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ДЕРЖАВНИХ МІСЦЕВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Постановка проблеми. Діяльність місцевих 
державних адміністрацій останні роки виявилась 
неефективною, що зумовлено недалекоглядною 
політикою, особливо у сфері фінансових відносин 
що вплинуло на забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку громадян. Порушення пропор-
цій доходи – видатки в бюджетній сфері призво-
дить до політичного протистояння між органами 
центральної та місцевої влади. Нераціональне 
управління місцевими бюджетами систематично 
призводить до постійного недофінансування дер-
жавних установ у сфері освіти, медицини, культу-
ри і спорту, відповідно, таке становище потребує 
нагальних змін.

Тому, реформування адміністративно-право-
вих засад діяльності місцевих державних адміні-
страцій зумовлене необхідністю удосконалення 
адміністративного законодавства, яке регулює ді-
яльність державних місцевих адміністрацій в га-
лузі бюджету та фінансів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Державне управління та адміністративно-пра-
вові засади діяльності місцевих державних адмі-
ністрацій розглянуто у працях: О. Ф. Андрійко, 
О. М. Іщенка, А. М. Коваленка, В. В. Копейчико-
ва, В. В. Кравченка, Ю. В. Мельника, Н. Р. Ниж-
ник, В. Ф. Опришка, В. Ф. Погорілка, А. Ф. Тка-
чука, В. М. Шаповала та інших.

Контроль бюджетних ресурсів, а також управ-
ління фінансами органами влади розглядали у 
свої працях науковці: В. Андрущенко, Т. Бонда-
рук, О. Кириленко, Д. Полозенко, О. Сунцова, 
В. Суторміна, В. Федосов та інші.

Проте, проблема регулювання діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів залишилась недостатньо вивченою, 
що зумовлює подальші наукові пошуки. 

Мета статті – виділити та науково обґрунтува-
ти пропозиції стосовно удосконалення адміністра-
тивного законодавства, яке регулює діяльність 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міс-
цеві бюджети являються важливою самостійною 
ланкою бюджетної системи України, оскільки за-
безпечують фінансову автономію адміністратив-
но-територіальних центрів, а тому зміна умов їх 
формування і виконання може негативно позна-

читися на реалізації економічної політики держа-
ви. Дотримання вимог бюджетного законодавства 
України здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу. Управління в галузі бюджету та фінансів 
на місцевому рівні реалізується державними міс-
цевими адміністраціями з дотриманням принци-
пів бюджетного законодавства.

Основні напрямки реформування діяльності 
державних місцевих адміністрацій знайшли в своє 
відображення в ряді концепцій уряду України.

Указ Президента України «Про Концепцію 
державної регіональної політики» від 25 травня 
2001 року № 341/2001, у якому зазначається, що 
головною метою державної регіональної політики 
є створення умов для динамічного, збалансовано-
го соціально-економічного розвитку України та 
її регіонів, підвищення рівня життя населення, 
забезпечення додержання гарантованих держа-
вою соціальних стандартів для кожного її грома-
дянина [12]. Проте, даний Указ має ряд недоліки, 
зокрема, не вказано роль державних місцевих ад-
міністрацій у процесі реалізації державної регіо-
нальної політики та невизначено ступінь їх відпо-
відальності за виконання заходів спрямованих на 
виконання соціально-економічних програм для 
розвитку місцевих громад, не здійснено розподіл 
владних повноважень між державними місцеви-
ми адміністраціями та органами місцевого само-
врядування щодо питань формування та розподі-
лу місцевих бюджетів.

Указ Президента України «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної рефор-
ми в Україні» від 28 травня 2006 р. № 810/98 вида-
ний з метою забезпечення реформування системи 
державного управління в Україні, створення умов 
для побудови відповідно до Конституції України 
демократичної, соціальної, правової держави, 
утвердження і забезпечення прав людини і грома-
дянина [11].

