених місцевих виборів 

2020 року об’єднана територіальна громада має єдиний ОМС та єдиний місцевий бюджет. З 

нього виділятимуть кошти для розв’язання спільних для всієї громади проблем. Відтак ті населені 

пункти, які мали тісні соціальні, економічні та культурні зв’язки, нині стали офіційно об’єднаними. 

Найбільш вдалими прикладами такого об’єднання можна вважати Львівську, Полтавську або 

Хмельницьку МТГ. 

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_22-26_yanvarya_2020_goda.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://decentralization.gov.ua/news/12090
https://www.auc.org.ua/novyna/opublikovano-23-rozporyadzhennya-pro-administratyvni-centry-ta-terytoriyi-terytorialnyh
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14#Text
https://decentralization.gov.ua/news/9982
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Головне, на що варто звертати увагу, оцінюючи ефективність децентралізації, – це зміна кількості 

населення у них після об’єднання. Громадяни як платники податків є основою для наповнення 

спільних бюджетів громад. Надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) складають 

в середньому більш ніж половину доходів місцевих бюджетів.  

 

У 2020 році найбільш відчутно збільшилась кількість населення внаслідок об’єднання громад у 

Краматорській (+22,2%), Івано-Франківській (+20,5%), Сєвєродонецькій (+14,4%), Херсонській 

(+13,6%) та Луцькій (+10,5%) МТГ. Найменше жителів додалося до Дніпровської (+0,3%), 

Черкаської (+0,3%), Житомирської (+0,6%), Тернопільської (+1,2%) та Чернівецької (+1,9%) МТГ. 

Ніяких змін щодо населення не зазнали ті територіальні громади облцентрів, які ні з ким не 

об’єднувалися, та місто Київ. 

Більше грошей – менше проблем. Чи навпаки? 

Крім збільшення кількості платників податків, на місцеві бюджети вплинула передача частини 

фінансових повноважень від центральної влади до ОМС – тобто децентралізація фінансів. Цей 

процес почався у 2016 році після змін бюджетного та податкового законодавства. До місцевих 

бюджетів почали надходити деякі нові податки, а за окремими податками збільшився відсоток 

надходжень. 

Так, з державного бюджету було передано 100% плати за надання адміністративних послуг, 

запроваджено акциз з роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном та нафтопродуктами, введено 

податок на некомерційне житло тощо. Ці зміни суттєво вплинули на місцеві бюджети. Якщо у 2014 

році, до початку реформи, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 

млрд грн, то у 2020 році ця сума збільшилася до 289,9 млрд грн, тобто більш ніж у 4 рази. 

Місцеві бюджети є економічно самостійними. Це означає, що держава та інші територіальні 

громади не можуть втручатися в процес їхнього формування, затвердження та виконання. Тому 

після розширення фінансових повноважень місцева влада заінтересована більш ефективно 

управляти сферами, які забезпечують надходження в бюджет. 

Такими сферами є регулювання місцевих податків і зборів, які самостійно встановлюють ОМС, 

надання ліцензій на певні види господарської діяльності, надання в оренду комунального майна 

та управління комунальними підприємствами тощо. Щоб збільшити доходи, місцева влада може 

https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text
https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
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самостійно встановлювати деякі місцеві податки і збори, змінювати ставки платежів, чіткіше 

регламентувати порядок обчислення податків і коло платників. 

Фінансова децентралізація стала наріжним каменем успішності територіальних громад. Але 

більше грошей автоматично не гарантує менше проблем. Між цими двома етапами є питання 

ефективності та результативності використання бюджетних коштів. 

Як ухвалюється бюджет на місцях і чому дотримання бюджетного процесу 

важливе? 

Для того, щоб ОМС ефективно залучали та витрачали кошти з місцевого бюджету і звітували про 

них, вони повинні чітко дотримуватися бюджетного процесу. Він включає 5 етапів: 

● складання та розгляд прогнозу місцевого бюджету; 

● складання проєкту бюджету; 

● розгляд цього проєкту та ухвалення рішення про місцевий бюджет; 

● виконання бюджету, включаючи внесення змін до відповідного рішення про місцевий 

бюджет; 

● підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету й ухвалення рішення щодо нього. 

Якщо поглянути на територіальні громади облцентрів, то на початок лютого 2021 всі вони повинні 

були пройти перші три етапи та перейти на четвертий – виконання бюджету. На цьому етапі 

ОМС часто вносять багато змін до місцевих бюджетів, які вони будуть вносити протягом усього 

року виходячи з реального стану виконання бюджету громади. Деякі міські територіальні 

громади, як от Черкаська, Харківська, Краматорська, Сумська, ще на початку бюджетного року 

встигли внести зміни до своїх місцевих бюджетів й інакше перерозподілити планові доходи та 

видатки на 2021 рік. 

Вносити зміни до місцевих бюджетів дійсно потрібно в процесі виконання, співставляючи 

заплановані та реальні показники. Але багатьох непотрібних змін можна було б уникнути, якби 

ОМС сумлінно використовували інструмент бюджетного планування. Він дозволяє чіткіше 

визначити, скільки грошей отримає та витратить місцева влада з бюджету громади протягом 

наступного року та ще двох майбутніх років.  

Аби місцева бюджетна політика була успішною, вона, перш за все, має бути відкритою, 

прозорою та зрозумілою. І не лише для самих ОМС, а й для всієї громади, від якої залежить її 

публічна підтримка. Для цього прогресивна місцева влада залучає громадян до формування 

бюджетів через громадські обговорення, слухання, публічні консультації, опитування абощо. 

Таким шляхом пішли зокрема Вінницька, Луцька та Херсонська МТГ. Вони першими провели 

громадські обговорення проєктів місцевого бюджету на 2021 рік. 

Якість місцевої бюджетної політики залежить також від останнього етапу бюджетного процесу – 

звітування про виконання бюджету з боку ОМС. Саме на цьому етапі громадяни можуть 

перевіряти та контролювати місцеву владу щодо того, скільки коштів надходить до місцевого 

бюджету і як їх витрачають протягом року. 

Більшість ОМС звітують про виконання свого бюджету щоквартально, деякі з них – ще й 

щомісячно. Але головне, щоб це звітування було якісним. Йдеться про вчасне розміщення звітів 

на офіційному сайті міськради у відкритому доступі, актуальну та правдиву інформацію у них, 

зручний для аналізу формат даних тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text


Аналітичний огляд 8 

Загальний огляд доходів бюджетів територіальних громад 

обласних центрів України за 2018-2021 роки 

Місцеві бюджети мають багато джерел доходів. Їх можна об’єднати у декілька основних груп: 

● частина загальнодержавних податків; 

● місцеві податки та збори; 

● неподаткові надходження; 

● міжбюджетні трансферти – субвенції та дотації. 

До місцевих бюджетів громад надходить лише частка деяких загальнодержавних податків і 

зборів. Це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств, рентна 

плата за використання природних ресурсів, акциз на спирт, алкоголь, тютюн, паливо тощо. 

Частка надходжень різна. Наприклад, з ПДФО до бюджетів територіальних громад надходить 

аж 60% (40% у Києві). З рентної плати за користування надрами – 3%, а від акцизу на пальне – 

13,44% . 

Місцева влада збирає свої податки і збори. Це єдиний податок, податок на майно, збір за місця 

для паркування та туристичний збір. Їх встановлюють виключно ОМС на пленарних засіданнях 

міської ради. Тобто саме від місцевих народних обранців залежить, чи буде це оподаткування на 

території громади та яким за розміром. 

Ще одне джерело доходів для місцевого бюджету – неподаткові надходження. Це можуть бути 

прибутки комунальних підприємств, штрафи, адміністративні збори і платежі або плата за 

послуги, які надають бюджетні установи. Також до місцевих бюджетів зараховують штрафи за 

порушення законодавства про працю.  

Є ще кошти, які громада отримує з інших бюджетів – державного або місцевих. Їх називають 

міжбюджетні трансферти, які можуть бути у формі різного роду субвенцій та дотацій.  

Наприклад, гарантовану державою заробітну плату педагогам виплачують коштом освітньої 

субвенції з Державного бюджету. Її перераховують до місцевого бюджету і вже з нього виконком 

місцевої ради оплачує працю педагогів своєї громади.  

З обласного бюджету громадам також приходять субвенції, але значно менші за обсягом. Вони 

зазвичай спрямовані на оплату спільних для громад всієї області проєктів – наприклад, 

будівництво або ремонт дороги, реставрацію визначних пам’яток культури тощо. 

Натомість дотації не спрямовують на конкретні цілі. Це кошти, які держава безповоротно 

направляє ОМС, коли вони мають значний дефіцит бюджету – грошей витрачають більше, ніж 

отримують. Вони йдуть одразу на все те, що не вдалося профінансувати власним коштом 

громади. В ідеалі, місцева влада має правильно планувати свій бюджет, щоб в ньому не було 

значного розриву між доходами і видатками, щоб владі національній не треба було 

дофінансовувати непокриті витрати з центрального бюджету. 

Чи повні кишені в громад? 

Порівняно з 2014 роком, минулорічні доходи місцевих бюджетів зросли у понад 4 рази. 

Перевіримо, яка ситуація з наповненням бюджетів ОМС зараз порівняно попередніми роками.  

З 2018 року загальні доходи місцевих бюджетів облцентрів збільшилися у 2019 році на 3,9%, у 

2020 році – зменшилися на 3,5%, а заплановані доходи на 2021 рік знову зросли – на 0,8%. Дані 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv%22%20/
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по бюджетах 2020 року показують певне "просідання". Це один з наслідків пандемії 

коронавірусу, яка завдала сильного удару по наповненню місцевих бюджетів. Саме через 

карантин, закриття бізнесу та різних установ місцеві бюджети не отримали всі заплановані 

кошти. Цього року лише 4 міські територіальні громади спроможні збільшити доходи своїх 

бюджетів порівняно з докарантинним періодом 2019 року. Це Львівська, Дніпровська, Харківська 

та Івано-Франківська МТГ. 

 

Від інших громад облцентрів та міста Києва такого зростання чекати не варто. Вони не виходять 

на показники 2019 року. Однак, дуже добре простежується поступове відновлення економіки 

всіх МТГ після 2020 року. Заплановані доходи бюджетів МТГ на цей рік у середньому зростуть на 

7,1% порівняно з попереднім роком. 

Тобто, ті кошти, які планують отримати міськради у 2021 році, все ж мають значно збільшитися. 

Найбільше коштів до своєї казни має зібрати Івано-Франківська (+16,6%), Львівська (+16,3%) та 

Хмельницька (+15,3%) МТГ, найменше – Сєвєродонецька (-4%), Чернівецька (-3,3%) та 

Краматорська (+0,5%) МТГ. 

Від якої "голки" доходів залежить громада? 

У п’ятірку найбільших доходів місцевих бюджетів беззмінно входять ПДФО, міжбюджетні 

трансферти, єдиний податок, податок на майно й акциз із роздрібної торгівлі. За ними майже 

завжди йдуть власні надходження бюджетних установ, акциз з імпортованого пального, доходи 

від операцій з капіталом та адміністративні збори. Саме вони дають громадам більш ніж 90% 

усіх коштів. 

Щоб зрозуміти, від яких доходів більше залежить бюджет ОМС, порівняємо 2018 і 2020 роки. 

Дуже чітко вимальовується спільна тенденція до зміни цих доходів. Так, у 2018 році міжбюджетні 

трансферти приносили міським бюджетам 43,3% від усіх доходів, ПДФО – 31,9%, єдиний 

податок – 7,4%, податок на майно – 6,3%, власні надходження бюджетних установ – 3%, акциз із 

роздрібної торгівлі – 1,8%. 
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У 2020 році ми маємо вже зовсім іншу картину. Частка ПДФО у доходах міст збільшується на 

15,2%, а частка міжбюджетних трансфертів навпаки падає – на 21,8%. Значні зміни можна 

спостерігати і щодо єдиного податку (+3,8%), податку на майно (+1,3%), акцизу з роздрібної 

торгівлі (+1,1%) та власних надходжень бюджетних установ (-1%). Наразі ОМС стають більш 

залежними від місцевих платників податків. Тому формуючи свої політики місцева влада має 

враховувати, перш за все, інтереси жителів власних громад. Звичайно, якщо вона планує 

отримувати більше надходжень у майбутньому. 

