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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З набуттям Україною суверенітету розгорнувся 

процес реформування фінансової системи. Важливим складником цього процесу 

стало реформування місцевих бюджетів, адже вони займають одне з центральних 

місць в фінансовій системі нашої держави, в них зосереджується значна частина 

державних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети відіграють важливу роль у 

перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних 

видатків перш за все соціальної спрямованості. Місцеві бюджети здійснюють 

безпосередній вплив на задоволення різних потреб населення, стан та якість 

надання державних послуг. 

Серед усіх проблем нинішнього суспільства чи не найбільшу увагу 

привертають до себе фінансові питання, зокрема, доходи і видатки держави, 

бюджетний дефіцит, активне витрачання державних коштів тощо. Значна 

частина державних фінансових ресурсів зосереджується у місцевих бюджетах, 

які є фундаментом бюджетної системи кожної унітарної країни та визначають 

написання магістерської роботи. 

Питаннями дослідження місцевих бюджетів, пошуку оптимальних шляхів 

розв’язання актуальних проблем у даній сфері свого часу займалися А. Сміт, К. 

Штейн, Л.Штейн, К. Рау, Р. Гнейст, А. Вагнер. Дана тема досить широко 

досліджена у західній фінансовій науці, і зокрема такими вченими: 

Р. Агранофф, Ш. Бланкарт, Р. Джекменн, Ч. Тібо, П. Рассел, К. Фостер, У.Оуст, 

А. Шах. У вітчизняній фінансовій науці окремі аспекти обраної проблематики 

досліджені у працях І.Х. Озерова, В.М. Твердохлєбова, В.М. Суторміної, В.М. 

Федосова, О.Д. Василика, В.М. Опаріна, В.І.Кравченка, С.І. Юрія, Й.М. Бескида, 

О.П. Кириленко та багатьох інших. Проте, внаслідок постійних 

трансформаційних процесів в економіці посилення ролі місцевих бюджетів 

України, які є інструментом регулювання економічного і соціального розвитку, 

питання формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів є 

на сьогодні досить актуальними і потребують постійного дослідження. 



Метою нашого дослідження є начення місцевого бюджету в соціально-

економічному розвитку Сарненського регіону. 

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло таких 

завдань, які передбачається вирішити при написанні дипломної роботи: 

− визначити сутність поняття «місцевий бюджет» та його роль у 

соціально-економічному розвитку регіону; 

− навести характеристику складових місцевих бюджетів; 

− описати систему показників оцінки значення місцевого бюджету у 

соціально-економічному розвитку регіону; 

− проаналізувати виконання дохідної частини місцевого бюджету 

Сарненського району за період 2016-2018 рр; 

− проаналізувати показники видаткової частини місцевого бюджету 

Сарненського району за період 2017-2019 рр; 

− проаналізувати показники соціально-економічного розвитку 

Сарненського району; 

− зясувати значення місцевих бюджетів у соціально-економічному 

розвитку району; 

− навести шляхи підвищення ролі місцевих бюджетів у соціально-

економічному розвитку регіону; 

− навести шляхи підвищення соціально-економічного розвитку 

Сарненського району за допомогою стратегії розвитку регіону. 

Об’єктом нашого дослідження є місцевий бюджет Сарненського району. 

Предметом даного дослідження є грошові відносини, які виникають між 

державою, юридичними і фізичними особами з приводу формування фонду 

грошових коштів. 

Методологічний апарат дослідження складають такі методи: метод 

абстрагування, узагальнення, історичний метод, методи індукції і дедукції, 

методи вимірювання, аналізу, прогнозування і моделювання. 



Теоретичною основою дослідження стануть доробки авторів в галузі 

фінансів та економічних теорій, зокрема підручники, навчальні посібники, 

монографії, періодичні видання. 

Законодавчою та нормативно-правовою основою даної роботи є 

Конституція України, Бюджетний кодекс, закони України, постанови ВРУ, 

постанови КМУ, укази Президента України. 

Фактологічною базою є статистичні та аналітичні дані про формування і 

використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 

Результати дослідження мають практичне значення, яке полягає в тому, 

що вони можуть бути використані, як теоретичний матеріал для викладу проблем 

місцевих бюджетів України. 

До наукової новизни відносяться самостійні розробки автора, а саме: 

- обґрунтовані та дістали подальший розвиток місце та роль місцевих 

бюджетів у соціально-економічному розвитку регіону, у частині фінансових 

відносин, що виникають у процесі формування та подальшого використання 

фінансових ресурсів регіону; 

- узагальнено, на основі факторного аналізу, рівень соціально-

економічного розвитку району та виявлено основні фактори впливу на нього, з 

подальшими пропозиціями їх усунення, а саме: безробіття населення, 

розпорядження бюджетними коштами розпорядниками, контроль за 

використанням видатків місцевих бюджетів зі сторони державних органів влади; 

Структура роботи.Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.  



РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

1.1.Сутністьпоняття «місцевий бюджет» та його роль у соціально-

економічномурозвиткурегіону 

 

Розкриваючисутністьпоняття «місцевий бюджет» в першу 

чергуслідзазначити, що бюджет відіграєістотну роль в 

системірегулюванняекономікидержави, 

створеннясприятливогофінансовогосередовища для 

швидкогорозвиткуринковихвідносин, забезпеченнямакроекономічноїрівноваги 

в економіці. Бюджетом також єневід’ємноючастиноюринковихвідносин і 

одночасноважливийінструментреалізаціїдержавноїполітики. 

Якщобрати до увагидержавний та адміністративно-

територіальнийустрійнашоїдержави, місцевібюджети є 

частиноюбюджетноїсистемиУкраїни та 

централізованихфондівфінансовихресурсів. Тому, впливаючи на соціально-

економічнийрозвитокрегіонів і, як наслідок, на економічне становище держави. 

Значноюміроюмісцевібюджетивпливають на 

вирішеннязагальнодержавнихекономічних і соціальнихзавдань: 

розвитокінфраструктурирегіонів, фінансуванняагропромислового комплексу, 

промисловості і енергетики, будівництва. Разом з тим, 

основниминапрямамивикористаннярегіональнихбюджетнихресурсівУкраїни є 

фінансуваннясоціальногозахисту і соціальногозабезпечення, охорониздоров’я та 

освіти. З огляду на цеслідзазначити, що на 

сучасномуетапіринковихперетвореньмісцевібюджетиповинні бути 

дійовимзасобомвпливу на регіональнуекономіку[32]. 

Не меншважливим є те, що через бюджет 

здійснюєтьсяфінансуваннязаходівекономічного і соціальногорозвитку, 

щомаютьзагальнодержавнезначення, а такожстосуютьсяміждержавнихвідносин. 

За 



йогодопомогоюперерозподіляєтьсячастинафінансовихресурсівміжадміністрати

вно-територіальнимиодиницямиУкраїни з метою 

вдосконаленняструктурисуспільноговиробництва і 

забезпеченнясоціальнихгарантійнаселенню. Бюджет є 

важливимінструментомдержави, через якийзабезпечується контроль за станом 

виробництва в цілому[22]. 

За своєюсуттю бюджет є доситьскладною економічноюкатегорією, 

оскількиявляє собою систему економічнихвідносин, якіскладаються в 

суспільстві в процесіформування, розподілу і використанняцентралізованого 

грошового фонду країни, призначеного для задоволеннясуспільних потреб. 

В 

економічнійлітературінемаєєдиноговизначеннятерміну“місцевібюджети”. З 

початку організаціїбюджетноїсистемимісцевібюджетирозглядались як 

сукупністьзавдань, дорученихмісцевим органам, і сукупністькоштів, котрими 

вони володіють для їхзадоволення [1]. 

Ширкевич Н розкриваєсутністьмісцевихбюджетів: “якчастину основного 

річногофінансового плану країни – державного бюджету,крім того, 

місцевібюджетиутворюютьцентралізований фонд грошовихкоштівмісцевих Рад, 

котрим вони розпоряджаються з метою здійсненнязаходів, 

якіщорічнопередбачаються планом економічного і соціальногорозвитку” [2]. 

Цілий ряд 

провіднихукраїнськихвченихприділялизначноїувагидослідженнюпитаньмісцево

го бюджетного процесу, зокремаО.Музика, О. Василик, В.  Оспіщев, В. 

Вишневський, Л. Осипчук, Н. Ширкевич, О. Кириленко, Т.Латковська, Н. 

Власюк, Т. Мединська, М. Мельник. За основу 

визначеннямісцевихбюджетівприймаютьтериторіальний принцип, 

розглядаючиїх як бюджетиокремихадміністративно-територіальниходиниць[2].  

Кращіекономістихарактеризуютьмісцевібюджети як економічнівідносини. 

Наприклад, Ходорович. І,характеризуємісцевібюджети як 

“сукупністьекономічнихвідносин, щозабезпечуютьфінансову базу місцевих Рад 

щодорозвитку і утриманняголовним чином галузейгосподарства, 



якібезпосередньоспеціалізуються на підвищеннідобробутунаселення[3]. 

Васильєва. Н визначаємісцевібюджети як “обумовленуадміністративно-

територіальнимподілом і бюджетнимустроємчастинуекономічнихвідносин у 

суспільстві, пов’язаних з формуванням, розподілом і 

використаннямфондівгрошовихкоштів, призначених для задоволеннясуспільних 

потреб[4]. 