Проте, даний нормативно-правовий акт визна-
чає лише основні напрями діяльності місцевих 
державних адміністрацій, не конкретизуючи пов-
новаження у сфері місцевих фінансів та бюджету.

Варто зазначити, що основні засади децентра-
лізації були закладені в Розпорядженні Кабіне-
ту Міністрів України «Про схвалення Концепції 
щодо внесення змін до Законів України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 
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державні адміністрації»» від 1 березня 2001 р. 
№ 69-р. Даним нормативно-правовим актом пе-
редбачалося усунути неузгодженість і дублю-
вання повноважень місцевих державних адмі-
ністрацій та органів місцевого самоврядування 
зумовлюють невизначеність їх відповідальності, 
послаблюють державний і громадський контроль 
за результатами їх практичної діяльності [17]. 
Проте, це не усунуло наявні суперечності між міс-
цевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування стосовно управління в 
галузі місцевих бюджетів та фінансів. Між цими 
державними органами точиться конкуренція за 
розподіл бюджетних коштів на ті чи інші програ-
ми соціально-економічного розвитку.

Однак, положення даних концепцій не вирішу-
ють суперечності в управління місцевими фінан-
сами та бюджетами на рівні державних місцевих 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування 
та громад; окремі пункти містять лише деклара-
тивний характер, відсутній реальний план дій. 
У зв’язку із чим, необхідно удосконалити норма-
тивно-правові засади регулювання діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

Крім того, виникає потреба в удосконаленні 
системи прогнозування доходів та видатків міс-
цевих бюджетів на наступний бюджетний період 
і розробленні прогнозу середньострокових показ-
ників місцевих бюджетів.

Науковці О. П. Гетманець, Д. В. Коробцова 
вважають, що намагання державних органів зба-
лансувати бюджет, а не прийняти фінансовий 
документ для виконання покладених на державу 
функцій у відповідності до інших принципів бю-
джетного права частково пояснюється відсутніс-
тю законодавчо закріплених принципів бюджет-
ного процесу [3, с. 207].

Варто уточнити, що збалансування місцевого 
бюджету передбачає вирівнювання надходжень 
і видатків, що проводиться за допомогою кори-
гуючи заходів (скорочення видатків, взяття дер-
жавного кредиту, вирівнювання показників).  
Нажаль, існуюча форма фінансового вирівнюван-
ня в Україні слабо стимулює місцеві державні ад-
міністрації до зростання доходів чи пошуку нових 
джерел фінансування, що призводить до «зрів-
няння» у надходжень та видатків.

Проблематика розбалансованості бюджетів 
(державного та місцевих) прямо залежить від ор-
ганізації бюджетного процесу, а саме його органі-
зації на стадії складання та виконання бюджету. 
В сучасних умовах сере загрозливих вад бюджет-
ного процесу в Україні необхідно виділити його 
прийняття поспіхом, що відповідно позначається 
на процесі його виконання. Збалансовуючи бю-
джет, зокрема і на вимогу Міжнародного валютно-
го фонду, постійно виникає потреба внесення змін 

та доповнень до закону про бюджет на відповідний 
рік. Підсумком такої практики стала відсутність 
бюджетної стабільності та бюджетної захищеності 
в державі, результатом чого є втрата довіри насе-
лення та бізнесу до держави як гаранта законності 
і правопорядку [3, с. 207].

На нашу думку, місцевим державним адміні-
страціям варто посилити внутрішній контроль за 
бюджетним процесом та управління фінансами. 
Цього можна досягти, наприклад, за допомогою 
аудиту, що дозволить здійснити досягти ефектив-
ного і результативного контролю за бюджетними 
коштами на всіх стадіях бюджетного процесу.