Тепер поглянемо більш детально, як змінювалася залежність місцевої влади від доходів протягом 

2018-2021 років. Як сказано вище, ПДФО та міжбюджетні трансферти приносять місцевим 

бюджетам найбільше коштів. До 2019 року першість мали саме міжбюджетні трансферти 

(субвенції і дотації), після – податок на доходи фізичних осіб. 
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У доходах міських бюджетів на 2021 рік кошти від ПДФО складають уже 50,4%, а від 

міжбюджетних трансфертів – 19,6%. Фактично відбувається пропорційне зростання одного та 

зменшення іншого. На це вплинуло збільшення кількості населення об’єднаних громад.  

Обернену ситуацію можна спостерігати з міжбюджетними трансфертами. У 2018 році від них 

найбільше залежали доходи Краматорська (54,8%), Кропивницького (52,9%) та Чернігова 

(52,4%) - фактично, вони формували половину бюджетів цих міст. У 2021 році найбільш залежні 

від трансфертів Краматорська (38,8%), Дніпровська (22,9%) та Херсонська (22,6%) МТГ, але ця 

залежність слабша. Тобто, навіть у тих, хто цьогоріч буде найбільше залежати від субвенцій, 

добре видно зниження їхньої ролі у наповненні бюджетів. 

Не менш важливі зміни відбулися і у найбільших місцевих податках – єдиному податку та податку 

на майно. У міських бюджетах 2021 року кошти від єдиного податку та податку на майно 

складатимуть 11,5% та 8,2% бюджету відповідно. Порівняно з 2018 роком, це на 4,1% та 1,9% 

більше. 

 

 

Так, у 2018 році єдиний податок приніс найбільше коштів бюджетам Харкова (11,1%), Львова 

(10,7%) та Києва (9,6%), а в 2021 році планує принести Харківській (17,4%), Львівській (16,2%) та 

Черкаській (14,8%) МТГ. Щодо податку на майно, то у 2018 році він був найбільш значущим для 

бюджетів Дніпра (12,9%), Києва (10,5%) та Запоріжжя (10,3%), а в 2021 році буде для бюджетів 

Дніпровської (13,4%), Запорізької (12,5%) та Харківської (11,8%) МТГ. 

Загалом поступово підвищується роль місцевих податків у доходах місцевих бюджетів. Це один з 

головних показників зміцнення бюджетів ОМС та розширення їхньої фінансової автономії. Значні 

кошти від місцевих податків дозволяють ОМС орієнтуватися виключно на свої сили, не чекаючи 

постійно допомоги "зверху". Також це пряма дорога до розвитку сприятливих умов для ведення 

малого та середнього бізнесу в громаді – для тих місцевих платників податків, які суттєво 

наповнюють казну. 

https://decentralization.gov.ua/newgromada
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Про що не слід забувати: менші "голки" доходів громад 

Одними з найбільших доходів бюджетів МТГ є також акциз із роздрібної торгівлі, власні 

надходження бюджетних установ, акциз на імпортне пальне, доходи від операцій з капіталом та 

адміністративні збори. Коротко кажучи, акциз із роздрібної торгівлі – це частина коштів з 

продажу алкоголю та тютюну. А власні надходження бюджетних установ – це гроші від здачі в 

оренду приміщень, платних послуг або благодійних внесків, які отримують заклади освіти, 

охорони здоров’я, культури тощо. 

У бюджетах на 2021 рік кошти від акцизу з роздрібної торгівлі та власних надходжень бюджетних 

установ становлять 3% та 2,7% відповідно. Порівняно з 2018 роком, частка акцизу з роздрібної 

торгівлі зросла на 0,6%, а частка власних надходжень бюджетних установ зменшилася на 0,4%. 

 

Максимальні кошти від акцизу з роздрібної торгівлі у 2018 році мали бюджети Чернівців (3,5%), 

Херсона (3%) та Івано-Франківська (3%). У 2021 році їх планують мати бюджети Кропивницької 

(3,8%), Івано-Франківської (3,7%), Чернівецької (3,6%) та Житомирської (3,6%) МТГ. 

Власні надходження бюджетних установ були найбільш значними у бюджетах Києва (6,1%), 

Херсона (4,6%) та Краматорська (4,3%) у 2018 році. Вже цьогоріч власні надходження 

бюджетних установ мають принести найбільше коштів Миколаївській, Херсонській МТГ та місту 

Києву – відповідно 5,1%, 4,4% та 3,6% від усіх доходів їхніх бюджетів. 

Минулого року навколо акцизу на пальне розгорнулися численні баталії: центральна влада 

жадала повернути його собі повністю, а місцева – зберегти зарахування частини (13,44%) цього 

податку за бюджетами ОМС. Парламент прислухався до місцевих народних обранців та ухвалив 

зміни до Бюджетного кодексу на користь ОМС. Для декого це рішення було дійсно доленосним, 

оскільки окремим громадам саме акциз з пального приносить ледь не половину доходів у місцеві 

бюджети. Проаналізуємо, чи суттєво він наповнює бюджети громад облцентрів. 

У 2018 році кошти від акцизу на імпортоване пальне найбільше наповнили бюджети Одеси 

(2,3%), Полтави (1,8%), Рівного (1,8%) та Черкас (1,8%). Цього року найбільше грошей з нього 

https://decentralization.gov.ua/news/13087
https://openbudget.gov.ua/local-budget
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отримають бюджети Полтавської (2,4%), Херсонської (2%), Запорізької (1,9%), Івано-Франківської 

(1,6%) та Харківської (1,6%) МТГ. Для всіх інших громад цей податок є загалом незначним. 

А от доходи від операцій з капіталом були значущими лише для одного облцентру у 2018 році – 

Львова (2,2%) і залишаються такими для двох МТГ у 2021 році – Львівської (3,5%) та Вінницької 

(1,9%). Схожа ситуація з адміністративними зборами: у 2018 році вони принесли найбільше 

грошей бюджету Ужгорода – 2,5%, а у 2021 році мають принести їх Одеській МТГ – 2%. 

Між минулим і майбутнім: до чого все йде 

Хоч 2020 рік показав доволі невтішні показники по наповненню місцевих бюджетів МТГ, все ж є 

багато спільних позитивних тенденцій. Перш за все, очікувані доходи бюджетів ОМС на 2021 рік 

суттєво зростають порівняно з показниками попереднього року. Тобто, всі МТГ поступово 

починають відновлювати свою економіку після карантину і все більше наповнювати свої 

бюджети. 

Також значно змінилася залежність місцевих бюджетів від різних доходів за 2018-2021 років. Так, 

кошти від ПДФО, єдиного податку, податку на майно та акцизу з роздрібної торгівлі у бюджетах 

невпинно зростають кожного року, а міжбюджетні трансферти пропорційно падають. Загалом 

більша залежність місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб та власних місцевих 

податків – це правильний напрямок. Оскільки ОМС має добре розуміти, що ті, хто сплачує 

найбільше коштів до місцевої казни, мають право вимагати покращень у своїх громадах. 

Доволі неоднозначною є ситуація зі скороченням частки міжбюджетних трансфертів у бюджетах 

ОМС. З одного боку, добре, що місцеві бюджети стають менш залежними від субвенцій і 

дотацій. У такий спосіб вони отримують більшу фінансову автономію та стимул до розвитку своєї 

громади. З іншого боку, не всі громади мають можливість знайти інші джерела надходжень. 

Особливо, коли грошей не вистачає навіть на базові витрати. 

Наприклад, у таких сферах як освіта, охорона здоров’я або соцзахист держава повинна 

забезпечувати єдиний державний стандарт надання послуг і виділяти на їхню реалізацію кошти. 

Це гарантовано Конституцією України, а ОМС ще не мають повної спроможності покрити всі 

витрати самостійно. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text


Аналітичний огляд 14 

Що фінансують з місцевого бюджету громади? 

Освіта 

Дослідження Центру спільних дій показало, що стан освіти на місцях не залежить від 

фінансування. Аби громадяни відчули реальне покращення якості освіти, місцева влада повинна 

мати чітке бачення розвитку цієї сфери, покращувати умови навчального середовища та 

залучати кваліфікованих освітян.  

Видатки на освіту спільно ділять між собою місцевий і державний бюджети. Коштом місцевого 

бюджету утримують будівлі закладів освіти, закуповують освітні матеріали та проводять 

олімпіади. Також місцева влада може доплачувати педагогам громади. 

Держава фінансує освіту на місцях через освітню субвенцію. Ці кошти мають витрачати лише за 

цільовим призначенням. Наприклад, на зарплати вчителям шкіл і ПТУ, закупівлю матеріалів для 

«Нової української школи», забезпечення інклюзивності в освіті. 

ЖКГ 

Місцева влада відповідає за прибирання сміття, обслуговування та ремонт труб, очищення 

стічних вод, забезпечення роботи підприємств, що надають комунальні послуги тощо. 

Наприклад, саме за гроші місцевих бюджетів місцева влада купує сміттєвози та інвентар для 

прибирання.  

Охорона здоров’я 

Гроші не гарантують і якість медичних послуг, але фінансування цієї сфери показує, чи є вона 

пріоритетною для місцевих депутатів. Адже пандемія COVID-19 лише загострила проблеми в 

охороні здоров'я, які існували давно. Водночас на відміну від освіти, з 2021 року фінансування 

охорони здоров'я зменшується. Це пов'язано зі зміною системи фінансування після впровадження 

в 2020 році другого етапу медреформи. Нині медичні послуги для громадян оплачує 

Національна служба здоров'я України. А за кошти місцевого бюджету закуповують обладнання, 

проводять ремонти медзакладів, забезпечують бензин для машин "швидкої" тощо. 

В ситуації з охороною здоров’я варто пам'ятати, що після медичної реформи значна частина 

грошей надходить медзакладам напряму від Національної служби охорони здоров'я України, 

минаючи місцевий бюджет. Тому цю статтю видатків не можна порівнювати з видатками на 

освіту. В той же час, матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я потребує і 

більше коштів, і більше уваги з боку місцевих управлінців.  

Соціальний захист 

Повноваження місцевої влади у сфері соціального захисту є дуже широкими. Тому є багато 

потреб, на які витрачають гроші місцевих бюджетів. Наприклад, місцева влада виплачує різні 

види пільг, компенсацій і допомог, створює центри дозвілля і місця для заняття фізкультурою для 

літніх людей і людей з інвалідністю, забезпечує роботу центрів безоплатної правової допомоги та 

багато іншого.  

Транспорт та дороги 

З місцевого бюджету фінансується закупівля та ремонт автобусів, тролейбусів і трамваїв, 

встановлення зупинок громадського транспорту, ремонт доріг місцевого значення. 

https://www.centreua.org/article/koli-groshi-ne-virishuyut-osvitnya-politika-v-mistah-ukrayini
https://www.centreua.org/article/zdorovya-ukrayinciv-chi-usvidomlyuye-misceva-vlada-vidpovidalnist
https://www.centreua.org/article/hodyat-groshi-za-paciyentom-chi-ni-shcho-vidbuvayetsya-iz-simejnoyu-medicinoyu-naspravdi
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Будівництво та регіональний розвиток 

Обсяг фінансування цієї сфери добре показує, чи готова місцева влада працювати на 

перспективу, а не лише перед виборами. Йдеться про впровадження інвестиційних проєктів, 

будівництво дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров’я, культурних центрів, закладів для 

літніх людей, центрів надання адміністративних послуг та інше. Потреби в будівництві цих 

об'єктів не враховуються під час виділення грошей на відповідні сфери – охорону здоров'я, 

освіту, соціальний захист та інші. Ці видатки покриваються саме за рахунок коштів на 

Будівництво та регіональний розвиток.  

