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Анотація 

Стаття присвячена аналізу дохідності об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації рефо-

рми децентралізації державного управління. Досліджено сутність поняття «фінансова спроможність тери-

торіальної громади». Проаналізовано показники розвитку об’єднаних територіальних громад та визначено 

основні фінансові джерела з яких громади можуть отримувати доходи, а також запропоновано нові дже-

рела, котрі на сьогоднішній день мало відомі, або взагалі не використовуються. Дане наукове дослідження 

слугує, як практичним так і теоретичним прикладом формування фінансової спроможності громад та дасть 

їм змогу оптимізувати процес наповнення місцевих бюджетів достатніми обсягами коштів, котрі необхідні 

для нормального їх функціонування та розвитку. 

Abstract 

The article is devoted to analyzing the profitability of the united territorial communities in the context of the 

implementation of the reform of decentralization of public administration. The essence of the concept of "financial 

capacity of the territorial community" is investigated. The indicators of development of the united territorial 

communities are analyzed and identified major financial sources from which the communities can earn the income 

and suggested new sources that are currently unknown or not used at all. This scientific study serves both as a 

practical and theoretical example of forming the financial capacity of communities and will enable them to opti-

mize the process of filling local budgets with sufficient funds needed for their normal functioning and develop-

ment. 
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тна децентралізація, деконцентрація, делегування, деволюція, власні доходи, місцеві бюджети, загальний 

фонд місцевих бюджетів. 
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Постановка проблеми. Основною проблемою 

з якою стикаються об'єднані територіальні громади 

(ОТГ) на сучасному етапі є забезпечення достатніх 

надходжень до бюджету. Фінансова забезпеченість 

та наповненість бюджетів громад є запорукою соці-

ально-економічної стабільності то гарантією розви-

тку регіону. Для більшості громад є проблематич-

ним ефективно залучати інвестиції чи отримувати 

стабільно високі доходи до місцевого бюджету, 

тому актуальним для них є пошук нових джерел до-

ходів та оптимізація вже існуючих. 

Мета статті полягає в дослідженні проблемних 

питань, щодо формування фінансової спроможно-

сті об'єднаних територіальних громад та аналізу ос-

новних джерел доходів за рахунок яких така спро-

можність взагалі може бути сформована та сприяти 

розвитку регіонів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Після того, як розпочався процес реалізації рефо-

рми децентралізації в Україні, стало ясно, аби ре-

форма вдалася, необхідно сформувати ефективний 

соціально-економічний механізм розвитку об'єдна-

них територіальних громад, а для цього потрібно, 

щоб громади які об'єднуються були фінансово 

спроможні здійснювати свою діяльність і надалі. 

Таким чином, першочергово слід звернути увагу на 

розуміння поняття «фінансова спроможність тери-

торіальної громади», яке означає можливість забез-

печувати стійке економічне зростання громади, по-

кращувати фінансовий і соціальний добробут її ме-

шканців та бути економічно конкурентоздатною, за 

рахунок використання наявних фінансових ресур-

сів, котрі мають бути в достатньому обсязі, аби га-

рантувати необхідну фінансову свободу та стабіль-

ність розвитку громади. Виходячи із трактування 

даного поняття з’являється усвідомлення головної 

причини, через яку велика кількість громад на рівні 

селищ, сіл та міст об’єднуються, цією причиною є 

якраз досягнення спроможності більш ефективно 

діяти в фінансовому, соціальному та політичному 

плані. Адже враховуючи малорозвиненість регіонів 

та малу забезпеченість всіма необхідними ресур-

сами громад, стає майже неможливим для поодино-

ких громад розвиватися самостійно на тому ж рівні, 

що і громади, які об’єдналися. Саме об’єднання ро-

зкриває нові горизонти можливостей, система стає 

взаємодоповнюючою та міцнішою, в межах ОТГ 

одні громади стимулюють розвиток інших, а фор-

мування спільного бюджету дає змогу розпоряджа-

тися такою кількістю фінансових ресурсів, котра 

була б достатньою не лише пітримувати економіку 

в межах ОТГ на певному рівні, але і почати форму-

вати економічну систему спроможну самостійно 

себе розвивати, уникаючи надлишкової бюрократії 

та корупції при розподілі бюджетних коштів. 