Д. В. Швець вказує, що аналіз стану закон-
ності дає підстави для висновку про недостатню 
ефективність контролю у фінансовій, бюджетній, 
податковій сферах, в управлінні й розпорядженні 
державним майном. Тому контрольна діяльність 
у зазначених сферах потребує суттєвого вдоскона-
лення й коригування. Зокрема матеріали контро-
люючих органів свідчать про те, що в їхній роботі 
мають місце недоліки під час збору інформації, 
аналізу, реалізації інформації про правопорушен-
ня. Рівень інформаційного обміну даними між 
різними перевіряючими органами про стан закон-
ності в сферах їх компетенції є також вкрай низь-
ким [19, с. 64].

Однією з важливих управлінських функцій 
в галузі бюджету і фінансів є функція контролю. 
Результативність роботи місцевих державних ад-
міністрацій у бюджетному процесі значною мірою 
залежить від системи контролю за виконанням 
положень конституції України, законів, указів 
Президента України, постанов кабінету Міністрів 
України, рішень, та інших документів.

Дієвий державний контроль є необхідною умо-
вою виявлення та усунення недоліків у бюджетно-
му процесі та управлінні фінансами, а також ви-
явлення факторів, що їх породжують. Контроль 
у галузі бюджету та фінансів можна тлумачити, 
як управлінську функцію, метою якої встанов-
лення відповідності між плановими бюджетними 
надходженнями та витратами, що забезпечує ці-
льове використання коштів, перевірка стану ви-
конання прийнятих рішень.

На нашу думку, варто закріпити до переліку 
повноважень місцевих держаних адміністрацій 
проведення внутрішнього фінансового та бюджет-
ного контролю.  

Дослідниця К. М. Роменська акцентує увагу 
на важливості контролю за дотриманням бюджет-
ного законодавства. В умовах змін бюджетного 
законодавства вона вбачає, що контроль потребує 
вдосконалення і посилення, для чого необхідно: 
по-перше, вдосконалити роботу всіх учасників 
бюджетного процесу, наділених повноваженнями 
з питань контролю; по-друге, забезпечити при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень 
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щодо використання бюджетних коштів; по-третє, 
попереджати настання випадків порушень бю-
джетного законодавства; по-четверте, забезпечи-
ти достовірність показників бюджетної звітності, 
що аналізуються, застосовуючи правильні тлума-
чення ефективності використання бюджетних ко-
штів при обчисленні результатів [18, с. 785].

До суб’єктів, які здійснюють контроль за ви-
користання бюджетних коштів на місцях та пе-
ревіряють дотримання вимог бюджетного законо-
давства належать органи Державної аудиторської 
служби України, органи Державної фіскальної 
служби України, органи Державної казначей-
ської служби України та інші контролюючі інсти-
туції, які мають такі повноваження.

Отже, зважаючи на наявні труднощі, постає 
необхідним удосконалення адміністративного за-
конодавства України, яке регулює діяльність дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

На основі вивчення положень Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року № 586-XIV [14], Бюджетного кодек-
су України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [2],  
Податкового кодексу України від 2 груд-
ня 2010 року № 2755-VI [8], можна виділити 
два напрямки удосконалення адміністратив-
ного законодавства України: підконтрольність 
та підзвітність діяльності державних місцевих 
адміністрацій в галузі бюджету та фінансів пе-
ред місцевими громадами; удосконалення та 
розширення напрямків співпраці державних 
місцевих адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Розглянемо і охарактеризуємо окреслені на-
прямки удосконалення адміністративного зако-
нодавства України, яке регулює діяльність дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів.

а) Підконтрольність та підзвітність діяльності 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів перед громадянами.

Реалізація принципів підконтрольності та під-
звітності діяльності державних місцевих адміні-
страцій перед громадянами є на сьогодні важли-
вим пріоритетом для розвитку демократичних 
відносин у правовому суспільстві. Важливим є по-
силення адміністративної відповідальності поса-
дових осіб та державних службовців за нецільове 
використання державних коштів, протиправні та 
корупційні діяння в галузі бюджету та фінансів.