Виходячи з вищесказаногоможнадійти до висновку, 

щоіснуютьорізніпідходидо трактуванняпоняттямісцевихбюджетів, що, в свою 

чергу, позначається на визначенніролімісцевихбюджетів у 

фінансовійсистемідержави. 

Різні поглядищодовизначенняпоняття “місцевихбюджетів” 

дозволяютьохарактеризуватиїх як сукупністьекономічнихвідносин, 

якісприяютьтериторіальномуперерозподілунаціонального доходу країни та 

забезпечуютьстворенняфінансовоїбазимісцевих Рад [5]. 

Місцеві бюджети являють собою фонди фінансових ресурсів, що 

призначені для реалізації завдань і функцій, щопокладаються на 

органисамоврядування. Як складовабюджетноїсистемидержави і основа 

фінансовоїбазидіяльностіорганівсамоврядуваннямісцевібюджетизабезпечуютьн

еобхіднимигрошовимизасобамифінансуваннязаходівекономічного і 

соціальногорозвитку, щоздійснюються органами влади і управління на 

відповіднійтериторії. 

З 

допомогоюмісцевихбюджетівскладаютьсяфінансовівзаємовідносиниорганівсам

оврядування практично з усімапідприємствами, установами, щорозташовані на 

їхтериторії, і населеннямданоїтериторії у зв'язку з мобілізацією й 

витрачаннямкоштівцихбюджетів. Міжмісцевими бюджетами різнихрівнів, а 

такожміжцими бюджетами і державним бюджетом 

виникаютьфінансовівідносини з приводу перерозподілуфінансовихресурсів для 

забезпеченняефективногофункціонування кожного бюджету.      

Також бюджет можнарозглядати як складнуекономічнукатегорію, 

оскількибюджет являє собою систему економічнихвідносин, якіскладаються в 



суспільстві в процесіформування, розподілу і використанняцентралізованого 

грошового фонду країни, призначеного для задоволеннясуспільних потреб. 

Бюджетнівідносини, щовідображаютьзміст державного бюджету, 

функціонують у визначених формах - суспільних і організаційних. І 

самезавдякиорганізаційним формам стаєможливимвикористання бюджету, як 

інструментууправлінняекономікою[34]. 

Досліджуючипроблемимісцевихбюджетів, їхслідрозглядати у двох 

аспектах. По-перше, як організаційну форму 

мобілізаціїчастинифінансовихресурсів у 

розпорядженнямісцевихорганівсамоврядування. По-друге, як систему 

фінансовихвідносин, щоскладаютьсяміжмісцевими та державним бюджетами, а 

також у серединісукупностімісцевихбюджетів [6]. 

Якщорозглядатимісцевібюджети як організаційну 

формумобілізаціїдоходів і здійсненнявитратмісцевими органами 

самоврядування, місцевібюджети – цебалансовірозрахунки, 

яківідповідаютьвимогамскладаннябалансів, тобто вони маютьдоходну й 

витратнучастини, в їхосновіпокладенопринципибалансуваннятощо. Тому 

можнастверджувати, щомісцевібюджети – цебалансовірозрахункидоходів і 

витрат, якімобілізуються й витрачаються на відповіднійтериторії. 

Поняття «місцевібюджети»варторозглядати як 

важливуфінансовукатегорію, основу якої становить система 

фінансовихвідносин, а саме: відносиниміжмісцевими бюджетами і 

господарськими структурами, щофункціонують на данійтериторії; відносиниміж 

бюджетами і населеннямданоїтериторії, щоскладаються при мобілізації й 

витраченнікоштівмісцевихбюджетів; відносиниміжмісцевими бюджетами 

різнихрівнівщодоперерозподілуфінансовихресурсів; відносиниміжмісцевими 

бюджетами і державним бюджетом. 

Місцевібюджетиявляють собою фінансову 

базуорганівмісцевогосамоврядування та вирішальним фактором 

регіональногорозвитку 

[7].Наявністьмісцевихбюджетівзакріплюєекономічнусамостійністьмісцевихорга



нівсамоврядування, щопередбаченоКонституцією та Законом України “Про 

місцевесамоврядування в Україні”, активізуєгосподарськудіяльність, 

дозволяєїмрозвиватиінфраструктуру на підвідомчійтериторії, 

розширюватиекономічнийпотенціалрегіону, виявляти і 

використовуватирезервифінансовихресурсів. В кінцевомупідсумку все 

церозширюєможливостімісцевихорганіввлади у більшповномузадоволенні 

потреб населення. 

Основним каналом доведення до 

населеннякінцевихрезультатівсуспільноговиробництва, щоспрямовуються на 

суспільнеспоживання є самемісцевібюджети.  

Не меншважливим є і те, щосамечерез 

місцевібюджетисуспільніфондиспоживаннярозподіляються в територіальному і 

соціальномурозрізах. Разом з іншими ланками 

бюджетноїсистемимісцевібюджети є одним з головнихінструментівреалізації на 

практиціпрограмиекономічного і соціальногорозвитку як регіонів, так і країни в 

цілому. 

Важливим при розкриттіекономічноїсутності бюджету є розглядйогофункцій: 

розподільчої, контрольної, функції по забезпеченнюіснуваннядержави[8]. 

Розподільчафункціямісцевихбюджетівпроявляється в тому, щоу відносини 

з бюджетом вступаютьмайжевсіучасникисуспільноговиробництва. 

Основнимоб’єктом бюджетного розподілу і перерозподілу є чистийдохід, 

щостворюється в суспільстві. Через розподільчуфункцію бюджету 

відбуваєтьсязосередженнягрошовихкоштів в руках держави і їх подальше 

використання з метою задоволеннясуспільних потреб. Розподіл і 

перерозподілгрошовихкоштіввідбуваєтьсяміжокремимигалузями і сферами 

діяльності, міжокремимигрупаминаселення. В результатірозподілу і 

перерозподілуздійснюєтьсяформуванняосновнихфондівгрошовихресурсів – 

державного і місцевихбюджетів, фондівсоціальногострахування, 

фондівзайнятості та ін. 

Щобпосилити роль бюджету саме в розподльчихпроцесах, 

сліддосягненути оптимального співвідношенняміжрізними ланками 



бюджетноїсистеми. Такожможемоспостерігатитенденцію до 

збільшеннячасткимісцевихбюджетів у фінансуваннібюджетнихвитрат, щоможе 

позитивно вилучити на розвитоксистемимісцевогосамоврядування та на 

використаннябюджетнихкоштів в цілому. 

Контрольнафункція бюджету заключається в тому, що при 

формуваннідоходівфінансовий контроль здійснюється за 

правильністюздійманнярізнихвидівподатків, мобілізацієюіншихджерелдоходів, 

дотриманнямвстановленихпропорційміж ними, визначеннямподатковоїбази. 

При витрачаннібюджетнихкоштівконтролюєтьсяефективністьїхвикористання за 

цільовимпризначенням. Фінансовий контроль здійснюється за виробництвом, 

розподілом і споживаннямсукупногосуспільного продукту і національного 

доходу[5]. 

Важливоюфункцією бюджету також є забезпеченняіснуваннядержави, 

щоставить своєюціллюстворенняматеріально-

фінансовоїбазифункціонуваннядержави, утриманняапаратууправліннякраїною, 

законодавчої, виконавчоївлади, правоохороннихорганів[3]. 

Економічнасутністьмісцевихбюджетівпроявляється в їхпризначенні, а 

саме: 

- формуваннягрошовихфондів, які є 

фінансовимзабезпеченнямдіяльностімісцевихорганіввлади; 

- розподіл і використанняцихфондівміжгалузями народного 

господарства; 

- контроль за фінансово-господарськоюдіяльністюпідприємств та 

організацій, підвідомчихцим органам влади[2]. 

Місцевібюджети як економічнакатегорія, 

відображаютьобумовленуадміністративнимподілом і 

бюджетнимустроємдержави сферу економічнихвідносинсуспільства, 

пов’язанихізформуванням, розподілом і 

використаннямцентралізованихгрошовихкоштів, щознаходяться у 

розпорядженнімісцевихорганіввлади і призначених для соціально-

економічногорозвиткуконкретнихрегіонівкраїни[5]. 



необхідністьвстановленняраціональноговзаємозв’язкуміждержавним і 

місцевими бюджетами, а також складна структура 

місцевихбюджетівУкраїнивисуваєзавданнявизначенняпринципів і умов 

оптимального розподілудоходівміжрізними ланками бюджетноїсистеми. 

Характерною ознакою сучасної побудови бюджетної системи України є 

самостійність усіх бюджетів. Місцеві бюджети одного рівня не можуть бути 

включені до місцевих бюджетів іншого рівня. 

Із коштів місцевих бюджетів фінансуються необхідні заходи держави в 

галузі економіки та соціальної політики. За рахунок місцевих бюджетів 

утримуються заклади освіти, охорони здоров'я, проводяться виплати з 

соціального захисту та соціального забезпечення сім'ям з дітьми, ветеранам 

війни та праці, іншим незахищеним верствам населення, утримуються будинки-

інтернати, притулки, фінансуються молодіжні програми. 