Реформа децентралізації розпочалася в 2014 р. 

і станом на 01 січня 2020 р. було створено 1029 об'-

єднана територіальна громада, тому для розуміння 

їх фінансової спроможності розглянемо, як зміни-

вся загальний обсяг надходження власних доходів 

до загального фонду місцевих бюджетів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів, млрд.грн. 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

У 2019 р. обсяг власних доходів склав 267 

млрд.грн., що на 32,9 млрд.грн. або на 14,1% більше 

у порівнянні з 2018 р. З початку реформи фінансо-

вої децентралізації доходи місцевих бюджетів по-

казують стрімку позитивну динаміку і вони відпо-

відно виросли на 198,4 млрд.грн.. Таке зростання 

доходів, дає привід відзначити, що реформа пози-

тивно впливає на формування фінансової спромож-

ності громад, але звичайно потрібно і надалі наро-

щувати дані доходи, шукати нові джерела та прово-

дити оптимізацію вже наявних. Саме тому важливо 

більш детально розглянути структуру доходів ОТГ, 

оцінити їх позитивні зрушення та наявні недоліки, 

а також запропонувати і нові джерела з яких ОТГ 

могли би в майбутньому отримувати стабільний до-

хід. 

Отже, існує чотири основних джерела, з яких 

ОТГ можуть отримувати доходи та за рахунок яких 

вони формують свою фінансову спроможність 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Основні джерела доходів ОТГ. 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 

 

Розглянемо більш детально кожен елемент. 

Першим і основним джерелом являється дохідна 

частина бюджету, яка може формуватися за раху-

нок внутрішніх бюджетних ресурсів (податків та 

зборів, оренда землі та нерухомості, яка перебуває 

в комунальній власності) та зовнішніх бюджетних 

ресурсів (субвенції, цільові програми та трансфе-

рти, які отримуються з дежавного бюджету). Розпо-

чнемо з аналізу, щодо надходжень податків та збо-

рів до бюджетів об’єднаних громад. У 2017 році 

внесено зміни до Бюджетного кодексу України, які 

визначили ставки зарахування податків та зборів до 

бюджетів об’єднаних територіальних громад і на 

сьогоднішній день вони є наступними: 

 Обсяг акцизного податку (Аі), що підлягає 

зарахуванню до загального фонду відповідного бю-

джету місцевого самоврядування, визначається за 

такою формулою (1.1): 

𝐴𝑖 = 𝐴 ∗ Ч𝑖, (1.1) 

де А - частина (13,44 відсотка) акцизного пода-

тку з виробленого в Україні пального та частина 

(13,44 відсотка) акцизного податку з ввезеного на 

митну територію України пального, які підлягають 

розподілу між бюджетами місцевого самовряду-

вання; 

Чi - частка для зарахування до загального фо-

нду і-того бюджету місцевого самоврядування 

(вона є визначеною окремо для кожного регіону, 

згідно постанови КМУ «Деякі питання зарахування 

частини акцизного податку з виробленого в Україні 

та ввезеного на митну територію України пального 

до загального фонду бюджетів місцевого самовря-

дування у 2019 році» ); 

і - індекс для позначення відповідного бю-

джету місцевого самоврядування [3]. 

 3 відсотки рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу 

та газового конденсату (крім рентної плати за кори-

стування надрами в межах континентального 

шельфу та/або виключної (морської) економічної 

зони України) до бюджетів об’єднаних тери-

торіальних громад [4]; 

 зараховується 60% податку на доходи 

фізичних осіб; 

 зараховується 100% податку на майно 

(нерухомість, земля, транспорт); 

 зараховується 100% єдиного податку; 

 зараховується 100% акцизного податку з 

роздрібної торгівлі; 

 зараховується 100% податку на прибуток 

установ комунальної власності ОТГ; 

 зараховується 100% платежів за надання 

адміністративних послуг; 

 зараховується 25% екологічного податку 

[5]. 