Важливим показником того, наскільки місцева влада готова вкладати гроші не в "проїдання", а в 

розвиток громади, є частка бюджету, відведена на будівництво та розвиток. Це кошти, які йдуть 

на створення нових лікарень, шкіл, дитячих садків, центрів для літніх людей і людей з інвалідністю, 

будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Тобто йдеться про 

розвиток інфраструктури для соціальних, культурних послуг, послуг охорони здоров'я та інших.  

Управління в громаді 

Крім витрат на освіту, охорону здоров'я або транспорт, місцевій владі необхідні кошти для 

утримання власне органу місцевого самоврядування. Місцеві депутати не отримують зарплату з 

місцевого бюджету, якщо місцева рада не ухвалила відповідне рішення. Однак у засобах 

масової інформації немає даних про такі рішення в облцентрах. Гроші витрачають на 

забезпечення роботи ради. Зокрема, це виплата зарплат співробітникам різних департаментів 

виконавчого органу, управлінь та інших структурних одиниць, закупівля обладнання для роботи, 

друк і пересилка документів, оплата комунальних послуг, які споживають під час роботи ради 

тощо. 
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Загальний огляд видатків бюджетів територіальних громад 

обласних центрів України за 2018-2021 роки 

На широку ногу: де тратять більше, ніж заробляють 

Ще в 2018 році в 19 з 24 територіальних громад обласних центрів (міські територіальні громади 

або МТГ) витрати перевищували доходи місцевого бюджету. "У плюсі" були лише Вінниця, 

Житомир, Сєвєродонецьк та Харків. У Черкасах надходження бюджету дорівнювали його 

видатковій частині. Всі інші облцентри мали витрати більші за обсяг доходів. Найбільшою ця 

різниця була в Івано-Франківську (-5,4%), Одесі (-5,2%), Львові (-4,7%), Чернігові (-4,5%) та 

Чернівцях (-4,5%). 

 

У 2019 році в "мінусі" опинилися майже стільки ж обласних центрів – 18. Серед міст з найбільшою 

невідповідністю витрат доходам знову Одеса (-7,2%), Івано-Франківськ (-3,6%) і Львів (-3% ). 

Також різниця виявилася значною в Запоріжжі (-6,9%) і Миколаєві (-3,3%). А ось місцева влада 

Житомира, Краматорська, Києва, Сум, Тернополя та Черкас змогла зробити так, що доходів 

бюджету вистачило на всі заплановані витрати. 

Але вже в 2020 році результати фінансової децентралізації стали помітними і на прикладі 

співвідношення доходів і витрат місцевих бюджетів МТГ обласних центрів. Кількість облцентрів з 

нестачею власних коштів скоротилася до 13. Найбільші "перевитрати" знову у Львівській (-7,2%) і 

Одеській (-5,4%), а також в Дніпровській (-7,1%), Харківській (-5,4%) і Луцькій МТГ (-5,4%). А ось 

Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Чернігівська МТГ, які до цього були в "мінусі", 

змогли подолати цю проблему. Власних доходів вистачило також в Києві, Рівненській, 

Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській МТГ. 

За бюджетними планами, нестача надходжень у 2021 очікується в 14 містах. Серед них Івано-

Франківськ (-15,3%), Дніпро (-13,2%), Тернопіль (-7), Луцьк (-5,2), Краматорськ (-4,4) та інші. 

При правильному бюджетному плануванні витрати місцевого бюджету повинні бути рівні або 

майже рівні його дохідної частини. Якщо звіт виконання бюджету показує значні перевитрати, 

https://www.centreua.org/article/utrimannya-miskradi-chi-novi-avtobusi-na-shcho-misceva-vlada-vitrachaye-nashi-groshi#_ftn1
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причин може бути декілька. В найкращому випадку місцева влада використала кошти, що 

залишилися з попереднього року. Такі кошти не відображаються в бюджеті на новий рік. Якщо ж 

перевитрати фіксуються з року в рік, найімовірніше, територіальна громада принаймні частково 

живе в борг. І позики у державного бюджету або інших місцевих бюджетів з часом доведеться 

віддавати. 

Не є позитивним явищем і значні недовитрати. Якщо дохідна частина бюджету значно перевищує 

витратну, це може означати, що деякі цілі, на які виділялися гроші, недовиконано.  

Ще одна можлива причина – погане планування доходів. Тобто місцева влада перед початком 

року не змогла прорахувати всі доходи, які згодом надійшли до бюджету. А значить залишилися 

невикористані можливості, адже на ці гроші можна було закупити додаткове обладнання в 

лікарню або виплатити додаткову допомогу пенсіонерам. Аби не було боргів чи невикористаних 

можливостей місцева влада має серйозно підходити до планування бюджету. 

Пріоритети фінансування 

Ми проаналізували, на які сфери місцева влада облцентрів витрачала гроші в 2018-2020 роках 

та які пріоритети у витратах заплановані на 2021 рік. Для кожної МТГ облцентру ми відібрали 

шість найбільш щедро профінансованих сфер. На момент проведення дослідження у відкритому 

доступі не було звіту про виконання бюджету Житомирської МТГ за 2020 рік, тому аналіз не 

включає ці дані. 

 

 

Освіта  

В усіх обласних центрах освіта є найбільш профінансованою сферою, на яку витрачають 

щонайменше п'яту частку бюджету. Щорічно сума видатків на освіту збільшується. Наприклад, в 

Херсоні в 2018 році освітні витрати становили 37%. У 2020 році ця сума зросла більш ніж в 

півтора рази і склала 58%. За прогнозами в поточному році, витрати на освіту херсонців сягнуть 

близько двох третин місцевого бюджету. 
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Більшість міст протягом 2018-2021 років помірно збільшували витрати на цю сферу. Тому серед 

міст з найбільшим і найменшим фінансуванням освіти переважно одні й ті ж МТГ. Заощаджують 

на освіті в Харківській (21,3%-33,2%), Краматорській (23,4%-29,4%), Дніпровській (23,8%- 

25,8%), Вінницькій МТГ (25,2%-34,3%) та в місті Києві (25,8%-35,6%). Лідерами, крім Херсона, є 

Ужгородська (35,2%-58,2%), Чернівецька (33%-54,5%), Житомирська (32,8%-58,3%) та 

Хмельницька МТГ (32,6%-56,7%). 

Утім, деінде рівень фінансування освіти не можна назвати стабільним. Наприклад, Івано-

Франківськ в 2018 і 2019 роках був в середині рейтингу, але в 2020 році освітні витрати в МТГ 

були найменшими серед облцентрів. 

Житлово-комунальне господарство 

На відміну від освіти та охорони здоров'я фінансування ЖКГ в 2018-2020 роках залишалося 

переважно на одному рівні – від 3-4% до 17-18% у різних містах. Приблизно стільки ж МТГ 

облцентрів запланували на 2021 рік. У 2021 році ця сфера не увійшла в рейтинг найбільш 

профінансованих лише в Сєвєродонецькій МТГ. 

Виділяти якомога більше грошей на ЖКГ вважають важливим в Харківській (12,4% -17,5%), 

Запорізькій (12,7%-15,4%), Одеській (15%-17,2%), Дніпровській (15,9%-18%), Вінницькій МТГ 

(10,2%-15,8%). Пріоритет іншим сферам віддають Черкаська (3,4% -5%), Ужгородська (5,4%-

6,6%), Чернівецька (5%-8,5%), Сєвєродонецька МТГ (4%-5,7%) та місто Київ (6,2%-6,6%). 

 

Охорона здоров'я 

У багатьох обласних центрах витрати на охорону здоров'я істотно змінювалися з року в рік. 

Особливо велика різниця знову помітна в Івано-Франківській МТГ. У 2018-2019 роках місто було 

одним з останніх за обсягом фінансування охорони здоров'я. Але вже в 2020 році Івано-

Франківська МТГ виділила на цю сферу найбільше грошей серед облцентрів. 

У 2018-2020 роках на охорону здоров'я з місцевих бюджетів облцентрів виділялося від 5 до 33%. 

Найскромніше ця сфера фінансувалася, наприклад, у Львівській (5,3%-10,1%), Вінницькій (8,1%-

10,4%), Дніпровській (6,2%-11%), Житомирській (10,3%-11,7%) та Харківській МТГ (6,2%-11,7%). В 
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останній в 2019 році охорона здоров'я взагалі не увійшла до рейтингу найбільш 

профінансованих сфер. 

А ось найбільші бюджети на охорону здоров'я у Києва (13,7% -18,4%), Сєвєродонецької (22,1%-

25,7%), Черкаської (10,8%-15,6%), Ужгородської (9,4%-15,8%), Запорізької МТГ (8,7%-15,2%). 

У 2021 році в 7 МТГ охорона здоров'я взагалі не потрапила в число пріоритетних для 

фінансування сфер. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівецьку, Одеську, 

Кропивницьку та Миколаївську МТГ. 

Соціальний захист 

Попри це з 2020 року загалом у МТГ облцентрів фінансування соціального захисту значно 

зменшилося. Якщо в 2018 році частка "соціального" бюджету деінде сягала понад 30%, в 2020 

році ця сума впала до 3-7%. Крім того, в 2018-2019 роках у Полтаві і Чернігові соціальний захист 

взагалі не потрапив до ТОП-6 найбільш профінансованих сфер. А в 2020 і 2021 роках ця сфера 

не увійшла в рейтинг вже в 12 і 10 містах відповідно. Ймовірно, скорочення фінансування 

"соціалки" можна пояснити пандемією COVID-19 і необхідністю додаткових витрат на охорону 

здоров'я. 

Транспорт та дорожнє господарство 

У 2020-2021 роках соціальний захист отримав найменше фінансування в Запорізькій, 

Дніпровській, Чернігівській, Чернівецькій, Херсонській, Харківській, Сумській, Полтавській, 

Одеській, Миколаївській, Кропивницькій, Вінницькій і Рівненській МТГ. Більше за інші облцентри 

грошей на підтримку вразливих українців виділяє місцева влада Києва, Хмельницького та Черкас. 

Наприклад, Київ у 2020 році спрямував великі кошти на компенсації за пільговий проїзд, 

утримання будинків для літніх людей та надання їм соціальних послуг вдома, утримання будинків 

для дітей з інвалідністю та забезпечення роботи центрів соціальних служб. 

Незважаючи на те, що жителі багатьох обласних центрів бачать проблеми в сфері транспорту, 

подекуди на транспорт і дорожнє господарство виділяються відносно невеликі гроші. У 2018-

2020 роках цієї сфери не було серед найбільш профінансованих у Рівному і Краматорську, а в 

окремі роки – у Тернополі, Миколаєві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та деяких інших 

облцентрах. 

Загалом фінансування з року в рік залишається у межах від 2-4% до 15-19%. Лідером за обсягом 

грошей на транспорт і дороги є Київ. Значну частку коштів виділяють також Харківська, 

Запорізька і Черкаська МТГ. 

https://openbudget.gov.ua/local-budget/26000000000/local-expenses?class=program
https://www.iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/Sixth_Municipal%20survey_February%202020_UKR_FINAL_0.pdf
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Будівництво та регіональний розвиток 

З 2018 по 2021 рік сума коштів на будівництво і регіональний розвиток стабільно збільшується. 

Якщо в 2018 році в 15 містах будівництво взагалі не потрапляло в рейтинг найбільш 

профінансованих сфер, в 2020 і 2021 роках кількість таких міст скоротилося до 6 і 7 відповідно. 

Водночас серед облцентрів максимальна частка коштів на цю сферу з 2018 року збільшилася з 

7,5% до 35%. Це дає надію, що місцева влада поступово починає розуміти, що управління 

територіальною громадою — це не роздача гречки перед виборами. 