Місцевібюджетивідіграютьзначну роль у забезпеченніфункціонуванняжитлово-

комунальногогосподарства, закладівкультури та спорту, 

засобівмасовоїінформації, транспорту, дорожньогогосподарстватощо. 

Щороку завдання, що постають перед органами місцевого самоврядування 

досить ускладнюються. Розширення функцій місцевого самоврядування, 

делегування їм окремих повноважень органів державної влади, а також 

необхідність здійснення контролю за їх використанням потребує принципово 

іншої побудови дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів у порівнянні з 

тією, яка використовувалась нашою країною упродовж тривалого часу. 

Поточні видатки бюджетів являють собою витратибюджетів на 

фінансуваннямережіпідприємств, установ, організацій та органів на початок 

бюджетного року, а також на фінансуваннясоціальних та іншихзаходів, що не 

належать до видатківрозвитку. У 

складіпоточнихвидатківокремоповиннівирізнятисявидатки бюджету, 

зумовленізростанняммережізазначенихоб'єктів (з 

вимогоюокремогоїхвирізнення) і наведеннявсіхфакторів, яківплинули на 

обсягвидатків. 

До видатків розвитку відносять витрати бюджетів на фінансування 



інвестиційної та інноваційної діяльності — фінансування капітальних вкладень 

виробничого та невиробничого призначення, фінансування структурної 

перебудови народного господарства, субсидії та інші видатки, пов'язані з 

розширеним відтворенням. 

Доходи між основними ланками бюджетної системи України 

розподіляються у відповідності із загальнодержавним законодавством, усередині 

ланки – у відповідності з рішеннями місцевих органів влади. Головною 

передумовою розподілу доходів бюджету слугує єдність його доходної бази, яка 

дозволяє регулювати бюджетні ресурси таким чином, щоб в необхідних 

випадках надавалась допомога бюджетам, котрі її потребують, і разом з цим 

здійснювались заходи загальнодержавного значення. При розподілі доходів 

приймається до уваги підвідомчість об’єднань, підприємств, організацій. Значній 

частині місцевих бюджетів України передаються фінансові засоби для 

забезпечення їх збалансованості. Цедосягається шляхом наданнявищестоящими 

бюджетами нижчестоящим бюджетам сум 

відрахуваньвідзагальнодержавнихподатків і доходів. 

Фінансовийбікнезалежностімісцевихорганіввлади є 

визначальнимаджевідфінансовихможливостейзалежать в 

кінцевомупідсумкуїхреальнівладніфункції. 

Ступіньфінансовоїнезалежностімісцевихорганіввладихарактеризуєнезале

жністьдержави в цілому, потенційніможливостіїїекономічногорозвитку, 

рівеньдемократичних прав і свобод громадян. Держава не 

можеуспішнорозвиватись та економічнопроцвітати, не 

даючигарантійфінансовоїнезалежностімісцевим органам влади. 

Цеоб’єктивнанеобхідністьформуванняновихекономічнихвідносин [9]. 

Фінансованезалежністьмісцевогосамоврядуванняявляє собою 

економічнийпростір для йогодіяльності у межах певноїтериторії на принципах 

економічноїефективності та економічноїдоцільності. Пріоритетноюумовою в 

даномуразі повинна бути сукупністьтериторіальнихінтересів, 

щовідображаютьособливостіекономічних і соціальних умов регіону. 

Фінансованезалежністьмісцевогосамоврядуванняявляє собою 



можливістьсамостійноговирішенняпитань комплексного 

фінансовогозабезпеченняекономічного і соціальногорозвиткуданоїтериторії, 

щовходять до компетенціївідповідногорівнямісцевогоуправління. 

Насампередрозумна з точки 

зоруекономічноїдіяльностідецентралізаціявлади і 

адекватнийрозподілповноважень, відповідальності, а отже, і фінансово-

економічноїбазиміж центром і регіонами, місцевими органами управління є 

головною 

передумовоюфінансовоїнезалежностіорганівмісцевогосамоврядування. 

Межіфінансовоїнезалежностімісцевогосамоврядуваннязаждиповиннівизначатис

ь у законодавчому порядку, тобто закон повинен 

чіткоокреслюватифункціїмісцевогосамоврядування і відповідно до них 

джереларесурсів, якістановитимутьфінансовезабезпеченняцихфункцій. 

Ступіньдецентралізації у визначенніподатків та 

прийняттірішеньзалежитьвідполітичних, економічних та 

інституційнихособливостейкраїни, а такожвідтієїролі, яка в нійвідводиться 

органам місцевоївлади. 

Важливим при оцінціролімісцевихбюджетів у соціально-

економічномурозвиткурегіонів є 

аналізспіввідношенняобсягівмісцевихбюджетівіззагальнимивитратамизведеног

о бюджету. 

Надмірнацентралізація у витрачаннібюджетнихкоштів і 

звуженняфінансовихможливостейорганівмісцевогосамоврядуваннязначнозатри

муєрозвитокрегіонів, оскільки за 

рахунокмісцевихбюджетівздійснюєтьсяфінансуваннягосподарської та 

соціально-культурної сфер діяльностірегіонів.  

Місцевібюджети – категоріядужединамічна, тому 

їхдослідженнянеобхідноздійснювати з урахуваннямбагатьохфакторів, 

щовпливають на економічнежиттядержави 

[7].Цьомунасампередсприяютьрозвитокдемократичних засад в управлінні 

державою, зміни у структуріекономіки, рівеньсоціальнихгарантійнаселенню, 



змінавікової, професійноїструктуринаселення. Неабияквпливає на формування й 

використаннякоштівмісцевихбюджетіврівеньекономічногорозвиткуокремихрегі

онів. 

Важливезначення для 

забезпеченняфінансуванняпроцесурозширеноговідтворення на 

відповіднійтериторії є розробка бюджету розвитку у складімісцевихбюджетів. 

Як висновок, вартовідзначити, що для своєрідногопокращеннясоціально-

економічного становища потрібнорозроблятистратегії, спрямовані на 

розвитокнових та удосконаленнявжеіснуючихсоціальних та 

економічнихпрограм при цьомуузгоджуючиїх з місцевим бюджетом. 

 

1.2. Характеристика складовихмісцевихбюджетів 

Варто зазначити, що бюджет можнатакожрозглядати як нормативний 

документ визначає склад, структуру та обсягдоходів, а такожвидатків в 

розрізінапрямівфінансування та головнихрозпорядниківкоштів, 

затверджуєперелікзахищених статей видатків та об'єктів, видатки на 

якібудутьздійснюватися за рахунок бюджету розвитку, 

регламентуєміжбюджетнівідносинитощо. 

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні 

грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад і 

місцевих державних адміністрацій, та використанні цих фондів на фінансування. 

утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого самоврядування, 

тощо. Місцевібюджети – це форма впливумісцевогосамоврядування на 

економічні і соціальніпроцеси в державі. 

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових 

суспільних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме у Своєму 

розпорядженні достатню кількість фінансових ресурсів.Згідно з чинним 

законодавством органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції 

самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого 

самоврядування[25]. 

Формулювання "місцевих бюджетів як планів фінансових ресурсів, які 



мобілізуються та спрямовуються на фінансування соціально-побутової 

інфраструктури та інших заходів, передбачених планами економічного та 

соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, на всебічний 

розвиток всіх членів суспільства[20]. 

Побудовасистемимісцевихбюджетівґрунтується на принципах 

побудовивсієїбюджетноїсистемиУкраїни, а саме: 

1) принцип єдностібюджетноїсистемиУкраїни - 

єдністьбюджетноїсистемиУкраїнизабезпечуєтьсяєдиною правовою базою, 

єдиною грошовою системою, єдинимрегулюваннямбюджетнихвідносин, єдиною 

бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконаннябюджетів та 

веденнябухгалтерськогообліку і звітності; 

2) принцип збалансованості - повноваження на здійсненнявитрат бюджету 

маютьвідповідатиобсягунадходжень бюджету на відповіднийбюджетнийперіод; 

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцевібюджети 

є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несевідповідальності 

за бюджетнізобов'язанняорганіввладиАвтономноїРеспублікиКрим та 

органівмісцевогосамоврядування. ОрганивладиАвтономноїРеспублікиКрим та 

органимісцевогосамоврядування коштами відповіднихмісцевихбюджетів не 

несутьвідповідальності за бюджетнізобов'язанняодне одного, а також за 

бюджетнізобов'язаннядержави. 