За рахунок внесення таких змін до Бюджет-

ного кодексу України, вдалося значно наростити 

частку місцевих податків та зборів у власних дохо-

дах місцевих бюджетів, що звичайно дає можли-

вість на формування фінансової самостійності для 

громад (рис. 3). 

 
Рис. 3. Частка місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів(загальний фонд), % 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 
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Аби побачити вагомість кожного виду пода-

тку, проаналізуємо структуру їх надходження до за-

гального фонду місцевих бюджетів ОТГ за перше 

півріччя 2019 року (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура надходження податків до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ за 2019 рік, % 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

Ми бачимо, що найбільшу частку складають 

саме надходження від ПДФО, це показує наскільки 

є вагомим даний податок для наповнення бюджетів 

ОТГ і це при тому що лише 60% його зараховується 

до місцевого бюджету, а 40% до державного бю-

джету. Якщо розглядати в грошовому вираженні 

(табл. 1) то обсяг податкових надходжень до бю-

джетів об’єднаних громад в 2019 склав 27 245,5 

млн.грн. із них ПДФО 16 261,2 млн.грн., акцизний 

податок 1 887,0 млн.грн., а місцеві податки і збори 

9 097,3 млн.грн.. Можна впевнено сказати, що та-

кий обсяг надходжень до місцевих бюджетів, пози-

тивно вплине на процес реалізації соціально-еконо-

мічних програм розитку, які розробляються грома-

дами та дає змогу забезпечити добробут її 

населення.  

Таблиця 1 

Обсяг податкових надходжень до бюджетів ОТГ за 2019 рік., млн. грн. 

Платежі до бюджета Наджодження 

Всього,  

із них: 

 

27 245,5 

Податок на доходи фізичних осіб 16 261,2 

Акцизний податок 1 887,0 

Місцеві податки і збори,  

із них: 

 

9 097,3 

Плата за землю 4 218,2 

Єдиний податок 3 930,2 

Податок на нерухоме майно 948,9 

Джерело: сформовано автором на основі [1] 

 

Наступним джерелом доходів для ОТГ є інвес-

тиції. Громада може залучати інвестиції за рахунок 

створення сприятливого інвестиційного клімату та 

проведення корпоратизації комунальних підпри-

ємств, що дасть змогу привабити потенційних інве-

сторів. 

Корпоратизація комунальних підприємств в 

Україні відбувається шляхом:  

 створення органами місцевого самовряду-

вання комунальних підприємств у формі господар-

ського товариства;  

 перетворення комунального підприємства 

унітарного типу в господарське товариство; 

 придбання органом місцевого самовряду-

вання більше 50% акцій (частки) статутного капі-

талу товариства.  

Комунальні підприємства корпоративного 

типу можуть бути створені у формі акціонерного 

товариства або товариства з обмеженою відповіда-

льністю. 

Після того, як орган місцевого самоврядування 

передає відокремлене комунальне майно в якості 

вкладу до статутного капіталу товариства, терито-

ріальна громада перестає бути власником цього 

майна. Зазначене комунальне майно стає власністю 

товариства, а територіальна громада отримує вза-

мін відповідний обсяг корпоративних прав [6]. 

Корпоратизація комунальних підприємств до-

помагає громадам залучати нові фінансові ресурси, 

покращує наявну матеріально-технічну базу, а та-

кож створює нові робочі місця та вирішує соціальні 

проблеми.  

Також розглядаючи інвестиційні джерела до-

ходів, слід відмітити, що об’єднані громади можуть 

не лише залучати інвестиції, а самі інвестувати тим-
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часово вільні кошти загального фонду місцевих бю-

джетів ОТГ на придбання державних цінних папе-

рів, а саме облігацій внутрішньої державної позики 

України (ОВДП). Даний інструмент управління 

тимчасово вільними бюджетними коштами є відно-

сно новим, та майже не використовується об'єдна-

ними територіальними громадами, тому він потре-

бує детального вивчення. 

Зазначимо, що облігації внутрішньої держав-

ної позики України (ОВДП) – це державні цінні па-

пери, які підтверджують зобов’язання України 

щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх 

номінальної вартості з виплатою доходу відповідно 

до умов розміщення облігацій. 