Судячи з частки коштів на будівництво і регіональний розвиток, у 2018-2019 роках найбільшою 

мірою це розуміння було, наприклад, в Одесі (7,5% -11,5%) і Харкові (5,2% -11%). У 2020-2021 

роках – в Дніпрі (13,1%-15%) і Краматорську (25,3% -35,7%). А ось в Києві, Черкасах, Ужгороді та 

Хмельницькому ця сфера з року в рік навіть не потрапляє до найбільш профінансованих. 

Управління в громаді 

Коли витрати на утримання місцевої влади сягають третини річного бюджету, навряд чи це 

можна назвати розумним використанням грошей платників податків. У 2018 році саме така 

ситуація була в Кропивницькому, Чернігові та Полтаві. Загалом в період 2018-2020 років та 

відповідно до прогнозованого бюджету на 2021 рік великі витрати на управління були також в 

Дніпрі, Херсоні, Ужгороді та Львові. Це близько 13-22%. Але до 2021 року фінансування 

державного управління значно скоротилася у всіх МТГ обласних центрів. 

Найскромніше обходяться Київ, Хмельницький, Харків, Чернівці, Рівне та Тернопіль. Наприклад, в 

Києві на 2021 рік на цю сферу заплановано лише близько 4%, а в попередні два роки в столиці 

управління взагалі не було серед найбільш профінансованих сфер. 
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Фізична культура і спорт та культура і мистецтво 

У кількох МТГ потрапили в число найбільш пріоритетних для фінансування питань. Наприклад, 

місцева влада Херсона в 2019 році виділила 2% місцевого бюджету на розвиток спорту. У 

поточному році за прогнозом майже 4,5% бюджету громади піде на спорт в Сєвєродонецькій 

МТГ і майже 2,5% – у Тернопільській. 

У попередні кілька років найбільше переймалися підтримкою культури і мистецтва Рівне, 

Тернопіль та Краматорськ. А ось в 2021 році найбільшу частку бюджету готові віддати на цю 

сферу Миколаївська (5,2%), Полтавська (3%) і Львівська МТГ (2,2%). 

Лише дві сфери найбільше профінансовані в 2018-2020 роках у всіх без винятку облцентрах. 

Йдеться про освіту та житлово-комунальне господарство. В 2021 році ЖКГ за прогнозом не буде 

серед найбільш профінансованих в Сєвєродонецькій МТГ. Загалом найбільш стабільними в плані 

фінансування є ЖКГ і транспортно-дорожня інфраструктура. Витрати на них майже не 

змінюються вже четвертий рік. Найрідше серед пріоритетних для фінансування сфер можна 

побачити фізичну культури і спорт та культуру і мистецтво. 

Однак наш аналіз впровадження місцевої політики в сферах освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства та інших показав, що щедре 

фінансування зовсім не гарантує гарні результати відповідної політики. Аби поліпшення було 

відчутним для громадян, необхідно залучати якісні кадри, збирати й аналізувати дані про наявні 

проблеми, та врешті планувати політику, а не працювати за застарілими підходами. 

https://www.centreua.org/article/koli-groshi-ne-virishuyut-osvitnya-politika-v-mistah-ukrayini
https://www.centreua.org/article/zdorovya-ukrayinciv-chi-usvidomlyuye-misceva-vlada-vidpovidalnist
https://www.centreua.org/article/yak-misceva-vlada-oblasnih-centriv-pikluyetsya-pro-najbilsh-vrazlivih
https://www.centreua.org/article/yak-misceva-vlada-zrobila-vse-shchob-sferu-zhkg-ne-mozhna-bulo-prokontrolyuvati
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Бюджети територіальних громад обласних центрів Західного 

регіону: Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Ужгород та 

Чернівці 

У 2019 році з шести облцентрів Заходу лише у Луцькій територіальній громаді (ТГ) не збільшився 

бюджет порівняно з 2018 роком.  Однак, карантин 2020 року вдарив по платниках податків і  

дохідна частина бюджетів зменшилася у всіх шести облцентрах. 

Більшість територіальних громад почали вибиратися з цієї "бюджетної ями" вже в 2021 році. 

Принаймні, місцеві депутати всіх громад, окрім Чернівецької, затвердили такі бюджетні плани на 

цей рік. Найшвидше планують відновити доходи в Івано-Франківській і Львівській ТГ. Депутати 

рад Луцької та Ужгородської громад хоч запланували збільшення доходу, та прогнозують, що 

грошей буде менше, ніж в 2018-2019 роках. Чи вдасться ці плани виконати, буде зрозуміло лише 

після виконання бюджету, на початку 2022 року.   

У пошуках балансу 

Між збільшенням бюджету та зміною якості життя в громаді є кілька кроків. Перший – це 

правильне планування бюджету, коли доходи і витрати є рівними або майже рівними.  

Найкраще з плануванням впоралася Ужгородська ТГ. Останні роки витрати тут лише незначно 

перевищують доходи. Дещо гірше в Луцькій, Тернопільській та Чернівецькій громадах. 

Наприклад, у 2020 році у Луцьку видатки майже на 130 млн грн перевищували доходи. Хоча ця 

різниця є допустимою, вона показує, що громада має борг. А ось у Чернівецькій ТГ в тому ж році 

доходи аж на 8% перевищили витрати. Це 180 млн грн, за які при кращому плануванні можна 

було відремонтувати дороги або реорганізувати та оновити проблемну систему громадського 

транспорту. 

 

На інфографіці можна побачити, що найбільші проблеми з планування бюджету в Івано-

Франківській і Львівській ТГ – з року в рік витрати істотно перевищують доходи і навпаки. Івано-



Аналітичний огляд 23 

Франківська місцева влада в цьому році планує витратити аж на 15% більше за суму, яка має 

надійти до бюджету. Впродовж року цей розрив між доходами та витратами може дещо 

скоротитися. Утім, затверджений план з таким розривом каже, що ОМС не знає, де брати кошти 

для покриття необхідних витрат. 

Звідки гроші у громад 

У Західному регіоні найбільше грошей обласні центри отримують із податку на доходи фізичних 

осіб (ПДФО). Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк та Тернопіль із цього джерела доходів планують 

наповнити 50% бюджету на 2021. Найменше від ПДФО залежить бюджет Чернівців (45,9%), 

хоча і тут ця стаття доходів є головною.   

Водночас Чернівці більше за інші ТГ облцентрів залежать від грошей з державного та інших 

місцевих бюджетів. За планом на 2021 рік кожна п’ята гривня у місцевому бюджеті Чернівецької 

ТГ – це трансферти з інших бюджетів. У решті громад обласних центрів ця стаття доходів теж є 

другою за величиною. Винятком тут є лише Львівська ТГ. Тут міжбюджетні трансферти складають 

менше 15%. Це значить, що Львів є достатньо самостійним фінансово, адже місцевий бюджет 

більш незалежний від грошей ззовні.  

На другому місці після ПДФО у бюджеті львівської громади – єдиний податок. Із цієї статті доходів 

Львів у 2021 році планує отримати понад 15% всього бюджету, а решта обласних центрів – від 

9,6 до 12,7%. Серед інших вагомих джерел надходження  грошей до місцевого бюджету – 

податок на майно, який складає 4-9% від бюджетів та акциз на тютюн, алкоголь, паливо, легкові 

автомобілі з часткою від 2,6 до 3,6%. Це яскраво видно на інфографіці нижче.  

 

ПДФО vs. міжбюджетні трансферти 

Повернімося до бюджетів за 2018 рік. Тоді основним джерелом доходів громад було не ПДФО, а 

міжбюджетні трансферти. Вони складали від 36,6 до 49,7% бюджетів. Місцеві бюджети були 

більш залежними від грошей з районних, обласних та державного бюджетів. Однак за чотири 
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роки їхня вага впала на понад 20%. Натомість, частка ПДФО стала найбільшою у бюджетах всіх 

обласних центрів.   

 

До прикладу, візьмемо бюджет Луцька за 2018-2021 роки. У 2018-му центр Волині сильно 

залежав від зовнішніх грошей, а саме на 50% усіх надходжень, тоді як ПДФО давало лише 

30,1%. Вже за рік частка зовнішнього фінансування у бюджеті Луцька зменшилася на понад 10%, 

а частка ПДФО – зросла на 8,3%. Зросли також частки єдиного податку та податку на майно. А 

за прогнозом на 2021 рік зовнішнє фінансування зменшиться майже на 30% порівняно з 2018 

роком. Така фінансова самостійність уможливлює розвиток місцевого самоврядування. 

Краще бізнесу – краще громаді 

Аби збільшити частку ПДФО та єдиного податку в бюджеті, потрібно стимулювати та 

заохочувати місцевий бізнес. Саме завдяки підприємцям та робочим місцям, які вони створюють, 

до місцевого бюджету надходить значна частина податків.  

До цього питання в обласних центрах підходять по-різному. Місцева влада може ухвалити 

Програму з розвитку або підтримки малого та середнього бізнесу, як от Луцьк, Івано-Франківськ, 

Тернопіль. Мета таких програм – покращувати бізнес-клімат у громаді, ефективніше залучати 

інвестиції у бізнес, вибудовувати співпрацю між підприємцями і владою.   

Також місцева влада може безкоштовно консультувати підприємців у телефонному режимі. Таку 

телефонну лінію має, наприклад, Ужгородська міська рада.  

У Львові при міській раді створили Центр підтримки підприємництва. Там підприємці або ті, хто 

хоче ними стати, теж можуть отримати консультацію. Також у Центрі іноді проводять навчання, а 

на його сторінці публікують інформацію про гранти, семінари, конкурси для бізнесу.  

Окрім того, Львівська міськрада проголосувала за рішення, яке має допомогти місцевим 

виробникам їздити на виставки та ярмарки, щоб презентувати свої товари. Місто може 

профінансувати до 50% участі.  

https://www.lutskrada.gov.ua/documents/pasport-prohramy-pidtrymky-maloho-i-serednoho-pidpryiemnytstva-u-misti-lutsku-na-2019-2012-roky
http://www.mvk.if.ua/mvkprog/54167
https://ternopilcity.gov.ua/app5/pmp-2021-2022-04_02_2021.doc
https://rada-uzhgorod.gov.ua/liniya-pidtrimki
https://www.facebook.com/cpp.lviv/
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Креативно до підтримки підприємців підійшли у Чернівцях. Там створили сайт Made in Chernivtsi, 

на якому рекламують товари місцевих виробників і заохочують чернівчан їх купувати. Чернівецькі 

підприємці можуть безкоштовно зареєструватися та потрапити до каталогу продукції.  

Куди йдуть бюджетні кошти 

За прогнозом на 2021 рік у всіх облцентрах найбільшою статтею витрат є освіта. На цю сферу 

виділяється близько половини місцевого бюджету –  від 42% у Львівській ТГ до майже 55% в 

Ужгородській. Частина витрат на інші сфери є значно меншою. 

У всіх облцентрах регіону серед пріоритетних витрат є житлово-комунальне господарство і 

соціальний захист населення. Але сума коштів на ці сфери в різних облцентрах відрізняється. 

Наприклад, Тернопіль витрачає на ЖКГ 12% бюджету. Це майже в 4 рази більше, ніж у Львові. 

На ці гроші забезпечується прибирання сміття, обслуговування та ремонт труб, очищення стічних 

вод, забезпечення роботи підприємств, що надають комунальні послуги тощо.  

У той же час у 2021 році Львів є лідером за сумою грошей на соціальний захист (7%). А от 

найменше допомогу вразливим верствам населення фінансує Луцьк (2%). На ці 2% місцевого 

бюджету ОМС має  виплачувати різні види пільг, компенсації і допомоги, створювати центри 

дозвілля і місця для заняття фізкультурою для літніх людей і людей з інвалідністю, забезпечувати 

роботу центрів безоплатної правової допомоги та багато іншого. 