Як справедливо зауважує дослідниця В. М. Ма-
ліновська, юридична відповідальність як різновид 
соціальної відповідальності є важливим засобом 
забезпечення законності і правопорядку в країні, 
дотримання прав і свобод людини та забезпечен-
ня належної реалізації державними органами та 
їх посадовими обов’язками своїх повноважень, 

визначених законом, отже, є істотним фактором 
побудови правової держави в Україні [7, с. 7].

Соціальної відповідальність породжує полі-
тичну підзвітність органів влади і відображається 
у тому як вони виконують взяті на себе зобов’язан-
ня, передвиробні програми і обіцянки, вирішують 
проблеми суспільства.

Підзвітність означає, що наділені владними 
повноваженнями і відповідальністю органи вла-
ди зобов’язані аргументовано доповідати і обго-
ворювати результати своєї діяльності з громадою. 
Цей принцип був впроваджений для забезпечення 
того, щоб місцеві (виборні) представники та служ-
бовці брали відповідальність та були відповідаль-
ними за свою діяльність перед громадою [1].

Підзвітність за результати роботи пов’язана із 
фінансовою відповідальністю. Розвиток демокра-
тичних відносин в суспільстві знайшов своє відо-
браження у фінансово-бюджетній сфері органів 
влади, серед яких провідне місце займають фінан-
совий контроль і підзвітність діяльності місцевих 
державних адміністрацій громадянам.

Фінансова підзвітність – це моніторинг та оп-
рилюднення інформації по розподіл, розміщен-
ня та використання фінансових ресурсів. Такі 
завдання виконуються за допомогою інструментів 
аудиту, бюджетування та обліку [1].

Поняття «підзвітності держави у сфері бюдже-
ту і фінансів» відображається у публічному об-
ґрунтуванні органами виконавчої влади проекту 
бюджету, надходжень і видатків, планів роботи, 
результатів виконання бюджету за певний кален-
дарний період, громадське їх обговорення, а та-
кож несення відповідальності за ці результати.

Підконтрольність і підзвітність органів вико-
навчої влади – певний стан (режим) організацій-
них відносин між органами виконавчої влади, за 
яким один орган має право перевіряти діяльність 
іншого, включаючи право скасовувати чи зупи-
няти дію його актів, а той зобов'язаний надавати 
необхідні можливості для таких перевірок і звіту-
вати про свою діяльність [6].

Взаємодія між місцевими державними адміні-
страціями з громадськими інституціями в галузі 
бюджету та фінансів регулюється наступними 
нормативно-правовими актами: Закони Украї-
ни: «Про стимулювання розвитку регіонів» від 
8 вересня 2005 року № 2850-IV [15]; «Про засади 
державної регіональної політики» від 5 лютого 
2015 року № 156-VIII [9];Постанови кабінету Мі-
ністрів України: «Про затвердження Порядку 
обслуговування коштів місцевих бюджетів у ча-
стині бюджету розвитку та власних надходжень 
бюджетних установ в установах банків держав-
ного сектору» від 14 травня 2015 р. № 378 [10]; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції реформування місцевих бю-
джетів» від 23 травня 2007 р. № 308-р [16].
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Згідно із положеннями Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року № 586-XIV, місцеві державні адміні-
страції та їх голови при здійсненні своїх повно-
важень підзвітні і підконтрольні: перед Прези-
дентом України і Кабінетом Міністрів України 
(стаття 30), перед відповідними міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої вла-
ди (стаття 31), перед обласними та районними 
радами у частині делегованих повноважень (стат-
тя 34). структурні підрозділи місцевих державних 
адміністрацій підзвітні та підконтрольні головам 
відповідних місцевих державних адміністрацій, 
а також органам виконавчої влади вищого рівня 
(стаття 42) [14].