Розміщення облігацій здійснюється за крите-

рієм дохідності у формі аукціонного продажу облі-

гацій або продажу облігацій за фіксованим рівнем 

дохідності. Ставка дохідності придбання ОВДП 

встановлюється на ринкових умовах під час їх роз-

міщення Мінфіном. Дохідність залежить також від 

такого критерію, як вид валюти в якій номіновані 

ОВДП. Відтак є два види: номіновані у гривні – при 

погашенні власник отримує кошти в гривні, і дру-

гий вид номінований у валюті – погашення у ва-

люті, індексовані за курсом долара США, або євро 

– погашення у гривні, але за поточним курсом. При-

бутковість за валютними облігаціями зазвичай ни-

жча, ніж за гривневими.  

Проаналізуємо дохідність ОВДП у 2019 році у 

трьох валютах (рис. 5) 

 
Рис. 5. Динаміка дохідності ОВДП протягом 2019 року,% 

Джерело: сформовано автором на основі [7] 

 

Аналізуючи дану динаміку, слід відмітити, що 

у 2019 році середньозважена дохідність була насту-

пною: у гривні – 17,79%; у доларах США – 5,97%; 

в євро – 4,22%. Така дохідність є доволі непоганою 

та вищою ніж у депозитів, проте слід звернути 

увагу, що враховуючи ті суми коштів, котрі потрі-

бно додатково витратити на відкриття та обслуго-

вування рахунку, а також різноманітні комісії та до-

плати за надання послуг, експертами рекоменду-

ється мінімальні суми вкладів, аби досягти більшої 

ефективності та прибутковості даної інвестиції і 

такі суми відповідно коливаються в межах початко-

вого мінімального вкладу в 200 – 300 тис. грн, а вза-

галі краще інвестувати суму більш близьку до 1 

млн. грн., щодо вуладів в доларах США чи євро, то 

тут рекомендована мінімальна сума вкладу колива-

ється в сумі 20 – 30 тис. 

Таким чином, розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів ОТГ в державні обліга-

ції є ефективним інструментом залучення додатко-

вих надходжень до місцевих бюджетів. Подібний 

вид інвестування є новим для об'єднаних територі-

альних громад, а сама процедура є доволі непрос-

тою, проте при правильному підході зі сторони ор-

ганів місцевого самоврядування та вивченні ними 

усіх аспектів механізму інвестування в ОВДП, міс-

цеві бюджети зможуть отримати нове джерело ста-

лого щорічного доходу, який гарантується на рівні 

держави.  

Наступним джерелом дохідності ОТГ є кре-

дити, до даного джерела входять місцеві запози-

чення котрі надаються громадам на умовах платно-

сті, строковості та майнового забезпечення, а також 

кредити, які надають міжнародні фінансові органі-

зації для фінансування місцевого економічного ро-

звитку.  

Згідно з статтею 74 Бюджетного кодексу Укра-

їни місцеві запозичення здійснюються з метою фі-

нансування бюджету розвитку міських бюджетів та 

використовуються для створення, приросту чи оно-

влення стратегічних об’єктів довготривалого кори-

стування або об’єктів, що забезпечують виконання 

завдань міських рад, спрямованих на задоволення 

інтересів населення територіальних громад міст. 

Право на здійснення місцевих запозичень у межах, 

визначених рішенням про місцевий бюджет, з ура-

хуванням статті 74 цього Кодексу належить Авто-

номній Республіці Крим, обласній раді, територіа-

льній громаді міста в особі керівника місцевого фі-

нансового органу за дорученням Верховної Ради 
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Автономної Республіки Крим, обласної ради, місь-

кої ради [5]. 

Отже, в результаті дослідження прийшли до 

висновку, що місцеві запозичення мають право 

здійснювати лише територіальні громади міст, при 

цьому селищні та сільські громади такого права не 

мають. 