 

В поточному році в усіх облцентрах серед сфер, які "з'їдають" найбільше грошей громади є 

утримання місцевої ради та її виконавчого органу. Йдеться про виплати зарплат співробітнікам 

різніх департаментів та управлінь, закупівлю обладнання для роботи, оплату комунальних послуг 

тощо. Найбільш щедро ці витрати фінансує Львівська ТГ (12%). Це більше, ніж місто виділяє на 

ЖКГ або соціальний захист. А ось скромніше за все обходиться місцева влада Тернопільскої ТГ. 

Для утримання раді та виконкому тут вистачає 7% бюджету. 

Водночас в Тернополі, як і в Ужгороді, в рейтинг найбільших витрат 2021 року не потрапило 

будівництво і регіональний розвиток. Раніше ми писали, чому фінансування цієї сфери добре 

показує, чи готова місцева влада працювати на перспективу, а не лише перед виборами. 

http://madeinchernivtsi.city/about/
https://www.centreua.org/article/utrimannya-miskradi-chi-novi-avtobusi-na-shcho-misceva-vlada-vitrachaye-nashi-groshi
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Позитивним прикладом в регіоні є Івано-Франківськ, де ОМС виділяє на будівництво і 

регіональний розвиток понад чверть бюджету. 

Інші пріоритетні сфери відрізняються залежно від громади. В Ужгородській, Чернівецькій та 

Луцькій територіальних громадах серед найбільш профінансованих сфер транспорт і дороги. У 

Тернопільській та Ужгородській ТГ – охорона здоров'я. Крім цього, Тернопіль більше за інші 

облцентри фінансує фізкультуру і спорт, а Львів – культуру і мистецтво. 

Зміни видаткових пріоритетів 

З року в рік пріоритети місцевої влади можуть змінюватися. Наприклад, всі облцентри стали 

виділяти значно більше грошей на освіту. В Ужгородській, Луцькій та Чернівецькій ТГ в 2021 році 

на освітні потреби планується виділити на 20% більше порівняно з 2018 роком. Тому якщо 

адміністрація школи, де вчиться ваша дитина, просить здати гроші на ремонт кабінету, для 

початку поцікавтеся, скільки грошей пішло на школу з місцевого бюджету. 

А ось фінансування житлово-комунального господарства в 2018-2020 роках змінювалося не 

суттєво. У 2021 році  у більшості облцентрів регіону воно навіть зменшилося. Наприклад, Івано-

Франківськ в цьому році виділить на ЖКГ вдвічі менше за 2018 рік. 

 

У випадку з витратами на утримання місцевої ради та її виконкому таке скорочення бюджету на 

користь інших сфер можна було б назвати позитивним явищем. Однак на відміну від ЖКГ, тут 

такої економії не спостерігається. У всіх облцентрах регіону в 2018-2021 роках на утримання 

міськради виділяються приблизно однакові або навіть більші суми. Лише в 2021 році незначне 

скорочення бюджету відбулося в Ужгороді та Івано-Франківську. 

Що стосується транспорту і доріг, серед облцентрів, де ця сфера була пріоритетною, 

найсуттєвіше збільшення бюджету за 4 роки відбулося в Луцьку. 
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Бюджети територіальних громад обласних центрів Центрального 

регіону: Вінниця, Кропивницький, Полтава, Хмельницький та 

Черкаси 

Протягом 2018-2020 років майже у всіх ТГ облцентрів спостерігаємо щорічне зменшення 

бюджетів. Лише Вінницька ТГ показала незначне збільшення свого бюджету у 2019 році, який є 

для неї "піковим" показником доходів донині. Для всіх інших громад найбільшими залишаються 

доходи бюджетів 2018 року. Відтоді вони не зросли ні на йоту. 

У 2020 році бюджети громад облцентрів Центрального регіону "просіли" найбільше. Це один з 

наслідків пандемії коронавірусу, який сильно вплинув на місцеві статки.. Наразі жодна з п’яти ТГ 

Центрального регіону не спроможна збільшити доходи своїх бюджетів порівняно з 

докарантинним періодом 2018 року (у випадку Вінницької ТГ – з 2019 року).  

Однак, дуже добре прослідковуємо поступове відновлення економіки всіх цих ТГ після 2020 року. 

Заплановані доходи бюджетів громад на 2021 рік у середньому зростуть майже на 9% порівняно 

з попереднім роком, якщо цьогорічний карантин не затягнеться. Найбільше зростання місцевої 

казни планують у Хмельницькій (+15,3%) та Вінницькій (+11,3%) ТГ, а найменше – у Кропивницькій 

(+7,6%), Полтавській (+7,2%) та Черкаській (+2,7%) ТГ. 

У пошуках балансу 

Місцеві обранці повинні планувати бюджет громади так, щоб доходи були рівними або майже 

рівними витратам.  

В облцентрах Центрального регіону співвідношення доходів і витрат є майже показовими. 

Витрати майже дорівнюють доходам в Хмельницькій і Черкаській ТГ. У Черкасах лише в 2021 

році очікують перевитрати на 3,5%. Така різниця є не значною і  може змінитися протягом року.  

 

Найбільші "недовитрати" були у Вінниці в 2020 році – близько 3%.  
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Звідки гроші у громад 

У Центральному регіоні найбільше грошей бюджетам облцентрів дає ПДФО. Цього року він 

поповнить їхні бюджети у середньому на 50,4%. Друге місце за міжбюджетними трансфертами. 

Це ті кошти, які громада отримує з інших бюджетів – державного або місцевих – у формі різного 

роду субвенцій та дотацій. У 2021 році вони повинні принести бюджетам громад у середньому 

18,7% від усіх доходів. 

 

Як бачимо з рисунка вище, наступними у п’ятірку найбільших доходів місцевих бюджетів 

беззмінно входять єдиний податок, податок на майно й акциз із роздрібної торгівлі. За ними 

йдуть власні надходження бюджетних установ, акциз з імпортованого пального, доходи від 

операцій з капіталом та адміністративні збори.  

Дуже важливі зміни відбулися у найбільших місцевих податках – єдиному податку та податку на 

майно. У міських бюджетах 2021 року кошти від єдиного податку і податку на майно 

складатимуть від 8,9% у Кропивницькій ТГ до 14,8% у Черкаській ТГ та від 6,2% у Хмельницькій ТГ 

до 8,4% у Черкаській ТГ відповідно. Порівняно з 2018 роком, частки цих надходжень зросли в 

середньому в 1,5 рази. Таке зростання – один з головних показників зміцнення бюджетів ОМС та 

розширення їхньої фінансової автономії.  

А от акциз із роздрібної торгівлі цьогоріч принесе найбільше коштів Кропивницькій ТГ – 3,8% від 

усіх доходів її бюджету. В бюджетах інших громад облцентрів ця частка складатиме близько 3%. 

ПДФО vs. міжбюджетні трансферти 

ПДФО та міжбюджетні трансферти приносять громадам найбільше коштів. Протягом останніх 

трьох років залежність бюджету від цих двох надходжень найбільше змінилась у Кропивницькій 

ТГ. Частка ПДФО у доходах її бюджету за цей час зросла на 21%, а частка міжбюджетних 

трансфертів, навпаки, впала аж на 32,5%. Тобто, Кропивницька міська рада стала фінансово 

більше залежати від своїх громадян та менше від коштів "згори". Інші громади мають таку ж 

тенденцію, хоч і не настільки разючу. Це добре видно на рисунку нижче. 
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Краще бізнесу – краще громаді 

Щоб ще більше наповнювати бюджет громади податками, місцеве самоврядування мусить 

підтримувати та заохочувати локальних підприємців.  

Допомагають підприємцям у громадах центральної України по-різному. У Черкасах, наприклад, 

заохочують виробників подавати до місцевої ради інформацію про свою продукцію. На основі 

цієї інформації готують каталог про експортний потенціал регіону.  

Вінницька міська рада пропонує підприємцям навчальні курси, розроблені спільно з партнерами. 

Серед програм: просування у соціальних мережах, соціальне підприємництво, експорт, робота з 

командою та брендом.  

Окрім того, у Вінниці діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва. Її мета – 

створити комфортне бізнес-середовище та налагодити співпрацю між бізнесом та владою. 

Подібні програми діють також у Хмельницькому, Кропивницькому, Полтаві. 

Куди йдуть бюджетні кошти 

Найбільше грошей всі облцентри регіону витрачають на освіту. У 2021 році в Вінницькій ТГ це 

третина всього бюджету громади (34%), а Хмельницькій – більше половини (56%). Майже 

половина бюджету йде на освіту і в інших облцентрах Центрального регіону.  

У всіх облцентрах регіону у 2021 році наступними найбільшими пріоритетами є житлово-

комунальне господарство, дорожньо-транспортна інфраструктура та утримання органу 

місцевого самоврядування. 

http://chmr.gov.ua/ua/text.php?s=8&s1=45
http://chmr.gov.ua/upload/Dovidnyk_%202021_1.pdf
https://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/TrainingCourses/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/4dd4220d-a188-4552-b761-17540974cdab/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%A2%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%202021-2023%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
https://khm.gov.ua/uk/content/pro-zatverdzhennya-programy-rozvytku-pidpryyemnyctva-mista-hmelnyckogo-na-2019-2021-roky-0
http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/97_02-02-2021.pdf
https://rada-poltava.gov.ua/investment/plan_econom_rozvutky/
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Фінансування житлово-комунального господарства в регіоні є дуже різним. Наприклад, 

Вінницька ТГ виділяє на цю сферу втричі більшу частку бюджету, ніж Черкаська ТГ (16,5% та 5% 

відповідно).  

А ось коли йдеться про фінансування транспорту і доріг, різниця між облцентрами не так 

кидається в очі. Хмельницька, Вінницька та Кропивницька ТГ в поточному році планують 

витратити 5-6% бюджету, Полтавська та Черкаська ТГ – близько 8-9%.  

Усі облцентри регіону виділяють чималі кошти на утримання органу місцевого самоврядування. 

На ці потреби йде від 5,5% бюджету в Кропивницькій ТГ до 8,8% в Черкаській ТГ. Решта 

облцентрів регіону витрачають на утримання ОМС 7-8%.  

На такі важливі сфери як охорона здоров'я і соціальний захист всі облцентри виділяють менше 

коштів, ніж, наприклад, на утримання ОМС. Так, у Кропивницькій ТГ за планом на 2021 рік 

охорона здоров'я взагалі не потрапила до шістки найбільших пріоритетів для фінансування. 

Серед інших облцентрів найбільше грошей планує виділити Полтавська ТГ (8,1%), найменше – 

Хмельницька ТГ (2,2%).  

А ось соціальний захист у 2021 році виявився не в пріоритеті для фінансування вже в двох 

облцентрах (Вінницька та Полтавська ТГ). Черкаська ТГ виділить на допомогу вразливим верстам 

населення лише 2,7%. Хмельницька і Кропивницька ТГ – по 5-6%. І ці частки вже включають 

субвенції з інших бюджетів на виплату компенсацій, підтримку дитячих будинків сімейного типу та 

інше. Це зовсім не великі кошти, враховуючи, що місцева влада повинна забезпечити 

компенсації і матеріальну допомогу, а також соціальні послуги для вразливих верств населення. 

У 2021 році лише в двох облцентрах будівництво і регіональний розвиток увійшли до найбільш 

профінансованих сфер. Вінницька ТГ планує виділити на цей напрямок 11% бюджету, 

Кропивницька – 3,5%. У решті облцентрів регіону ця частка ще менша.  
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Зміни видаткових пріоритетів 

Щоб краще розуміти пріоритети місцевої влади, варто дивитися, як змінювалося фінансування 

сфер протягом декількох років. Наприклад, у всіх облцентрах з 2018 по 2021 роки видатки на 

освіту зросли на 20-25%. Винятком є Вінницька ТГ, де освітні витрати збільшилися лише на 9%. 