Проте, в тексту даного закону відсутнє поло-
ження про підконтрольність та підзвітність діяль-
ності державних місцевих адміністрацій перед 
громадянами, що є неприйнятним для демокра-
тичної держави. Оскільки, головним джерелом 
влади в країні є народ, а місцеві державні адмі-
ністрації мають повноваження щодо управління 
в галузі місцевих бюджетів та фінансів,  пропону-
ється доповнити статтю 38 «Відносини місцевих 
державних адміністрацій з громадянами» Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» від 
9 квітня 1999 року № 586-XIV поправкою, яку 
слід викласти в наступній авторській редакції: 
«Місцеві державні адміністрації відповідальні за 
свою діяльність та підзвітні перед громадянами 
щодо управління місцевим бюджетом та фінан-
сами. Кожного календарного року, до 30 грудня, 
місцеві державні адміністрації мають звітувати 
про доходи, видатки, розподіл, дефіцит та джере-
ла його покриття місцевого бюджету».

Внесення авторської поправки дозволить ре-
алізувати принципи підконтрольності і підзвіт-
ності місцевих органів виконавчої влади у галузі 
управління місцевим бюджетом та фінансами, 
підсилить відповідальність голів місцеві держав-
ні адміністрації та державних службовців за не-
цільове використання державних коштів, попере-
дження правопорушень та корупційних діянь.

Для закріплення права об’єднань громадян кон-
тролювати стан фінансового забезпечення об’єктів 
соціальної інфраструктури пропонується допов-
нити статтю 37 «Відносини місцевих державних 
адміністрацій з об’єднаннями громадян» Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
від 9 квітня 1999 року № 586-XIV поправкою, яку 
слід викласти в наступній авторській редакції: 
«Об’єднання громадян мають право бути суб’єкта-
ми (учасниками) контролю щодо перевірки стану 
фінансування об’єктів соціальної інфраструктури 
(дитячих садочків, шкіл, лікарень, поліклінік, 
спортивних комплексів на інше). Об’єднання гро-
мадян мають право ініціювати незалежні фінан-
сові перевірки, у разі виявлення фактів порушень 

щодо фінансування об’єктів соціальної інфра-
структури та розподілу бюджетних коштів, шля-
хом направлення відповідного клопотання до ор-
ганів Державної аудиторської служби України, 
органів Державної фіскальної служби України, ор-
ганів Державної казначейської служби України».

На нашу думку, ухвалення такої поправки доз-
волить отримати об’єднанням громадян важіль 
контролю над відповідною державною місцевою 
адміністрацією щодо фінансового забезпечення та 
утримання об’єктів соціальної інфраструктури.

б) удосконалення та розширення напрямків 
співпраці державних місцевих адміністрацій з ор-
ганами місцевого самоврядування в галузі бюдже-
ту та фінансів.

В Конституції України визначено дві системи 
влади у регіонах: місцеві державні адміністрації, 
що являють собою місцеві органи виконавчої вла-
ди, та місцеве самоврядування, яка є формою пу-
блічної влади, що реалізується територіальними 
колективами і сформованими органами.

Слід зазначити, що згідно статті 140 Консти-
туції України від 28 червня 1996 року органи міс-
цевого самоврядування (районні та обласні ради) 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ та міст [5].

Стаття 74 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21 травня 1997 року 
№ 280/97-ВР вказує, що органи та посадові осо-
би місцевого самоврядування несуть відповідаль-
ність за свою діяльність перед територіальною 
громадою, державою, юридичними і фізичними 
особами [13].

Удосконалення взаємодії між місцевими дер-
жавними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування вимагає впровадження механіз-
мів узгодження рішень, які зачіпають інтереси 
та права місцевого самоврядування, громад; вирі-
шення проблеми делегування повноважень вико-
навчої влади місцевому самоврядуванню, а також 
створення адміністративно-правового механізму 
контролю за законністю здійснення повноважень.