Залежно від способу здійснення запозичень, 

розрізняють такі їх основні форми: 

 кредити, що залучаються органами місце-

вого самоврядування від 

банківських та інших фінансових установ; 

 облігаційні позики, що передбачають емі-

сію муніципальних облігацій; 

 вексельна позика, що передбачає емісію 

короткострокових казначейських векселів та казна-

чейських зобов’язань (в Україні – лише держава); 

 взаємні позики органів місцевого самовря-

дування (у нас заборонено), казначейські позики (а 

також середньострокові позики з єдиного казначей-

ського рахунку) [2]. 
Щодо кредитів, які ОТГ можуть отримати від 

міжнародних фінансових організацій, то даний ме-
ханізм передбачає наявність затверджених кредит-
них ліній або програм. Даний вид кредитів має ряд 
особливостей, котрі його характеризують, а саме 
термін надання кредитів є значно довшим в порів-
нянні зі звичайними кредитами, також процентні 
ставки є нижчими, а умови надання є більш жорст-
кими, існує пільговий період, який знижує наванта-
ження на позичальника і в добавок до цього міжна-
родні фінансові організації можуть здійсньюват 
консалтингові послуги щодо управління заборгова-
ністю по даному кредиту. 

Останнім джерелом доходів ОТГ серед тих які 
ми розглядаємо є гранти, вони надаються міжнаро-
дними донорськими організаціями, або іноземними 
урядами у вигляді безповоротної фінансової допо-
моги на конкретні цілі. Аби отримати таку фінан-
сову підтримку, громадам слід заповнювати заявки 
на інтернет ресурсах відповідних міжнародних до-
норських організацій, а вони вже в свою чергу через 
проведення конкурсу обирають найбільш приваб-
ливі проекти. Звичайно отримати такий грант неле-
гко, але якщо громада намагаєтесь вирішити якусь 
нагальну соціально-економічну, екологічну чи ене-
ргетичну проблему і в неї є чіткий та ефективний 
стратегічний план то шанси на отримання такого 
роду фінансової допомоги є значно вищими. 

Також різновидами грантів та фінансових до-
помог котрі може отримати ОТГ є ендавмент та 
краудфандинг, вони є більш специфічними і прак-
тично не використовуються для фінансування роз-
витку ОТГ в Україні, проте мають свій потенціал 
тому на них слід звернути увагу та розглянути їх 
сутність. 

Під ендавментом слід розуміти суму коштів 

або інших ліквідних активів, яка вноситься благо-

дійником у банківську або небанківську фінансову 

установу, завдяки чому набувач благодійної допо-

моги отримує право на використання пасивних до-

ходів, що виникають внаслідок користування та-

кими коштами (активами) такими установами; при 

цьому набувач не має права на витрачання основної 

суми ендавменту. Якщо протягом вищезазначеного 

строку цільова благодійна допомога не була вико-

ристана за призначенням її набувачем, вона підля-

гає поверненню благодійнику у невикористаній 

сумі протягом кварталу, на який припадає кінець 

призначеного строку її використання. 
Стосовно краудфандингу, то він передбачає 

добровільну співпрацю людей щодо колективного 
фінансування певного проекту або ідеї, кошти на 
які збираються зазвичай на спеціальних інтернет 
платформах. В перспективі громади можуть спро-
бувати залучати кошти на реалізацію своїх якихось 
невеликих проектів саме через дане джерело.  

Висновки. Забезпечення фінансової спромож-

ності територіальних громад є головною умовою 

для досягнення соціально-економічного розвитку 

та модернізації інфраструктури, при цьому досяг-

нення такої спроможності можливе лише при нала-

годженому механізмі наповнення дохідної частини 

бюджету. Саме тому громади, які об’єднались чи ті, 

які лише планують це зробити повинні першочер-

гово звертати увагу саме на удосконалення шляхів 

отримання стабільного доходу та максимізації вла-

сної фінансової спроможності, а вже потім намага-

тися вирішити інші завдання чи проблеми. Грома-

дам слід намагатися отримувати доходи з усіх тих 

джерел котрі ми розглянули, а також шукати уніка-

льно нові джерела, враховуючи географічні, еконо-

мічні та природні особливості того регіону де роз-

ташовується громада. Саме гарантування фінансо-

вої спроможності, дасть змогу громаді впевнено 

розвиватися в майбутньому і прискорить процеси 

вирішення наявних проблем. 
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