Самостійністьбюджетівзабезпечуєтьсязакріпленням за ними 

відповіднихджерелдоходів бюджету, правом 

відповіднихорганівдержавноївлади, органіввладиАвтономноїРеспублікиКрим 

та 

органівмісцевогосамоврядуваннявизначатинапрямивикористаннябюджетнихко

штіввідповідно до законодавстваУкраїни, правом Верховної Ради 

АвтономноїРеспублікиКрим та відповіднихмісцевих рад самостійно і 

незалежноодневід одного розглядати та 

затверджувативідповіднімісцевібюджети; 

4) принцип повноти - до складу 

бюджетівпідлягаютьвключеннювсінадходженнябюджетів та витратибюджетів, 



щоздійснюютьсявідповідно до нормативно-

правовихактіворганівдержавноївлади, 

органіввладиАвтономноїРеспублікиКрим, органівмісцевогосамоврядування; 

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на 

реалістичнихмакропоказникахекономічного і соціальногорозвиткуУкраїни та 

розрахункахнадходжень бюджету і витрат бюджету, щоздійснюютьсявідповідно 

до затверджених методик та правил; 

6) принцип ефективності та результативності - при складанні та 

виконаннібюджетівусіучасники бюджетного 

процесумаютьпрагнутидосягненняцілей, запланованих на 

основінаціональноїсистемицінностей і завданьінноваційногорозвиткуекономіки, 

шляхом забезпеченняякісногонаданняпублічнихпослуг при 

залученнімінімальногообсягубюджетнихкоштів та досягнення максимального 

результату при використаннівизначеного бюджетом обсягукоштів; 

7) принцип субсидіарності - розподілвидіввидатківміждержавним 

бюджетом та місцевими бюджетами, а такожміжмісцевими бюджетами 

ґрунтується на необхідності максимально 

можливогонаближеннянаданняпублічнихпослуг до 

їхбезпосередньогоспоживача; 

8) принцип цільовоговикористаннябюджетнихкоштів - 

бюджетнікоштивикористовуютьсятільки на цілі, 

визначенібюджетнимипризначеннями та бюджетнимиасигнуваннями; 

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система 

Українибудується на засадах справедливого і 

неупередженогорозподілусуспільногобагатстваміжгромадянами і 

територіальними громадами; 

10) принцип публічності та прозорості - інформуваннягромадськості з 

питаньбюджетноїполітики, складання, розгляду, затвердження, 

виконаннядержавного бюджету та місцевихбюджетів, а також контролю за 

виконанням державного бюджету та місцевихбюджетів. 

Бюджет складаєтьсяіззагального та спеціальногофондів.  



Складовимичастинамизагального фонду бюджету є:  

1) всі доходи бюджету, крім тих, щопризначені для зарахування до 

спеціального фонду бюджету;  

2) всівидатки бюджету, щоздійснюються за рахунокнадходженьзагального 

фонду бюджету;  

3) кредитування бюджету (поверненнякредитів до бюджету без 

визначенняцільовогоспрямування та наданнякредитів з бюджету, 

щоздійснюється за рахунокнадходженьзагального фонду бюджету);  

4) фінансуваннязагального фонду бюджету[23]. 

Складовимичастинамиспеціального фонду бюджету є:  

1) доходи бюджету (включаючивласнінадходженнябюджетнихустанов), 

якімаютьцільовеспрямування;  

2) видатки бюджету, щоздійснюються за рахунок конкретно 

визначенихнадходженьспеціального фонду бюджету (у тому 

числівласнихнадходженьбюджетнихустанов);  

3) кредитування бюджету (поверненнякредитів до бюджету з 

визначеннямцільовогоспрямування та наданнякредитів з бюджету, що з0 

дійснюється за рахунок конкретно визначенихнадходженьспеціального фонду 

бюджету);  

4) фінансуванняспеціального фонду бюджету[44]. 

Склад доходівбюджетів у містах (у разіїхстворення) визначаєтьсяміською 

радою відповідно до повноважень, переданимрайонним радам у містах. 

Основнучастинудоходівмісцевихбюджетівстановлятьподатковінадходжен

ня, яківиражаються через місцевіподатки і збори. 

Бюджетна система Українискладається з державного бюджету та 

місцевихбюджетів.Місцевими бюджетами є бюджет 

АвтономноїРеспублікиКрим, обласні, районнібюджети та 

бюджетимісцевогосамоврядування.Бюджетамимісцевогосамоврядування є 

бюджетитериторіальних громад сіл, їхоб'єднань, селищ, міст (у тому 

числірайонів у містах), бюджетиоб’єднанихтериторіальнихгромад. 

Зведений бюджет являє собою сукупністьпоказниківбюджетів, 



щовикористовуються для аналізу та прогнозуванняекономічного і 

соціальногорозвиткудержави. Зведений бюджет Українивключаєпоказники 

Державного бюджету України, зведеного бюджету АвтономноїРеспублікиКрим 

та зведенихбюджетів областей, містКиєва та Севастополя.Зведений бюджет 

областівключаєпоказникиобласного бюджету, зведенихбюджетіврайонів, 

бюджетівмістобласногозначення і бюджетівоб’єднанихтериторіальних громад 

цієїобласті. Зведений бюджет району включаєпоказники районного бюджету, 

бюджетівміст районного значення, селищних та сільськихбюджетівцього 

району.Зведений бюджет міста з районнимподіломвключаєпоказникиміського 

бюджету та бюджетіврайонів, щовходять до його складу. Якщомістуабо району 

у містіадміністративнопідпорядкованііншіміста, селища чи села, зведений 

бюджет містаабо району у містівключаєпоказникибюджетівцихміст, селищ та 

сіл. 

 Згідно ст.10 «Податкового кодексу України» до місцевихподатків 

належать [12].: 

1) податок на майно; 

2) єдинийподаток. 

3)  До місцевихзборів належать: 

4) збір за місця для паркуваннятранспортнихзасобів; 

5) туристичнийзбір. 

Місцеві ради обов’язковоустановлюютьєдинийподаток та податок на 

майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного 

податку за лісовіземлі). 

Неподатковиминадходженнямивизнаються: 

1) доходи відвласності та підприємницькоїдіяльності; 

2) адміністративнізбори та платежі, доходи 

віднекомерційноїгосподарськоїдіяльності; 

3) власнінадходженнябюджетнихустанов; 

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за: 

1) бюджетнимипрограмами (програмнакласифікаціявидатків та 

кредитування бюджету); 



2) ознакою головного розпорядникабюджетнихкоштів 

(відомчакласифікаціявидатків та кредитування бюджету); 

3) функціями, з виконаннямякихпов'язанівидатки та кредитування 

бюджету (функціональнакласифікаціявидатків та кредитування бюджету). 

Якщоговорити про видаткимісцевихбюджетів, слідзазначити, щовони 

безпосередньопов’язані з інтересами широких верствнаселення й 

суттєвовпливають на загальнісоціальніпроцеси в державі й насамперед на 

рівеньдобробутунаселення, освіченості, забезпеченостімедичнимипослугами, а 

такожпослугами в галузікультури, спорту, соціальноїзахищеності на 

випадокнепередбачуванихобставин. 

Видатки місцевих бюджетів відображають ті ж самі соціально-економічні 

відносини, що і видатки Державного бюджету, але на місцевому рівні і з 

врахуванням регіональних особливостей. 

Бюджетні установи за рахуноквласнихнадходженьформуютьзагальний 

фонд бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. 

Власнінадходженнябюджетнихустановподіляються на такігрупи: перша група - 

надходженнявід плати за послуги, 

щонадаютьсябюджетнимиустановамизгідноіззаконодавством; друга група - 

іншіджерелавласнихнадходженьбюджетнихустанов. 

Спеціальний фонд складаєтьсяізвласнихнадходженьбюджетнихустанов 

(спеціальнікошти, кошти на виконанняокремихдоручень, 

іншівласнінадходження), субвенцій, одержанихіз бюджету іншогорівня, та 

іншихдоходівспеціального фонду[9]. 

Наявність у складімісцевихбюджетівспеціального фонду розглядається як 

тимчасовийзахід з метою інвентаризації та обліку у 

складібюджетіввсіхнадходженьбюджетнихустанов. Тобтовиділення у складі 

бюджету спеціального фонду має на метізапровадженняобліку та 

казначейськоговиконання так званих "власних" коштівбюджетнихустанов, 

якіранішебули поза бюджетом і обліковувалися в установахкомерційнихбанків. 

Переліквласнихнадходженьбюджетнихустанов та 

організаційвизначаєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни. Прикладом 



власнихнадходженьбюджетнихустанов є орендна і квартирна плата, 

іншінадходженнявідексплуатаціїбудівель та приміщень, основнихзасобів, 

щобезпосередньо належать установам; 

надходженнявіднаданнятранспортнихпослуг з перевезеннянаселення, вантажів, 

ремонту транспортнихзасобів; віднаданняпослуг з організаціїпроведення свят, 

вечорів, зустрічей, змагань; віднадання фото-, аудіо-, відеопослуг, а такожвід 

продажу квитків на виставки, продажу репродукцій, буклетівтощо. 

Створенняспеціального фонду - цетимчасовийзахід для легалізації та 

оприлюдненнякоштівбюджетнихустанов, який дозволив на 

перехідномуетапіздійснитиінвентаризацію та контроль за 

надходженнямикоштів до бюджетнихустанов[40]. 

Отже, бюджет побудований на принципах бюджетноїсистеми, складається 

з загального та спеціального фонду та являєтьсяголовним каналом доведення до 

населеннякінцевихрезультатівсуспільноговиробництва, щоспрямовуються на 

суспільнеспоживання. 

 

1.3. Система показниківоцінкизначеннямісцевого бюджету у 

соціально-економічномурозвиткурегіону 

Для оцінкисоціально-

економічногорозвиткурегіоніввикористовуєтьсянабірпоказників, розрахованих 

на базіофіційноїстатистичноїінформації та законодавчоїбази. 