Досвід областей України, Н. Т. Гончарук та 
Л. Л. Прокопенко виділили основні організа-
ційно-правові форми взаємодії місцевих органів 
влади: утворення спеціальних органів на пари-
тетних началах для реалізації спільних програм, 
здійснення конкретних дій в певних сферах жит-
тєдіяльності території; проведення координацій-
них нарад (семінарів) за участю керівників і по-
садових осіб місцевих органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування; проведення 
спільних дій із комплексних питань і планування 
з розподілом обов’язків між учасниками їх реалі-
зації; проведення спільних засідань колегій і пре-
зидій та прийняття спільних розпоряджень голо-
вою відповідної місцевої державної адміністрації 
та головою обласної (районної) ради; складання 
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аналітичних оглядів спільної діяльності органів 
місцевого управління з метою виявлення пози-
тивного досвіду і його впровадження; існування 
спільних ЗМІ; спільне проведення масово-куль-
турних заходів [4].

Співпраця місцевих державних адміністрацій 
з органами місцевого самоврядування дає пози-
тивний ефект, унаслідок чого забезпечуються не-
обхідні правові умови та механізм для здійснення 
державного управління в регіонах.

Оскільки, між місцевих державних адміні-
страцій з органами місцевого самоврядування 
виникають конфлікти стосовно розподілу і управ-
ління бюджетними коштами, необхідно внести 
поправку до Статті 26 «Виключна компетенція 
сільських, селищних, міських рад» Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 року № 280/97-ВР [13], яку слід 
доповнити 58 пунктом і викласти  його у автор-
ській редакції: «Органи місцевого самоврядуван-
ня мають право приймати участь розробці проек-
тів місцевих, обласних, районних бюджетів, за 
поданням вносити зміни до них відстоюючи інте-
реси територіальних громад. Мають право контро-
лювати надходження і видатки місцевих, облас-
них, районних бюджетів». 

Таким чином, будуть враховуватися закон-
ні інтереси і права органів місцевого самовряду-
вання, що дозволить уникнути конфліктів щодо 
недофінансування окремих об’єктів соціальної 
інфраструктури на місцях, а також контролювати 
витрати державних коштів.

Вважаємо за потрібне доповнити статтю 
35 «Відносини місцевих державних адміністра-
цій з органами місцевого самоврядування те-
риторіальних громад і їх посадовими особами» 
Закону України: «Про місцеві державні адміні-
страції» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV [14]  
абзацом 7 де визначити відповідні напрямки 
співпраці, виклавши у авторській редакції: 
«Співпраця місцевих державних адміністрацій з 
органами місцевого самоврядування може здійс-
нюватися в галузі бюджету та фінансів, що  пе-
редбачає: забезпечення адміністративних проце-
дур реалізації повноважень місцевих державних 
адміністрацій в галузі бюджету та фінансів;  за-
безпечення юридичних гарантій діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюдже-
ту та фінансів в Україні; утворення спільних 
спеціальних органів для реалізації бюджетних 
програм розвитку регіонів, здійснення адміні-
стративних дій в певних сферах фінансового за-
безпечення об’єктів соціальної інфраструктури; 
проведення координаційних нарад,  (семінарів) 
за участю керівників і посадових осіб місцевих 
органів виконавчої влади і органів місцевого са-
моврядування щодо вирішення окремих питань 
фінансового забезпечення».

Така поправка, певною мірою урегулює відно-
сини місцевих державних адміністрацій з орга-
нами місцевого самоврядування щодо співпраці в 
бюджетній та фінансовій сфері. Це дозволить усу-
нути конфлікти в частині розподілу повноважень 
та налагодити конструктивний правовий діалог 
щодо формування та розподілу бюджетних коштів.

Отже, узгодження порядку взаємодії місцевих 
державних адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування та громадськістю щодо форму-
вання та розподілу бюджету та фінансів слід очі-
кувати наступних переваг:

– забезпечення адміністративних процедур ре-
алізації повноважень місцевих державних адміні-
страцій в галузі бюджету та фінансів; 

– забезпечення юридичних гарантій діяльності 
державних місцевих адміністрацій в галузі бю-
джету та фінансів в Україні; 

– усунення конфлікту інтересів між держав-
ними місцевими адміністраціями з органами міс-
цевого самоврядування та громадськими інститу-
ціями в галузі бюджету та фінансів;

– громадський контроль за діями державних 
службовців, з метою запобігання адміністратив-
ним правопорушенням, фальсифікації докумен-
тів фінансової звітності, корупції, нецільового ви-
користання державних коштів. 