 

Майже всюди збільшилися і витрати на ЖКГ. Приріст склав від 1,5% у Черкаській ТГ до 6,5% у 

Вінницькій ТГ. Зменшилося фінансування ЖКГ порівняно з 2018 роком лише в Полтавській ТГ. 

Частка видатків на утримання ОМС майже не змінилася в Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській 

ТГ. А ось в Кропивницькій та Полтавській ТГ ця стаття витрат скоротилася на цілих 25-30%. 
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Бюджети територіальних громад обласних центрів Південного 

регіону: Запоріжжя, Миколаїв, Одеса та Херсон 

Якщо порівняти з 2018 роком, у 2019 в усіх громадах облцентрів Південного регіону, окрім 

Херсонської ТГ, бюджет виріс. Однак, вже минулого року бюджети у всіх громадах зменшились. 

Цікаво, що у 2020 році попри карантинні обмеження у всіх облцентрах регіону податкові 

надходження з доходів громадян зросли. Натомість обсяг міжбюджетних трансфертів значно 

зменшився.  

На 2021 рік у всіх радах облцентрів прогнозують збільшення доходів проти 2020 року. Однак, 

жодна громада не очікує, що цьогорічні доходи перевищать ті, що були у "доковідні" роки. 

У пошуках балансу 

Зразком планування надходжень та витрат у Південному регіоні є депутати Херсонської та 

Миколаївської ТГ. У цих містах протягом 2018 та 2019 років видатки незначно перевищували 

доходи, що є цілком допустимо. Після 2020 року в Херсоні ситуація покращилась, тепер витрати 

на кілька відсотків менші ніж доходи.  

 

У Запорізькій ТГ планування доходів та видатків значно покращилось протягом останніх років, 

про це говорять і цифри. У 2019 році видатки на 6,9% перевищували доходи, місто витратило на 

635 мільйонів більше, ніж отримало. У 2020 році перевитрати скоротили майже вдвічі, місто 

витратило на 3,9% або на 305 мільйонів гривень більше ніж отримало. У 2021 році за планом 

видатки мають перевищувати доходи лише на 0,3% або на 25 мільйонів.  
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Найбільші проблеми з плануванням бюджетів має Одеська громада. До 2021 року видатки 

значно перевищували доходи: у 2019 році перевитрати складали 876 мільйонів гривень, що на 

7,2% більше отриманих доходів. За планом на 2021 рік доходи мають перевищити видатки на 

8,6% або на 870 мільйонів гривень. Це великі кошти. Наприклад, майже стільки ж за 2020 рік 

витратив Ізмаїл – друге за населенням місто Одещини.  

Звідки гроші у громад 

Збільшення власних доходів значно підвищує самостійність громад. Порівняно з 2018 роком, у 

всіх громадах Південного регіону можна спостерігати збільшення частки надходжень з ПДФО. У 

2018 році ця частка складала приблизно третину від усіх податкових надходжень, а за планом 

громад на 2021 рік, ПДФО складатиме половину всіх доходів. 

 

Збільшення податкових надходжень та зменшення міжбюджетних трансфертів свідчать про 

більшу автономію громад. Так, у 2018 році ТГ на 33-47% фінансувались коштом державного чи 

інших бюджетів. У 2021 частка субвенцій і дотацій зменшилась більш ніж вдвічі. Найбільш 

залежними від зовнішніх коштів лишаються Херсонська та Миколаївська громади. 

У всіх громадах, окрім Запорізької, третім за обсягом надходжень є єдиний податок. Цьогоріч 

його частка в бюджеті ТГ за планом має складати більше 10%. 

Значним джерелом доходів громад також є податок на майно. Частка цього податку є 

найбільшою в бюджеті Запоріжжя – 12%. Тут він постійно зростає протягом останніх чотирьох 

років та є третім за обсягом джерелом доходів. В інших громадах частка податку на майно є 

меншою. У Миколаївській та Одеській громадах цей податок складає 9,5 та 8,7% доходів громад 

відповідно. Найменшою є частка майнового податку в Херсоні: цьогоріч його частка має 

складати до 4,9%. 

https://openbudget.gov.ua/local-budget/15203100000/info/indicators?year=2020&month=12
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Важливою статтею доходів є і надходження від бюджетних установ, які складають від 1,4 до 4,4% 

бюджетів громад. Варто згадати ще й про надходження від реалізації підакцизного тютюну, 

алкоголю, палива на території громад, а також акцизи на розмитнення автомобілів, частка яких 

складає від 1,7 до 3,3%. 

Краще бізнесу – краще громаді 

Сприятливі умови для бізнесу в громадах є запорукою стабільних надходжень до бюджету. 

Покращуючи їх, місцева влада стимулює й збільшення отриманих від податків коштів.  

Досить поширеною є практика затвердження програм соціально-економічного розвитку. У них 

місцеві депутати визначають, як саме міська влада буде покращувати умови ведення бізнесу. Такі 

програми мають всі обласні центри південного регіону, і вони розраховані до кінця 2021 року.  

Міські ради займаються й інформуванням бізнесу. На сайті Одеської міської ради розміщують 

новини про грантові можливості, зміни у законодавстві. Схожий розділ є і на сайті Миколаївської 

міської ради, однак частина цієї інформації є застарілою та потребує оновлення.  

Куди йдуть бюджетні кошти 

Пріоритетом всіх міських рад громад Південного регіону  у 2021 році є освіта. У Херсоні 

планують витратити на неї більш як 70% від усіх видатків. Депутати інших міських рад планують 

виділити на освіту значно менше, ніж в Херсоні. Утім, ця стаття витрат є найбільшою у всіх ТГ: від 

37,7 % в Одесі до 44,4 % у Миколаєві.  

 

https://omr.gov.ua/ua/business/entrepreneur/
https://mkrada.gov.ua/content/ekonomika-ta-finansi.html
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Наступним пріоритетом громад є ЖКГ. У Запоріжжі, Миколаєві та Одесі частка видатків на цю 

сферу складає 11%, а у Херсоні планують витратити вдвічі менше – 5%.  

Соціальний захист та охорона здоров’я є дуже важливими сферами, однак витрати на них не є 

пріоритетом у Південному регіоні. У всіх обласних центрах сфера соціального захисту не 

увійшла до шістки найбільш фінансованих витрат цьогоріч.  

Охорона здоров’я в Одесі та Миколаєві теж не увійшла до шістки найбільш фінансованих сфер. 

А от Запоріжжя та Херсон планують витратити на здоров’я своїх платників податків 5,1 та 2% 

відповідно.  

Більш пріоритетним для Запоріжжя є витрати на дорожню та транспортну інфраструктуру, в 

Одесі – будівництво та регіональний розвиток, у Херсоні – утримання ОМС.  

За останні чотири роки у всіх ТГ фінансування системи освіти постійно зростає: воно збільшилось 

майже вдвічі. Інші видатки здебільшого зменшуються. Зокрема, зменшилось фінансування 

системи ЖКГ на 2–4,8%, а також дорожньої та транспортної інфраструктури у всіх обласних 

центрах. Винятком став лише Миколаїв, де у 2021 планують виділити на дороги на 4,2% більше, 

ніж минулого року. Зменшились і витрати на утримання ОМС: на міську раду Запоріжжя 

витратять майже втричі менше, ніж у 2020, а в Одесі та Херсоні – майже вдвічі. 
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Бюджети територіальних громад обласних центрів Східного 

регіону: Харків, Дніпро, Сєвєродонецьк та Краматорськ 

З 2018 року доходи місцевих бюджетів збільшилися лише у Дніпровській та Харківській громадах. 

У 2019 році вони зросли на 7,2% у Дніпрі та на 3,7% у Харкові. А вже у 2021 році заплановані 

доходи цих громад мають зрости на 9,8% та 4,2% відповідно порівняно з 2018 роком. 

Натомість у Краматорській та Сєвєродонецькій ТГ доходи 2018 року були найбільшими і з того 

часу сильно впали. Так, заплановані доходи місцевих бюджетів на 2021 рік мають зменшитися на 

12,4% у Краматорську та 14,5% у Сєвєродонецьку порівняно з 2018 роком. 

У 2020 році доходи бюджетів усіх громад показали певне "просідання". Це один з наслідків 

пандемії коронавірусу. Цього року точно збільшать свої бюджети порівняно з докарантинним 

періодом Харківська та Дніпровська ТГ – на 12,5% та 10% відповідно. 

Бюджет Краматорська матиме зовсім незначні зміни: там місцева влада планує зібрати всього на 

0,5% більше доходів, аніж у 2020 році. Сусідній Сєвєродонецьк у ще гіршому становищі. Попри 

вихід з карантину, цьогорічні доходи бюджету у цій ТГ будуть на 4% меншими від минулорічних. 

У пошуках балансу 

При правильному бюджетному плануванні, доходи і видатки повинні бути майже рівними. 

Подивимося, як з цим завданням впоралася місцева влада Дніпровської, Краматорської, 

Харківської та Сєвєродонецької ТГ. 

Найбільш оптимальне співвідношення доходів і видатків за останні чотири роки в 

Сєвєродонецькій ТГ. Тут "перевитрати" та "недовитрати" незначні (близько 1-3%).  

 

У Краматорській та Харківської ТГ ситуація також виглядає непогано. У першому випадку різниця 

між доходами і видатками становить 1-4% в залежності від року, в другому випадку — 1-5%. 
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А ось в Дніпровській ТГ з 2020 року якість бюджетного планування викликає питання. Так, в 2020 

році облцентр витратив на 7% більше грошей, ніж отримав у бюджет. Але це ще нічого. На 

поточний рік за прогнозом "перевитрати" будуть на рівні 13%. Протягом року до бюджету можуть 

вноситися зміни, але якщо прогноз показує таку нестачу коштів, то громаді доведеться залазити в 

борги, щоб перекрити таку "діру" в бюджеті. 

Звідки гроші у громад 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є найбільшим джерелом наповнення бюджетів східних 

ТГ. Так, цьогоріч він має принести громадам у середньому 48,5% від усіх доходів. Це майже 

половина тих коштів, що наповнюють місцеві бюджети.  

За міжбюджетними трансфертами – друге за важливістю джерело грошей. Їхня частка у 

запланованих на цей рік доходах складає у середньому 23,9%. Це всі ті кошти, які громада 

отримує з інших бюджетів (державного або місцевих) у формі різних субвенцій і дотацій. 

 

З рисунку вище можна помітити, що одними з найбільших доходів бюджетів громад є також 

податок на майно, єдиний податок, акциз із роздрібної торгівлі, власні надходження бюджетних 

установ та акциз з пального. Тепер усі разом вони дають бюджетам близько 26% надходжень. 

Податок на майно та єдиний податок – це найбільші місцеві податки громад. Протягом останніх 

років їхні частки у всіх місцевих бюджетах значно зросли. Так, у запланованих доходах на 2021 

рік податок на майно у бюджеті Дніпра складе 13,4%, а у бюджеті Харкова – 11,8%. Це найбільші 

зростання у ТГ Східного регіону. Те саме стосується і єдиного податку: цьогоріч він має принести 

бюджету Харкова 17,4% від усіх доходів, а бюджету Дніпра – 11,4%. 

Більш важливими місцеві податки стали також для Сєвєродонецької та Краматорської ТГ. 

Щоправда, з меншими показниками. Так, частка податку на майно у запланованих на 2021 рік 

доходах Сєвєродонецька і Краматорська має скласти 8% та 5,3% відповідно. А от частка єдиного 

податку цього року – 7,6% у Сєвєродонецьку і 4,9% у Краматорську. Порівняно з 2018 роком, 

частка єдиного податку у бюджетах східних ТГ у середньому зросла в 1,5 рази, а податку на 

майно – в 1,25 рази. Як бачимо, роль місцевих податків у доходах бюджетів громад поступово 
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підвищується. Це один з головних показників зміцнення бюджетів місцевої влади та розширення 

їхньої фінансової автономії. 