Однією з найбільшрозповсюджених методик оцінкисоціально-

економічногорозвиткурегіонів є рейтинговаоцінкарегіону, згідно з якою[26]: 

1) вибирається 6 найважливішихекономічнихпоказників: 

валовийрегіональний продукт, інвестиції в основнийкапітал, вимогибанків по 

кредитах в економікуУкраїни, рівеньдоходів на 1 особу, середнязаробітнаплатня, 

рівеньзареєстрованногобезробіття; 

2) визначається сума рейтингів конкретного регіону за 

кожнимізпоказниківнаосновівідноснихвідхиленьпоказниківрозвиткурегіонувідї

хнайкращихзначеньпоказниківрозвиткурегіонів. 

3) будуєтьсябальне дерево рейтинговоїоцінкирегіонів. 



Аналізсвідчить, щоперевагитакоїметодикиочевидні: згідно з нею 

можнавиявити не тількибільшчименшекономічнорозвиненірегіони, а й побачити 

напрямки виникненнядиспропорційностірозвиткурегіонів, а, отже, й 

розробитистратегіюподоланняцихдиспропорцій на 

основірозрахованихданих[15]. 

Мінрегіон: 

- на підставіінформації, отриманоївідвідповідальних за поданняданих, 

здійснює за Методикою проведеннямоніторингу та 

оцінкирезультативностіреалізаціїдержавноїрегіональноїполітикирозрахункирей

тинговоїоцінки (ранжування) регіонів з урахуваннямпоказників, за 

визначениминапрямами та загальноїрейтинговоїоцінки за всіманапрямами; 

- узагальнює інформацію про результати проведення щорічної оцінки та 

подає її за формою згідно з додатком 4 щороку до 15 травня Кабінетові Міністрів 

України; 

- оприлюднюєрезультатищорічноїоцінки на своємуофіційному веб-сайті. 

Оцінка результативності реалізації державної регіональної політики 

проводиться Мінрегіоном із залученням громадських об’єднань та наукових 

установ (за згодою) на підставі звітів центральних органів виконавчої влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 

Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

щодо результатів оцінки результативності реалізації документів, які визначають 

державну регіональну політику, та результатів моніторингу соціально-

економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та 

Севастополя. 

Але, не дивлячись на значні переваги, ця методика має суттєвий недолік, 

зокрема, загальний рейтинг відображає тільки середньоарифметичне значення 

рейтингів усіх показників без класифікації на фінансові, інноваційні, виробничі, 

соціальні та інші. 

Другою методикою оцінки соціально-економічного розвитку регіонів є 

методика розрахунку інтегральних показників по всій сукупності показників, а 

також окремих групах: «демографія», «зайнятість», «виробництво», «медичне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#n53


обслуговування» та ін. 

Для побудови такої моделі використовується таксонометричний показник 

рівня розвитку, що є синтетичною величиною, рівнодіючою всіх показників, які 

характеризують соціально-економічну ситуацію регіону. 

Інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів дозволяє 

узагальнити отриману інформаціюу вигляді головних інтегральних показників, 

які дають змогу виділити ключові проблеми регіону здійснити співставлення 

зіншими регіонами та згідно з цим розробити стратегію розвитку регіонів [31]. 

Однак ця методика також має суттєвий недолік: українські регіони дуже 

відрізняються за структурою своєї економіки та масштабами соціально-

економічної діяльності, тому некоректно порівнювати різні регіони за 

допомогою суми несумісних показників без урахування їх важливості для 

окремого регіону. 

Отже, використання методик оцінки соціально-економічного розвитку 

регіонів надає можливість отримати більш повну та достовірну інформацію щодо 

розвитку регіону та покращити стан соціально-економічного розвитку регіонів. 

Такожцяінформаціянадастьможливістьвиявитидиспропорційність у 

регіональномурозвитку та розробитиоптимальнустратегіюїїподолання. 

 

  



РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ ТА 

ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 

 

2.1. Аналізвиконаннядохідноїчастинимісцевого бюджету 

Сарненського району за період 2016-2018 рр. 

Щоб практично проаналізуватиосновніаспектиформуваннямісцевого 

бюджету булообраноСарненський район. 

Сарненськийрайон належить до 

інвестиційнепривабливихрайонівРівненськоїобластізавдякинаявностіпромислов

огопотенціалу, розвинутоїінфраструктуритуристичнихзакладів, наявності таких 

природнихресурсів як ліса, мінеральна вода, тощо. 

Головною метою на 2018 рік є створення умов для 

зростаннядобробутунаселення шляхом 

активізаціївнутрішньогопотенціалуміста, проведеннямодернізаціїпідприємств 

реального сектору економіки, створеннясприятливих умов для 

розвиткупідприємництва, функціонуванняустанов та закладівсоціальноїсфери 

на основіінноваційнихструктурнихзрушень, посиленняінвестиційноїактивності 

та міжнародногоспівробітництва, впровадженняенергозберігаючихзаходів у 

бюджетнійсфері[17]. 

Згіднотаблиці 2.1 проаналізуємовиконанняміського бюджету за 

основнимиджереламидоходів. 

  



Таблиця 2.1 

ДинамікапоказниківдоходноїчастиниСарненського району  

за період 2017 – 2019рр. 

Вид доходу 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Темп росту, % 

2018/2017 2019/2018 

Податковінадходження 68189,2 82947,9 97974,7 

21,64375004 18,11594989 

Неподатковінадходження 563,1 646,3 3718,2 

14,77535074 475,3055856 

Трансферти 548233,1 609975,1 556491,1 11,26199786 -8,768226769 

з них:      

дотації 53560,5 52953,4 63061,1 -1,13348456 19,08791503 

субвенції 494672,6 557021,7 493340 12,60411432 -11,43253485 

Разом доходів 1165218,5 1303544,4 1214495,1 11,87124132 -6,83132082 

 

У наведенійтаблиці 2.1можемобачити, 

щовсіпоказникипротягомвсьогодосліджуваногоперіодузростають. 

Дохідначастина бюджету містапротягом 2017-2018 роківзростала, а у 2019 

роцівідбувсяїї спад на 6,83%. За 2019 рікмісцевий бюджет виконано на 121,7% в 

порівнянні з планом, затвердженим районною радою та на 102,87 % в порівнянні 

з аналогічнимперіодомминулого року. 

Планові призначення по власних доходах у 2019р. виконано на 121,6%, або 

перевиконання складає 14 841,9 грн.У порівнянні з 2018 роком надходження 

збільшилися на18,11%., що пов’язане із внесенням змін до податкового 

законодавства та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати [37]. 

В загальномуобсязівласнихдоходів районного бюджету податок на доходи 

фізичнихосібскладає 99,5%(13245531 грн.). Найбільшимплатникомданого виду 

податку є відділосвітиСарненськоїрайдержадміністрації.У 2016 

роцівідділомосвітисплачено  ПДФО до районного бюджету в сумі6497057 грн., 

або 49,1% віднадходженьданогоподатку. 



 

Рис. 2.1 Динаміказмінвласних (податкових, 

неподаткових)надходжень та дотаційдо місцевого бюджету за 2017-

2019 рр, грн. 

За аналізованийперіодобсягтрансфертівякіпередавалися з державного до 

місцевого бюджету з кожним роком зростали, проте у 

питомійвазінадходженьзагального фонду їхнячасткаскоротилася.  

Протягом 2017– 2019 років бюджету Сарненського району 

надавалисятакітрансферти: 

а) дотація є результатом 

вирівнюванняподаткоспроможностімісцевихбюджетів, 

якімаютьвзаємовідносини з державним бюджетом. Впродовж 2018-2019 

роківїхнячастказросли на 27.9%. 

б) субвенції: 

- освітнясубвенція(протягом 2017-2019рр 

надходженняданоїсубвенціїзростали 13,3%; 

- медичнасубвенція(протягом 2017-19рр надходженнязменшилися на 

23,8%); 

-субвенція на виплатудопомогисімям з дітьми(надходженнязросли на 

6,7%); 

- іншісубвенції на виплатудопомогисімям з дітьми, наданняпільг, 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Податкові надходження Неподаткові надходження Трансферти



фінансуваннязаходівсоціально-економічногорозвитку та допомогидітям-

сиротам( узагальномуобсязізросли на 314,3%). 

Обсяги міжбюджетних трансфертів щорічно затверджуються законом про 

держаний бюджет і надаються місцевим бюджетам, які маютьвзаємовідносини з 

державним бюджетом – обласні бюджети, бюджети міст обласного значення що 

створюються згідно із законом [47]. 

Також доходами бюджету Сарненського району є місцевіподатки та 

збориякі є другим за обсягомджереломнаповнення районного бюджету. 

Таблиця 2.2 

Динаміка складу місцевихподатків і зборівСарненського 

району за 2017-2019 роки, млн, грн. 

Показники 2017 2018 2019 
Темп росту,% 

2018/2017 2019/2018 

Податок з доходівфізичнихосіб 
68,1275 

 
82,9415 97,9683 21,74452314 18,11734777 

Податок на прибутокпідприємств 

та фінансовихустанов 
0,061 0,064 0,064 -89,6272285 0 

Податковінадходження разом 68,1892 82,9479 97,9747 21,64375004 18,11594989 

  

Найвагомішимджереломнадходжень у складімісцевихподатків є ПДФО. 

Йогочасткаскладає 99,9% у 2017 році, 99,99% у 2017 році та 99,9% у 2018 році. 