Тому, необхідно налагодити умови публічності 
діяльності місцевих державних адміністрацій при 
здійсненні ними процедур планування бюджету, 
розподілу, контролю та нагляду в галузі фінансів, 
зокрема через співпрацю із засобами масової ін-
формації та громадського оприлюдненню проектів 
бюджету, звітів виконання, актів перевірки, ау-
диторські висновки тощо. Необхідно забезпечити 
можливість прямої участі представників громад-
ських організацій під час проведення нарад та за-
сідань на сесіях державної місцевої адміністрації, 
органах місцевого самоврядування, відстоювання 
власних позицій під час розгляду питань щодо роз-
поділу місцевих фінансів та формуванню бюджету.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Розглянуто урядові концепції щодо удо-
сконалення діяльності державних місцевих адмі-
ністрацій в галузі бюджету та фінансів, на основі 
чого виділено два напрямки удосконалення ад-
міністративного законодавства України: підкон-
трольність та підзвітність діяльності державних 
місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фі-
нансів перед місцевими громадами; удосконален-
ня та розширення напрямків співпраці держав-
них місцевих адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Запропоновано зміни до положень Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» 
та Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» в частині управління місцевими бю-
джетом та розподілом фінансів, які спрямовані 
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на розширення повноважень державних місцевих 
адміністрацій стосовно управління державними 
коштами, покращення податкового регулювання.

Виділено і охарактеризовано два напрямки удо-
сконалення адміністративного законодавства Укра-
їни: підконтрольність та підзвітність діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету 
та фінансів перед місцевими громадами; удоскона-
лення та розширення напрямків співпраці держав-
них місцевих адміністрацій з органами місцево-
го самоврядування в галузі бюджету та фінансів.

Доведено, що взаємодія місцевих державних 
адміністрацій з органами місцевого самовряду-
вання та громадськими інституціями в галузі 
бюджету та фінансів має ґрунтуватися на прин-
ципах: публічності, гласності, законності, підзвіт-
ності, цільової спрямованості, результативності. 
Обґрунтовано необхідність здійснення контролю 
за місцевими бюджетами та фінансами органами 
місцевого самоврядування та громадськими інсти-
туціями з метою попередження правопорушень.

Перспективами подальших досліджень може 
бути вивчення зарубіжного досвіду щодо управ-
ління місцевими бюджетами і фінансами, а також 
можливість його застосування в Україні.
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Анотація

Лапіка А. О. Удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регулює діяльність державних міс-
цевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів. – 
Стаття.

В статті визначено, що місцеві бюджети є важливою 
ланкою бюджетної системи України, оскільки забез-
печують фінансову автономію адміністративно-тери-
торіальних центрів, реалізують економічну політику 
на місцях.

Мета статті – виділити та науково обґрунтувати 
пропозиції стосовно удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регулює діяльність державних міс-
цевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів.

Розглянуто ряд концепцій щодо реформуван-
ня діяльності державних місцевих адміністрацій 
запропонованих урядом України визначено їх переваги 
і недоліки. Доведено, що результативність роботи міс-
цевих державних адміністрацій у бюджетному процесі 
значною мірою залежить від системи контролю місце-
вих фінансів.

Автором запропоновано зміни до положень Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» та За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» в частині управління місцевими бюджетом та 
розподілом фінансів, які спрямовані на розширен-
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ня повноважень державних місцевих адміністрацій 
стосовно управління державними коштами, покращен-
ня податкового регулювання.