Акциз із роздрібної торгівлі у 2021 році в середньому має принести бюджетам ТГ близько 2,6% 

від їхніх доходів. Найбільшу частку він складатиме у бюджеті Краматорська (3,1%), а найменшу – 

у бюджеті Харкова (2,2%). 

ПДФО vs. міжбюджетні трансферти 

2019 рік став переломним для доходів бюджетів громад на Сході. Тоді першість у наповненні 

місцевих бюджетів нарешті отримав ПДФО, а міжбюджетні трансферти відійшли на другий план. 

З того часу пропорційно зростає частка ПДФО та зменшується частка міжбюджетних 

трансфертів у бюджетах ТГ (рисунок нижче). 

 

Це добре видно на прикладі Сєвєродонецької громади: залежність її бюджету від цих двох 

надходжень змінилася найбільше з-поміж східних ТГ. Протягом останніх трьох років частка ПДФО 

у доходах бюджету Сєвєродонецька збільшилася на 22,5%, а частка міжбюджетних трансфертів 

зменшилася на 29,1%. Фактично місцева влада у громадах стала більш залежною від громадян, 

які сплачують податки із своїх зарплат, та менш залежною від бюджетів інших рівнів влади, де не 

поспішають ділитися фінансовим ресурсом. 

Краще бізнесу – краще громаді 

Оскільки податок на доходи фізичних осіб – найбільша категорія доходів громад, оглянемо, як 

місцева влада бачить розвиток бізнесу у громадах.  

Попри сприйняття східноукраїнських міст як "індустріальних локомотивів України", місцева влада 

найчастіше створює програми для підтримки малого і середнього бізнесу. У Дніпрі, наприклад, 

протягом 2018-2022 років діє програма "Легкий старт". В рамках цієї програми місто виділяє 

допомогу у розмірі до 200 тисяч гривень підприємцям. А вони повинні створити робочі місця у 

розрахунку одне робоче місце на 30 тисяч комунальних гривень. Та ця програма працює, 

https://dniprorada.gov.ua/uk/Widgets/GetWidgetContent?url=/WebSolution2/wsGetTextPublicDocument?pID=137453&name=19/31
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швидше, на папері. Від запланованих 25 мільйонів гривень на її реалізацію, за перші два роки 

виділили лише 400,8 тисяч.  

Ще у громадах обласних центрів сходу України люблять інформувати про можливості для бізнесу 

і просвіту підприємців. У Харкові це роблять через спеціалізований портал "Підприємництво та 

споживчий ринок міста Харкова". А у Дніпрі, Краматорську і Сєвєродонецьку – через сайти 

місцевих рад.  

У Сєвєродонецьку, де місцеве самоврядування заміняє військово-цивільна державна 

адміністрація, є кілька програм, які стосуються малого і середнього підприємництва, сфер торгівлі 

і послуг. Програми там вводить в дію голова ВЦА.  

Куди йдуть бюджетні кошти 

За прогнозом на поточний рік найбільш профінансованою сферою в Дніпровській, 

Краматорській і Сєвєродонецькій ТГ має бути освіта. Саме на освіту піде від третини до майже 

половини місцевих бюджетів цих міст. Утім, в облцентрах регіону освітні видатки фінансують 

дещо скромніше, ніж в інших частинах України. А місцева влада Краматорської ТГ під час 

розподілу бюджетних грошей віддала пріоритет іншій сфері – будівництву і регіональному 

розвитку. 

Крім освіти, в усіх облцентрах регіону до шістки найбільш профінансованих сфер увійшли 

охорона здоров'я, дорожньо-транспортна інфраструктура, будівництво та регіональний 

розвиток, утримання ОМС. 

 

Показником, на який можна орієнтуватися, аби оцінити якість управління в громаді, є частка 

бюджету, яку виділяють на будівництво і регіональний розвиток.  

У 2021 році лише Сєвєродонецьк планує виділити на це відносно невеликі кошти (3,5%). В інших 

облцентрах регіону місцеві обранці почали усвідомлювати важливість розвитку територіальної 

громади. Так, Харківська та Дніпровська ТГ запланували виділити на будівництво і регіональний 

розвиток 11-15% бюджету, а Краматорська ТГ – рекордні 35%. 

https://dostup.pravda.com.ua/request/72840/response/179595/attach/2/..pdf?cookie_passthrough=1
https://ppr.kharkov.ua/ua/
https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/42898/do-uvagi-pidpriemciv-eksporteriv-ta-konsultantiv-z-eksportu-rozpochato-realizaciyu-proektu-consultants-digest
https://krm.gov.ua/tag/pidpryyemnytstvo/
https://sed-rada.gov.ua/sites/default/files/archive-rozporyad-vca/2020/rozporyadzhennya_kerivnika_vca_no596-596-id39360.doc


Аналітичний огляд 41 

Серед повноважень місцевої влади – ремонт місцевих доріг, мостів і тротуарів, закупівля нових 

автобусів, тролейбусів і трамваїв, встановлення зупинок громадського транспорту. У 

фінансуванні цих потреб у 2021 році чітко видно різницю між великими і маленькими громадами. 

Так, Харківська та Дніпровська ТГ планують виділити по 14% бюджету, а Краматорська і 

Сєвєродонецька – по 3-4%. 

У 2021 році найбільшу частку свого бюджету планують виділити на медицину Сєверодонецьк 

(14%) і Краматорськ (6,5%). А ось депутати Харківської та Дніпровської ТГ вважають, що 3-4% 

бюджету буде достатньо, щоб забезпечити якісні послуги під час пандемії.  

У той же час місцева влада Харкова на утримання органу місцевої влади запланувала аж 8% 

бюджету. Це більше, ніж на охорону здоров'я. Майже 10% планують витратити в 

Сєвєродонецьку, 6,5% – в Краматорську та 3,5% – в Дніпрі. За ці гроші платять зарплату 

працівникам департаментів і управлінь ОМС, закуповують необхідну для роботи техніку, 

оплачують комунальні послуги та витратні матеріали, які споживають в процесі роботи місцевої 

ради. 

Єдиним облцентром регіону, де в поточному році в число найбільш профінансованих сфер не 

потрапило житлово-комунальне господарство, є Сєвєродонецьк. Інші міста виділяють на ЖКГ від 

9,5% до 14,5% бюджету.  

А ось соціальний захист увійшов до шістки найбільш профінансованих сфер тільки в 

Краматорську (3%). Навряд чи можна забезпечити належний рівень соціальних послуг при 

такому низькому фінансуванні. Зате, наприклад, в Сєвєродонецьку на фізкультуру і спорт 

"знайшлося" більше грошей, ніж на соціальну допомогу. 

Зміни видаткових пріоритетів 

У порівнянні з 2018 роком у всіх облцентрах збільшилося фінансування освіти. У Дніпрі на 5%, а у 

Сєвєродонецьку більш ніж на 20%. Також дещо збільшилися видатки на утримання ОМС. 

Лідером тут знову є Сєвєродонецьк, який в поточному році витратить на роботу місцевої ради на 

10% більше порівняно з 2018 роком. 
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Чи пов'язано більше фінансування з прагненням найняти на роботу кращих фахівців або це 

"зайві витрати", сказати складно. Однак, дослідження Центру спільних дій показало, що у всіх 

чотирьох облцентрах істотні проблеми з плануванням політики та відкритими даними. Незабаром 

буде видно, чи розв’яжуться ці проблеми в Сєвєродонецьку і Краматорську, які найбільш відчутно 

збільшили видатки на утримання ОМС. 

Утримання місцевої ради для деяких міст є більшим пріоритетом для фінансування, ніж, 

наприклад, ремонт доріг. Так, в Сєвєродонецьку витрати на дорожньо-транспорту 

інфраструктуру майже не змінилися і становлять близько 4% бюджету громади. А ось Дніпро в 

цьому році виділить на дороги на 5% більше порівняно з 2018 роком. 

Житлово-комунальна сфера – єдина, в якій найбільше урізали фінансування. У Дніпрі та 

Сєвєродонецьку частину грошей на ЖКГ перерозподілили на користь інших сфер. Економія на 

програмах утеплення та термомодернізації будинків призведе до того, що в разі зростання 

тарифів на житлово-комунальні послуги, і мешканці багатоквартирних будинків, і комунальні 

заклади будуть платити більше за послуги ЖКГ.  

https://storage.centreua.org/uploads/public/5f7/465/b23/5f7465b23f1fb167267530.pdf
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Бюджети територіальних громад обласних центрів Північного 

регіону: Житомир, Рівне, Чернігів, Суми та місто Київ 

Для Рівненської, Сумської та Чернігівської ТГ 2018 став роком найбільших місцевих бюджетів. З 

того часу, жодна з цих громад не наростила свій фінансовий потенціал. Порівняно з 2018 роком, 

заплановані доходи Сум на 2021 рік мають зменшитися на 20%, Чернігова – на 16,1%, а Рівного – 

на 1,8%.  

Натомість для Житомирської ТГ і міста Києва роком найбільш наповнених місцевих бюджетів став 

2019. Порівняно з ним, заплановані доходи бюджету Житомира на цей рік мають скоротитися на 

10,4%, а Києва – на 2,9%.  

На фінансові можливості ТГ у цьому й минулому році вплинув карантин, в результаті якого місцеві 

бюджети громад недоотримали значні кошти. 

Попри карантинне "просідання" бюджетів громад, їхнє становище має покращитися. Так, 

заплановані доходи бюджетів усіх ТГ Півночі на цей рік мають зрости порівняно з "карантинним" 

2020 роком. У Рівному вони збільшаться на 12%, у Чернігові – на 9,8%, у Житомирі – на 4,8%, у 

Сумах – на 4,4%, а у Києві – на 3,9%. 

Звідки гроші у громад 

Найбільше коштів громадам облцентрів Північного регіону приносить податок на доходи фізосіб 

(ПДФО). Цього року коштом ПДФО Житомир, Рівне, Суми, Чернігів та Київ планують наповнити 

у середньому понад 50% своїх бюджетів. Друге місце серед найбільших джерел доходів ТГ 

займають міжбюджетні трансферти. Це ті кошти, які громада отримує з інших бюджетів 

(державного або місцевих) у формі різних субвенцій та дотацій. Цьогоріч вони мають принести 

північним ТГ у середньому 18,2% від усіх доходів. 
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Одними з найбільших надходжень бюджетів ТГ Півночі є також єдиний податок, податок на 

майно, акциз із роздрібної торгівлі та власні надходження бюджетних установ. Цього року разом 

вони мають принести бюджетам громад понад 25% від усіх надходжень. Порівняно з 2018 

роком, їхня вагомість у місцевих бюджетах зросла у 1,35 рази. 

Ще з рисунку вище можна помітити, що поступово зростає роль місцевих податків у доходах 

громад. Йдеться про єдиний податок та податок на майно. Цього року найбільшу частку доходів 

єдиний податок принесе Чернігову (13,6%) та Києву (12,1%), трохи меншу частку – Рівному (11,4%), 

Житомиру (11,1%) та Сумам (9,9%).  

У цьогорічних доходах від податку на майно маємо трохи інакшу картину: найбільшу частку 

бюджету вони складуть у Києві (10,7%) та Чернігові (9,3%), дещо меншу – у Сумах (8,1%), 

Житомирі (6,4%) та Рівному (5,3%). Порівняно з 2018 роком, частка надходжень від цих двох 

місцевих податків до бюджетів ТГ Півночі вже цього року має зрости майже як у 1,5 рази. Це один 

з головних показників зміцнення бюджетів ОМС та розширення їхньої фінансової автономії.  

А ось акциз із роздрібної торгівлі у 2021 році в середньому має принести бюджетам ТГ Півночі 

3,1% від їхніх доходів. Найбільшу частку він має скласти у бюджеті Житомира (3,6%), а найменшу 

– у бюджеті Києва (2%). 