Другим за розміромнадходжень у бюджет Сарненського району є податок 

на прибутокпідприємств. Кожного року йогорозміризростають, так як і частка в 

загальномуоб'ємуподатковихнадходжень. Станом на 2019 ріквін становив 0,064 

млн грн, щодорівнює 0,01% всіхподатковихнадходжень. 

Цепов’язаноіззбільшеннямрозміруєдиногоподатку для другої, третьої, 

четвертоїгрупи та підвищенняммінімальноїзаробітної плати, а також з ростом 

обсягівваловихдоходівплатниківIIIгрупиєдиногоподатку. 

Протягом 2017-2019 роківспостерігаєтьсязначнийрістобсягудоходів 

бюджету Сарненського району, що є однозначно позитивною тенденцією.  

Щорічнозростаютьсумимісцевихподатків та зборів, цесвідчить про 

високуефективністьроботиСарнинської ОДПІ та 

спільноїроботимісцевогосамоврядування з іншими службами міста. У той же час 



виявлено, що не всіможливірезервивикористовуються, тому органам 

місцевогосамоврядуваннянеобхіднопрацювати в 

напрямкуналагодженнястягуванняокремихподатків та зборів (туристичнійзбір, 

податок на нерухомемайно), в 

оподаткуваннінерухомостінеобхідноусунутивибірковість, 

враховуватимісцерозташуваннявікнерухомого майна [47]. 

Зовсім не виконує свою фіскальнуфункціюзбір з місця для 

паркуваннятранспортнихзаходів.  

Екологічнийподатокзараховується до спеціального фонду 

місцевихбюджетів, але напрямивикористанняцихкоштівдоситьвузькі та й 

порядок використанняміститьсуворіобмеження.  

Сьогоднімісцевесамоврядування через значніобмеження та вимоги 

бюджетного законодавства: 

-по-перше, не маєможливостівільнорозпоряджатися коштами 

відекологічногоподатку та самостійновизначатинапрямиїхвикористання; 

-по-друге, фактично при наявностізазначенихкоштів на рахунках не 

можеврегульовуватинагальніпроблемищодофінансуваннясоціальноїсфери, 

оскількиспрямуваннякоштівекологічногоподатку на соціально-культурну сферу 

буде порушенням бюджетного законодавства. 

Таким чином, виникаєситуація коли кошти на рахунках є, а використатиїх 

на врегулюваннянагальнихпершочергових проблем громад не можливо. 

Отже, основнимнаповнювачем бюджету Сарненського району 

являютьсяподатковінадходження, залишається складною проблемою 

тінізаціядоходів, ухиленнявідподатків. Основною причиною є складність у 

розрахункахподаткових сум, негативневідношення до 

існуючоїподатковоїсистеми. 

 

 

 

2.2.Дослідженнявидатковоїчастинимісцевого бюджету Сарненського 

району за період 2017-2019 рр. 



Проаналізувавшиструктуру видатківСарненського 

району,прослідковуєтьсясоціальнаспрямованістьбюджетноїполітики. Майже 3/4 

усіхкоштівмісцевихбюджетівспрямовується на соціальніцілі, а саме: 

соціальнийзахист і соціальнезабезпеченнянаселення, утриманнязакладів і 

об’єктів, щоналежать до соціально-культурноїсфери. На 

місцевібюджетилягаєдостатньовідчутнийтягарсоціальнихвидатків, 

спрямованихнавирішення в 

складнихумовахперехідногоперіодусоціальнихконфліктів і проблем, 

щовиникаютьвнаслідокрізкогорозшаруваннясуспільства, 

зростаннякількостібезробітних, 

необхідностізахистунайбільшвразливихверствнаселення — дітей, одиноких 

матерів, пенсіонерів,малозабезпеченихгромадянтощо[17]. 

Таблиця 2.3 

ДинамікапоказниківвидатковоїчастиниСарненського району 

за період 2017 – 2019 рр, тис.грн. 

Розпорядник 2017рік 

2018рі

к 

2019рі

к 

Абсолютнийпри

ріст, грн Темп росту,% 

2018-

2017 

2019-

2018 

2018/20

17 

2019/20

18 

Державнаадміністрація 11,9 3626,5 4869,4 
3614,6 1242,9 

30374,7

9 

34,2727

1 

Відділ охорони здоров’я 5498,7 

75756,

8 

64696,

5 

70258,1 

-

11060,

3 

1277,72

2 

-

14,5997 

Відділосвіти 6539,3 

199460

,7 

231345

,5 

192921,

4 

31884,

8 

2950,18

4 
15,9855 

Управліннясоціальногоз

ахисту 443 

313033

,3 246089 

312590,

3 

-

66944,

3 

70562,1

4 

-

21,3857 

Відділкультури і 

туризму 382,3 7248,9 8793,8 
6866,6 1544,9 

1796,12

9 
21,3122 

 

Як бачимо з даних, щонаведені у таблиці 2.3, майже у 

всіхрозпорядниківвидаткизростають з кожним роком.  

Якщоаналізуватиосновні напрямки застосуванняданихкоштів то у 2017 

році: 

-На заробітну плату з нарахуваннямипрацівникамгалузіосвітивикористано 

6539300 грн., видатків, спрямованих на утриманнязакладівосвіти.   



Для оплати за харчуваннядітей у дошкільнихнавчальнихзакладах 

спрямовано 345768 грн. коштівзагального фонду бюджету; для оплати за 

харчуваннядітей у загальноосвітніхнавчальних закладах -  675849 грн.  

Для утримання у 2017 

роціСарненськоїцентральноїрайонноїлікарніспрямовано 23764534 грн. 

коштівзагального фонду бюджету, для утримання 

Сарненського центру первинноїмедичної (медико-санітарної) 

допомогиспрямовано 8216481грн. коштівзагального фонду бюджету. 

Для оплати за медикаментиіззагального фонду бюджету спрямовано    

1217290 грн. (для порівнянняу  2016році – 993288 грн.), за продуктихарчування 

– 600000 грн. (для порівняння у 2016 році – 640000 грн.), за спожитіенергоносії 

– 1600232  грн. (для порівняння у  2016 році – 1549352 грн.). 

Протягом 2019 року з районного бюджету проводилисявидатки, 

пов’язаніізреалізацієюмісцевихпрограмсоціальногозахистунаселення на 

загальну суму 313033грн. ,зокрема[17].: 

- план заходів з виконання в районі у 2016 роціЗагальнодержавноїпрограми 

«Національний план дійщодореалізаціїКонвенції ООН про права дитини» на 

період до 2016 року– 36496 грн.; 

- районнапрограма«Ветеран» на 2014-2018 роки  (- 39994 грн., у т.ч. 

СарненськоюЦРЛ оплачено за доставку ветераніввійни автотранспортом на 

стаціонарнелікування в Рівненськийобласнийгоспітальінвалідіввійни в сумі 

10000грн.; 

- 

районнапрограмаматеріальноїпідтримкинайбільшнезахищенихверствнаселення 

на 2017-2019 роки – 139998 грн.; 

- програмапідтримкимолоді в районі на 2016-2020 роки   – 20000 грн.; 

- програмивідпочинку та оздоровленнядітей на 2014-2017 роки– 150000 

грн.; 

- програмасоціальногозахистуучасниківантитерористичноїоперації –69564 

грн.. 

Ззагальноїсумипроведенихвидатків за рахуноксубвенції з Державного 



бюджету виплаченодопомогусім’ям з дітьми в сумі 55465443 грн.; оплачено   

заборгованість за енергоносії та житлово – комунальніпослуги  по 

пільгахнаселенню в сумі -  4866983  грн.,  по субсидіях – 32530679  грн.. 

Видаткиспеціального фонду районного бюджету (бюджету розвитку) 

КТКВ 150101 «Капітальнівкладення» становлять 759430 грн., з яких[47]. 

- 139587 грн. використано на завершенняоб’єкту «Будівництвопаливної на 

альтернативному видіпалива для акушерсько-

гінекологічноговідділенняСарненської ЦРЛ»; 

- 102000грн. для виготовлення проектно-

кошторисноїдокументації"Реконструкціяприміщенняколишнього банно-

пральногокомбінатупідлікарськуамбулаторіюзагальної практики-

сімейноїмедицини; 

У 2017 

роціосновниминапрямкамизастосуваннякоштівявлялисявитратиутриманняСарн

енськоїрайонної ради якихбуловикористано 2019679грн., щоскладає 99,98 

відсоткарічнихкошториснихпризначеньзагального фонду бюджету та на 556681 

грн. більшевідвідповідногопоказника 2016 року.  

Обсягвидатків на виплатузаробітної плати з 

нарахуваннямипрацівникамрайонної ради за звітнийперіодсклав 1793073 грн..В 

повномуобсязі проведено розрахунки за спожитіенергоносії, що в грошовому 

виразі становить 142679 грн.. 

На утриманнягалузі «Освіта» з районного бюджету у 2017 роціспрямовано 

92418795 грн. або 92,9 відсоткарічнихкошториснихпризначень. 

Видаткизвітногоперіоду на 

утриманнязакладівосвітизрослипротианалогічногопоказника 2016 року на 

26156375 грн. або на 39,5 відсотка. 