Виділено і охарактеризовано два напрямки 
удосконалення адміністративного законодавства Укра-
їни: підконтрольність та підзвітність діяльності дер-
жавних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фі-
нансів перед місцевими громадами; удосконалення та 
розширення напрямків співпраці державних місцевих 
адміністрацій з органами місцевого самоврядування 
в галузі бюджету та фінансів.

Доведено необхідність здійснення контролю за міс-
цевими бюджетами та фінансами органами місцевого 
самоврядування та громадськими інституціями з ме-
тою попередження правопорушень.

Ключові  слова: місцевий бюджет, фінанси, регу-
лювання, місцеві державні адміністрації, державне 
управління.

Аннотация

Лапика А. А. Совершенствование административ-
ного законодательства, регулирующего деятельность 
государственных местных администраций в области 
бюджета и финансов. – Статья.

В статье определено, что местные бюджеты явля-
ются важным звеном бюджетной системы Украины, 
поскольку обеспечивают финансовую автономию адми-
нистративно-территориальных центров, реализующих 
экономическую политику на местах.

Цель статьи – выделить и научно обосновать пред-
ложения по совершенствованию административного 
законодательства, регулирующего деятельность госу-
дарственных местных администраций в области бюд-
жета и финансов.

Рассмотрен ряд концепций по реформированию де-
ятельности государственных местных администраций 
предложенных правительством Украины, определены 
их преимущества и недостатки. Доказано, что резуль-
тативность работы местных государственных админи-
страций в бюджетном процессе в значительной степени 
зависит от системы контроля местных финансов.

Автором предложены изменения с положениями 
Закона Украины «О местных государственных адми-
нистрациях» и Закона Украины «О местном самоу-
правлении в Украине» в части управления местными 
бюджетом и распределением финансов, направленных 
на расширение полномочий государственных местных 
администраций по управлению государственными 
средствами, улучшение налогового регулирования.

Выделены и охарактеризованы два направления 
совершенствования административного законодатель-

ства Украины: подконтрольность и подотчетность де-
ятельности государственных местных администраций 
в области бюджета и финансов перед местными общи-
нами; усовершенствование и расширение направлений 
сотрудничества государственных местных админи-
страций с органами местного самоуправления в обла-
сти бюджета и финансов.

Доказана необходимость осуществления контроля 
за местными бюджетами и финансами органанов мест-
ного самоуправления и общественными институтами 
в целях предупреждения правонарушений.

Ключевые слова: местный бюджет, финансы, регу-
лирования, местные государственные администрации, 
государственное управление.

Summary

Lapika A. O. Improvement of administrative legisla-
tion regulating the activities of state local administra-
tions in the field of budget and finance. – Article.

The article defines that local budgets are an important 
part of the budget system of Ukraine, as they provide fi-
nancial autonomy of administrative-territorial centers, 
implement economic policy on the ground.

The purpose of the article is to identify and scientif-
ically substantiate proposals for improving the adminis-
trative legislation governing the activities of state local 
administrations in the field of budget and finance.

A number of concepts for reforming the activities of 
state local administrations proposed by the Government 
of Ukraine are considered, and their advantages and dis-
advantages are identified. It is proved that the effective-
ness of local state administrations in the budget process 
largely depends on the system of control of local finances.

The author proposes amendments to the provisions 
of the Law of Ukraine "On Local State Administrations" 
and the Law of Ukraine "On Local Self-Government in 
Ukraine" in terms of local budget management and finan-
cial allocation, which are aimed at expanding the powers 
of state local administrations to manage public funds.

Two directions of improvement of the administrative 
legislation of Ukraine are allocated and characterized: 
control and accountability of activity of the state local ad-
ministrations in the field of the budget and finance before 
local communities; improving and expanding the areas of 
cooperation of state local administrations with local gov-
ernments in the field of budget and finance.

The necessity of control over local budgets and financ-
es by local self-government bodies and public institutions 
in order to prevent offenses has been proved.

Key  words: local budget, finance, regulation, local 
state administrations, public administration.