ПДФО vs. міжбюджетні трансферти 

2019 рік став переломним для доходів бюджетів громад Півночі. Так, надходження від 

міжбюджетних трансфертів поступилися своєю першістю надходженням від ПДФО. З того часу 

пропорційно зростає частка ПДФО та зменшується частка міжбюджетних трансфертів у 

бюджетах ТГ Півночі (рисунок нижче). 

 

Загалом це означає, що ОМС стають більш залежними від доходів громадян, які сплачують 

податки зі своїх зарплат, стипендій або інших виплат.  
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Для прикладу, у 2018 році доходи від міжбюджетних трансфертів на 52,4% наповнили бюджет 

Чернігова. У 2021 році цей показник уже має спуститися до 17,4%. Дзеркальну зміну маємо і в 

надходженнях від ПДФО до бюджету Чернігова: з 25% у 2018 році до 51% у 2021 році. 

Краще бізнесу – краще громаді 

Щоб збільшити доходи, місцева влада повинна допомагати локальному бізнесу. У північних 

обласних центрах для цього використовують різні інструменти.  

До прикладу, у Сумах діє Цільова програма підтримки малого і середнього підприємництва 

2020-2022 роки. В рамках цієї програми місто покращує умови ведення бізнесу у громаді та 

намагається зробити співпрацю з підприємцями ефективнішою. Подібні програми є також у 

Житомирі, Києві, Рівному, Чернігові.  

Чернігівське місцеве самоврядування, окрім того, намагається популяризувати локальну 

продукцію за допомогою кампанії "Чернігів, купуй рідне!". У межах кампанії місцева влада 

поширює інформацію про чернігівський бізнес. Окрім того, за рішенням місцевої ради, 

підприємствам міста відшкодовують до 50 тисяч гривень за участь у виставках за кордоном.  

Житомирська міська рада періодично публікує інформацію про навчальні можливості для 

підприємців і тих, хто хоче ними стати. А в березні 2021 року житомирські депутати підтримали 

програму здешевлення кредитів для місцевого бізнесу. Максимальний розмір фінансової 

підтримки складає 150 тисяч гривень на рік.  

Фінансово підтримують підприємців і у столиці. Там діє Програма фінансово-кредитної підтримки 

малого і середнього бізнесу. А у зв’язку з пандемією у квітні Київрада розширила перелік пільг 

для підприємців на час карантину. Пільги стосуються, зокрема, вартості розміщення зовнішньої 

реклами, скасування плати за паркування на майданчиках Київтранспарксервісу.  

У пошуках балансу 

Перший крок на шляху до ефективного управління грошима громади – це створення умов для 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Другий крок – правильне планування 

співвідношення доходів і видатків. В облцентрах Північного регіону та Києві місцева влада 

здебільшого змогла забезпечити збалансованість дохідної та видаткової частини.  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-21_2
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-21_2
https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1546447459.pdf
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/5F578806E0426E86C22584D2006DEDCD?OpenDocument
https://economy.rv.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://chernigiv-rada.gov.ua/rishennya-sesii/sid-59/scid-2/id-45447/
https://www.facebook.com/madeinchernihiv
https://chernigiv-rada.gov.ua/miszevi-iniziativy/
https://zt-rada.gov.ua/doyvagupidpriemcyam
https://zhitomir.life/23087-zhitomirski-deputati-pidtrimali-programu-zdeshevlennya-kreditiv-dlya-mistsevogo-biznesu.html
https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/news/na_period_di_karantinnikh_obmezhen_stolitsya_rozshiryuye_perelik_pilg_dlya_malogo_ta_serednogo_biznesu/
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Найбільша різниця була в 2018 році в Рівному і Чернігові (близько 4,5%). В цьому році за планом 

відхилення від балансу очікується в Києві та Сумах – також близько 4,5%. Однак протягом року 

місцева влада може вносити правки до бюджету, тому цей розрив може скоротитися. 

Куди йдуть бюджетні кошти 

Як і в більшості облцентрів країни, найбільш профінансованою сферою в Житомирській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській ТГ та Києві за прогнозом на поточний рік є освіта. На освітні 

потреби тут піде від 40 до 60% бюджету. Наприклад, у Сумах це 1,1 млрд грн (40%), у Рівному – 

1,3 млрд грн (50%), а у Житомирі - 1,7 млрд грн (58%). У столиці вважають, що не варто 

витрачати на одну сферу більше половини всього бюджету та що 35% буде цілком достатньо, 

адже йдеться про 20,5 млрд грн.  
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Крім освіти, в перелік найбільш профінансованих сфер потрапили охорона здоров'я, житлово-

комунальне господарство та управління в громаді. 

У Києві на охорону здоров'я в цьому році планується витратити близько 10% бюджету. В інших 

облцентрах – 3-5%. Хтось може здивуватися, що під час пандемії місцева влада виділяє так мало 

коштів на здоров'я українців. Але причина такої великої різниці між охороною здоров'я та тією ж 

освітою полягає в системі фінансування. 

Крім потреб у різних сферах життя громади, з місцевого бюджету оплачуються витрати на 

утримання органу місцевого самоврядування. Перш за все, це зарплати працівниками місцевої 

ради та її виконавчого органу. Також гроші потрібні для придбання обладнання, оплати 

комунальних послуг, друку документів, закупівлі канцелярських товарів тощо. У 2021 році всі 

облцентри, крім Києва, запланували на потреби ОМС більше грошей, ніж на охорону здоров'я – 

від 5,5% до 9,5%. Чи розумний такий розподіл грошей під час пандемії, оцінювати жителям цих 

територіальних громад. 

Найбільше грошей на ЖКГ планує виділити Сумська ТГ (14%). Рівненська та Чернігівська ТГ 

розраховують витратити близько 9% бюджету, а Житомирська ТГ і Київ – близько 5%.  

Попри численні обов'язки місцевої влади щодо забезпечення соціального захисту, ця сфера не 

увійшла до найбільш профінансованих в Чернігівській і Рівненській ТГ. А ось лідером з 

фінансування "соціалки" є Київ. Столиця вирішила виділити на підтримку вразливих верств 

населення понад 10% бюджету. Це найбільша частка на соціальний захист не лише в регіоні, але 

й по країні.  

Пріоритетом в плані фінансування для Києва є і дорожньо-транспортна інфраструктура. Тут це 

друга за обсягом виділених грошей сфера після освіти (15%). Значні кошти на транспорт та 

дороги виділяють також Чернігів (11,5%) та Житомир (9%). А ось в Сумах цієї сфери немає серед 

пріоритетних для фінансування.  

Найбільше на будівництво і регіональний розвиток в 2021 році виділяє Рівненська ТГ (10,5%). По 

5% заплановано в Чернігові і Сумах. У той же час Житомир і Київ виділяють на це відносно 

невеликі кошти. Тут сфера не увійшла в шістку найбільш профінансованих. 

Зміни видаткових пріоритетів 

Найбільш відчутні зміни фінансування відбулися в сфері освіти. Наприклад, в Житомирі в 2021 

році освітні витрати збільшилися на чверть порівняно з 2018 роком. А ось найповільніше бюджет 

на освіту зростає в Києві – на 10% за чотири роки. 

У Чернігові істотних змін зазнало фінансування утримання ОМС. З 2018 року ця стаття видатків 

скоротилося майже на 30%, в той час як в інших облцентрах вона майже не змінилася. 

https://www.centreua.org/article/yak-misceva-vlada-oblasnih-centriv-pikluyetsya-pro-najbilsh-vrazlivih
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А ось витрати на ЖКГ в Чернігові дещо збільшилися – на 4,5%. Чернігівська і Житомирська ТГ 

запланували виділити на 3% більше грошей на транспорт і дороги порівняно з 2018 роком. У той 

же час столиця вирішила зменшити фінансування цієї сфери на 2,5%. Нещодавно мер Києва 

Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт у столиці є дотаційним, і економічно 

обґрунтована вартість проїзду має становити 15 грн за поїздку. Якщо київська влада і далі 

скорочуватиме фінансування транспорту, киянам справді доведеться витрачати на проїзд 

більше. Найймовірніше, різницю фінансування покриють з кишень киян. 

  

https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/14/673871/
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Як змусити гроші працювати на громадян? 

Нині основна частина надходжень до місцевого бюджету – це податки та інші кошти від 

мешканців громад. Щоб ці гроші працювали на громадян і допомагали розв’язувати проблеми, 

найперше необхідно правильно планувати бюджети та політики в різних сферах. Але як 

домогтися цього від "місцевих обранців"?  

Насамперед громадяни мають розуміти, що залежить від місцевої влади, а що від Президента чи 

Уряду. Перед виборами місцеві політики давали багато гарних обіцянок. Дізнатися, як 

новообрані депутати виконують їх та чи працюють в інтересах громадян, можна в різні способи. 

Наприклад, подивитися, чи оновлюються місцеві програми, які мають вирішувати актуальні 

проблеми. Що саме передбачають ці програми та скільки бюджетних коштів виділено на 

розв’язування проблеми. Чи вчасно на сайті ОМС публікуються бюджети.   

Якщо вас цікавлять бюджети за попередні роки, доречно дивитися звіти про виконання за 

відповідний період. Якщо ж ви бажаєте дізнатися, які витрати заплановані на поточний рік, 

корисним буде ознайомитися із ухваленим місцевою радою рішення про місцевий бюджет. 

Проте низка громад до сьогодні публікують дані як погано відскановані pdf-документи. Але це не 

катастрофа. Адже діджиталізація кілька років тому добралася сфери бюджетів держави і громад. 

І на сьогодні, є низка інструментів, завдяки яким можна зайшовши на сайт дізнатися чимало про 

доходи і витрати держави і громад.   

По-перше, це розроблений Мінфіном портал openbudget.gov.ua. Там можна стежити за 

доходами і витратами громад, порівнювати витрати за напрямками.   

По-друге, на порталі spending.gov.ua можна заглибитися у витрати громад. І якщо OpenBudget 

дає загальну інформацію, то на Spending можна знайти витрати аж до конкретного відомства, 

яке виділяє кошти на виконання тієї чи іншої роботи. Також  на Spending можна дізнатися про 

ФОП і ТОВ, які за бюджетні гроші виконують певну роботу на замовлення ОМС. Таке 

заглиблення, безсумнівно, корисне для тих, хто має потребу стежити за витратами громад або 

має претензії до того, чи впоралися ФОПи і підприємства із виконанням роботи.  

По-третє, на сайті prozorro.gov.ua можна вникнути у те, як проводяться закупівлі у громаді і 

державі. Тут можна порівняти, наприклад, чи обрала ваша місцева рада найдешевшу і 

найякіснішу пропозицію закупівлі.  

Якщо потрібна ще детальніша інформація, варто не нехтувати написанням запитів на доступ до 

публічної інформації.  

Важливо не лише дізнатися, на що витрачаються бюджетні гроші, а й вплинути на місцевих 

політиків, аби вони виділили більше коштів на вирішення проблем у наступному році. Йдеться 

про участь в громадських слуханнях проєктів місцевого бюджету, направлення офіційних 

звернень "народним обранцям", залучення місцевих чи всеукраїнських громадських організації і 

медіа.  

Крім того, низка громад започаткували практику громадських бюджетів. ОМС виділяє частку 

місцевого бюджету. Громадяни висувають проєкти, які можуть покращити життя у громаді. А 

потім відбувається голосування і проєкти, які підтримують жителі громади отримують 

фінансування.  

https://www.centreua.org/article/pl-abo-propav-strategichnij-pidhid-do-formuvannya-miscevih-politik
https://www.centreua.org/article/abivibulivkursi-yaku-vladu-mi-obirayemo-na-miscevih-viborah
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Добробут наших громад залежить не лише від політиків, а й від активного залучення кожного 

українця до суспільного життя. Розуміння, що таке місцевий бюджет і як управляти грошима 

громади, допоможе в цьому. 

  

https://www.centreua.org/article/chiyim-koshtom-benket-abo-na-yaki-groshi-ne-pracyuye-misceva-vlada
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