На заробітну плату з нарахуваннямипрацівникамгалузівикористано 

81526224 грн., щоскладає 88,2 відсоткавидатків, спрямованих на 

утриманнязакладівосвіти.   

Для оплати за харчуваннядітей у дошкільнихнавчальних закладах 

спрямовано 290179 грн. коштівзагального фонду бюджету; для оплати за 



харчуваннядітей у загальноосвітніхнавчальних закладах -  747713 грн. 

коштівзагального фонду [17]. 

За рахунокнадходженнякоштівмедичноїсубвенціїСарненською 

центральною районною лікарнеюпроведенівидатки, 

пов’язанііззабезпеченнямцентралізованихзаходів з лікуванняхворих нацукровий 

та нецукровийдіабет в сумі 358563грн.. 

По статтті “Соціальнийзахист та соціальнезабезпечення 

“здійсненовидатки на суму  119416689 грн. іззагального фонду бюджету. 

Із загальної суми проведених видатків за рахунок  субвенції з Державного 

бюджету виплачено допомогу сім’ям з дітьми в сумі 61846767 грн.; оплачено   за 

надані  пільги населенню на енергоносії та житлово – комунальні послуги  в сумі 

-  4016377 грн.,  надані  субсидії населенню  – 49917523  грн.. 

На утриманнягалузі «Освіта» з бюджету району у 2018 роціспрямовано 

109244289 грн. або 99,3 відсоткарічнихкошториснихпризначень. 

На заробітну плату з нарахуваннямипрацівникамгалузіосвітивикористано 

96805783 грн., щоскладає 88,6 відсоткавидатків, спрямованих на 

утриманнязакладівосвіти.   

Для оплати за харчуваннядітей у дошкільнихнавчальних закладах 

спрямовано 295241грн. коштівзагального фонду бюджету та 246462 грн. 

коштівспеціального фонду бюджету; для оплати за харчуваннядітей у 

загальноосвітніхнавчальних закладах -  704922 грн. коштівзагального фонду та 

253918 грн. коштівспеціального фонду бюджету.   

За рахуноксубвенціїназабезпеченняякісної, сучасної та 

доступноїзагальноїсередньоїосвіти «Новаукраїнська школа» 

використано1276424грн. або на 97,4 відсоткавідуточненихплановихпризначень. 

Зокрема, використано на закупівлюдидактичнихматеріалів – 487128 грн., 

сучаснихмеблів - 342970 грн. та комп'ютерногообладнання для початковихшкіл 

– 428154грн., решта 18172 грн. - на підвищеннякваліфікаціїпедпрацівників. 

Залишокневикористанихкоштіввказаноїсубвенції в сумі 33418      грн. 

булоповернено в установленому порядку до обласного бюджету [7]. 

Крім того, за рахунокзалишкуосвітньоїсубвенціїпопередніхроків, 



наданого з обласного бюджету, на придбання 4 шкільнихавтобусіввикористано 

4601272   грн. 

Закладам охорониздоров’япротягом 2018 року спрямовано 44031733 грн.  

або 99,7 відсотказатвердженихпризначень на рік. Видаткизвітногоперіоду на 

утриманнязакладівохорониздоров’язбільшилисяпротианалогічнихвидатків 2017 

року на 4252722 грн., або на 10,7 відсотка. 

Для утримання протягом звітного 2018 року Сарненської центральної 

районної лікарні використано 32004685 грн. коштів загального фонду 

бюджету,для утримання Сарненського первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги - 9747480  грн.. 

По статті “Соціальнийзахист та 

соціальнезабезпеченнявикористано134271352 грн. коштівзагального фонду 

бюджету та 114757 грн. коштівспеціального фонду бюджету. 

Іззагальноїсумипроведенихвидатків, за рахуноквідповідноїсубвенції з 

обласного бюджету, 58874291 грн. спрямовано на виплатудопомогсім'ям з 

дітьми,оплачено   за наданіпільгинаселенню на оплату енергоносіїв та житлово 

– комунальнихпослуг  в сумі -  3453858 грн.,  наданісубсидіїнаселенню– 

67036393  грн.. 

За статтею “Фізична культура і спорт” іззагального фонду районного 

бюджету використано 465434 грн., що на 38459 грн. 

більшепротивидатківминулого року. 

Іззагальноїсумипроведенихвидатків - 435644грн.  спрямовано на 

утриманнядитячо – юнацькоїспортивноїшколи, що в порівнянні з видатками за 

2017 рікбільше на 88505 грн.; на реалізаціюпрограмирозвиткуфізичноїкультури 

і спорту в Сарненськомурайоні на 2018-2020 роки використано 29790 грн. 

Часткавидатків на управління соц. Захисту з кожним роком зросла за 

досліджуванийперіод на 9,68%. Цеповязвноіззбільшеннямнаселення, 

якіпотребуютьдопомогидержави (пенсіонери, діти-сироти, сім'ї з дітьми). 

Такожсюдивідносимовитрати на субсидії та пільги, 

якимипочинаютькористуватися все більшенаселення[41]. 

Що ж до витрат на освіту, то з кожним роком їхнячастка у 



структурівидатківспадає. За досліджуванийперіодцейпоказникскоротився на 

1,25%  

Ценасамперед повязано ізскороченнямвитрат на дошкільну та 

середнюосвіту, ДЮСШ та іншихзакладівосвіти. 

Щож до іншихрозпорядниківкоштів, то їхнічасткипротягом 2016-18рр. 

коливаються. Зменшились у структурівидатки на культуру і туризм, про те 

зросливидатки на фінансовеуправління. Іншівідділизалишаються без 

вагомихзмін. 

Отже,основнівидатки у період з 2017-19рр припадають на 

Управліннясаціальногозахисту та відділосвіти, також у 

структуріціпідрозділизаймаютьнайбівльшучастку. 

Щодонапрямківзастосуваннявидатків, то левовачасткаприходиться на 

відрахування по статтях «Освіта» та «Соціальнийзахист та 

соціальнезабезпечення». 

 

2.3. Показникисоціально-економічногорозвиткуСарненського району 

Аналізрівнясоціально-

економічногорозвиткунауковціпов’язуютьізциклічнимиколиванняминаціональн

оїекономіки. Цевимагаєпроведення комплексного 

аналітичногодослідженнярівнясоціально-економічногорозвиткурегіону на 

предмет виявленняознаккризи. Тому, 

проведемодетальнийаналізпоказниківсоціально-

економічногорозвиткуСарненського району [35]. 

Головною метою соціально-економічногорозвиткусуспільства є створення 

умов для економічнезростання та 

вдосконаленнямеханізмівподальшогоуправліннярозвиткомсуспільства на 

основіефективності, прозорості та відкритостіпосилитиінвестиції та 

інноваційнудіяльність, змінаякостіосвіти, дошкільного, медичного, 

адміністративногообслуговування, забезпечитиналежнефункціонування 

транспорту та спільноїінфраструктури, 

дотриманнявисокихекологічнихстандартів, і як результат – 



збільшенняконкурентоспроможностісуспільства, доступність широкого спектру 

соціальнихпослугзростаннядобробутунаселення. 

ДіяльністьрайонноїСарненської ради у 2019 роцібуласпрямована, 

щобзбалансуватисоціальні та економічніпроцеси в суспільстві та 

посилитипозитивністоронитенденції у всіхгалузях, для 

здійсненнямодернізаціїінфраструктури та енергозбереження[17]. 

ЧисельністьнаселенняСарненського району у 2019році становила 98,544 

тис. осіб., а на 1 липня 2018р. становила 104,4 тис. осіб. Цеозначає, 

щочисельністьнаселеннязновупішла на спад. Похожа ситуаціябула у 2017 році, 

так як у 2018р. спостерігалосязростання. 

Протягом року співробітникиуправлінняпраці та 

соціальногозахистунаселенняприйняли 66 359 осіб, а 

такожобстежилиматеріальні та побутовіумови 3082 родин. 

За звітнийперіод 12 208 осібзвернулись за різними видами 

соціальноїдопомоги. Виділено та виплачено 12 218 надбавок на суму понад 260 

млн. грн., Асубсидії на оплату житлово-комунальнихпослуг, твердепаливо та 

скраплений газ призначено 6545 сім’ям на суму майже 25 млн. грн. 

Щомісячнадопомогавиплачувалась людям, якіпіклуються про одиноких 

громадян, котрі, згідно з висновкоммедичнихзакладів, 

потребуютьпостійногозовнішнього догляду - 100 осіб на суму 226,0 тис. грн. 

Компенсації, щорічні надбавки та додатковівідпустки, збільшеністипендії, 

компенсаційнівиплати, передбаченізаконодавствомУкраїни "Про статус та 

соціальнийзахистгромадян, 

якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи", отримали 15472 особи на 

суму 69831,1 тис. грн. 

Середньомісячназаробітна плата за січень-вересень 2019 року становила 

7938 грн, що на 18,2 відс., або на 1221 грнбільшепорівняно з 

відповіднимперіодом 2018 року та в 1,9 рази вищерівнямінімальноїзаробітної 

плати (4173 грн). Це ми можемопобачити на рис. 2.2..). В 

районізаборгованостііззарплатинемає. 



 

Рис. 2.2. Середнійрозмірзаробітної плати, грн 

Станом на 01.01.2020 року в персоніфікованомуреєстріперебуває 577 

учасниківбойовихдій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичнійоперації. Під час спеціальноїбюджетноїпрограмипротягом 

2019 року, відповідно до укладенихдомовленостей, 6 

учасниківантитерористичноїопераціїпройшлипрофесійнупідготовкуводіївтранс

портнихзасобівкатегорійB, C. 

Протягом 2019 року 23 особи булизареєстровані як переселенці з 

тимчасовоокупованоїтериторіїУкраїниабо району 

проведенняантитерористичноїоперації для тимчасовогопроживання, 77 особам 

виплаченоадреснудопомогу на 790,8 тис. грн[37]. 

До 2019 року в областібулозайнято 3216 осіб, з них 940 

зареєстрованобезробітними, 482 безробітнихотрималиосвіту та 

перекваліфікацію, 122 безробітних брали участь у громадських роботах. 

Відшкодувавшивитратироботодавця на єдинийсоціальнийвнесок на 

загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, булопрацевлаштовано 151 

безробітнийгромадянин. 

У 2019 році обсяг промислового виробництва зріс на 10,8 відсотка 

порівняно з 2018 роком і склав 130,24 млрд грн. Найбільша частка в структурі 

обсягу виробництва - 61,2%. дала компаніям у видобувній промисловості та 

кар'єрах 19,2 відс. - компанії в машинобудуванні, 8,9 відс. - деревообробка, 10 
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відсотків - мат.  

Порівняно з 2018 роком промислові компанії регіону на 29,2 відсотка. 

виробництво грубого або грубо обробленого граніту зросло на 18,3%. - шайба 

(шайба), з 6,4 відсотка. - кондитерські вироби, з 1,5 відсотка - хліб та 

хлібобулочні вироби з коротким зберіганням. Обсяг реалізації промислової 

продукції (товарів, фабрик, послуг) протягом 2019 року зріс на 50,1 відсотка 

порівняно з відповідним періодом минулого року. і становив 185,96 млрд грн при 

очікуваному річному прирості 5,0 відсотка [17]. 

У структурі обсягу продукції найбільша частка становить 62%. дав 

компаніям у видобувній галузі та розробці кар'єрів 18 відсотків. - компанії в 

машинобудуванні, 9 відсотків. - деревообробка, 10 відсотків - мат. Порівняно з 

відповідним періодом попереднього року промислові компанії регіону на 22,7 

відсотка. виробництво грубого або грубо обробленого граніту було збільшено на 

12,2%. - шайба (шайба), з 2,5 відсотка - кухонні меблі, з 12,0 відсотка. - 

кондитерські вироби, з 2,7 відс. - хліб та хлібобулочні вироби, коротке 

зберігання. Структуру виробництватоварноїпродукції у 

галузевомурозрізіможемопобачити на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Структура виробництватоварноїпродукції у 

галузевомурозрізі у Сарненськомурайоні 

У січні-вересні 2019 року підприємства та організації району інвестували 

215,4 млн грнізусіхджерелфінансування. капітальнівкладення - на 17,8 відсотка. 
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більшевідповідногоперіодуминулого року (в регіонізниження на 4,4%). 

Виходячи з однієї особи, сплачено 2,0 тис. грн. капітальнихвкладень. 

Цезображено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Капітальніінвестиції 

Показники Одиницявиміру 2019 рік 
у  %  до 

2018 року 

Обсягкапітальнихінвестицій 

за січень-вересень 
млнгрн 215,4 117,8 

Прямііноземніінвестиції 

(наростаючимпідсумком з 

початку інвестування) станом 

на 01.10.2019 

млндол. США 11,9 108,2 

 
Аналізструктуриінвестицій в основніфондипоказує, 

щоосновнимджереломкапітальнихвкладень все щезалишаєтьсякапіталкомпаній 

та організацій. Цесвідчить про прибутковудіяльністькомпаній та 

можливістьспрямовувативласнікошти на будівництво та 

оновленнядіючихвиробничихпотужностей. 

Загальнийобсягпрямихіноземнихінвестицій, залученихфінансовим 

комплексом району, станом на 01.10.2019 р. Становив 11,9 млн. дол. США., 

зростання на 8,2 відсотка. більше (3,4% зростання в регіоні), ніж на початок 2019 

року (11,0 млн. дол. США). Прямііноземніінвестиції на душу населення 

становили 112,5 дол. США (рис.2.4). 



 

Рис. 2.4. Загальнийобсягпрямихіноземнихінвестицій 

Найбільшіекспортні поставки булиздійснені до Польщі, Білорусі, Румунії. 

Основу товарноїструктури для експортускладалимінеральніпродукти, деревина 

та вироби з деревини. 

У загальномуобсязіімпортузначнучастку становили Німеччина, Польща, 

Литва, Китай, Білорусь. У сировиннійструктурі при імпортіпереважавназемний 

транспорт, за виняткомзалізниць, машин, обладнання та механізмів, 

електрообладнання[21]. 

Завдякивнескам з державного бюджету до місцевихбюджетів на 

фінансуваннязаходівщодокомпенсаціїсоціально-економічногоризику для 

населення, щопроживає в зоніспостереження, проведено капітальний ремонт 

дитячого садка с. Вербче (502,9 тис. грн), Поточний ремонт вуличногоосвітлення 

с. Велике Вербне (24,9 тис. грн.) Та придбаннязасобівзахистуорганівдихання (31 

тис. грн). 

Для 

реалізаціїкомплексноїпрограмизабезпеченнянаселенихпунктівдокументацією з 

містобудування з 67 населенихпунктів - 57 маютьгенеральніпланирозвитку. 

Розробленопланизонуваннятериторій та 28 детальнихпланівтериторій для ще 18 

населенихпунктів, у тому числі 13 за межами населенихпунктів. 
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населенихпунктіврозробляються. 

Проведено роботи з ремонту та обслуговуванняавтомагістралей, як 

державного, так і комунального майна. Зокрема, 

проводятьсяпоточнісередніремонтидоріг: Чудель - Тинне 3,62 км (10,2 млн. Грн.) 

Яринівка - Тутовичі - Костянтинівка 10,8 км (у двохнапрямках); Собор Святого 

та Мічурін до Сарни 1,6 км (19,9 млн грн). На утримання та розвитокдоріг та 

автомобільноїінфраструктури за рахунокмісцевихбюджетівбуловитрачено 9,4 

млн. Грн. 

За минулийріксуб’єктигосподарювання в енергетичному та житлово-

комунальному секторах надалипослуг на загальну суму 299,7 млн. грн. 

Включено: газопостачання - на 116,6 млн. грн., енергопостачання - на 156,3 млн. 

грн., теплопостачання - на 8,6 млн. грн., водопостачання та водовідведення - на 

8,3 млн. грн., на утриманнябудинків, споруд та прибудинковихтериторій - на 

суму 9,9 млн. грн. Цемиможемопобачитинарис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Послуги в енергетичному та житлово-комунальному 

секторах, млн. грн. 

Для забезпеченняжитлово-комунального сектору за 

рахунокусіхджерелфінансуваннявикористано 19 400 тис. грн., Що дало 

змогустабільнопрацювати та реалізувати низку заходівщодорозвиткуцієїгалузі. 

Район розвиваєтакийробочийнапрямок, як 
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створенняоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків. Тож у 

Сарненськомурайоніфункціонує 20 житловихтовариств, якіобслуговують 22 

багатоквартирнібудинкизагальноюплощею 23,38 000 м2: 11 у містіСарни та 9 

ОСББ у Клесовській ОТГ. Протягом 2019 року було створено ще 5 ОСББ, 

щовдвічібільшепорівняно з минулим роком [11]. 

Для підтриманняфункціонування ОСББ у бюджетах міської ради 

Сарненської та сільської ради Клесовськогобулипередбаченікошти для 

фінансуваннямісцевихпрогрампідтримки ОСББ. Протягом 2019 року 

буловитрачено 1150 тис. грн. на підтримку 9 ОСББ. Завдякицьому в 

будинкахбуливпровадженіенергозберігаючі заходи (замінавікон, дверей, 

перекриття даху), що дозволить 

зменшитиспоживанняенергіїдомогосподарствами на потреби опалення за 

рахунокпідвищенняенергоефективностіжитловихбудинків та 

стимулюваннянаселення до управліннявласнимибудинками. 

У 2019 

роцітриваловпровадженняроздільногозборутвердихпобутовихвідходів в районі. 

Процесроздільногозборувідходівминулого року долучився до громад районних 

рад Вировської, Коростської та Ремчицької. 

Насправдіроздільнийзбірпобутовихвідходів проводиться на 

територіїмістаСарни, в населених пунктах Клесовський та Степанська, 

Кузьмовський, Великовербченський, Вировський, Коростський, Ремчицький та 

Стрельськасільські ради. 

В областііснує 1081 контейнер для зборутвердихпобутовихвідходів, у тому 

числі 161 для роздільногозбору (ПЕТ-контейнери, скло). З них 592 

контейнерибулипридбаніпротягом 2019 року відповідно до 

типівокремихкомпонентів. 

Загалом у 2019 роцібулозібранопонад 5 тис. тон змішанихвідходів, з 

якихлишеблизько 6 тон полімерів (ПЕТ-пляшка) було перевезено до 

заготівельнихпунктіввторинноїсировини, рештазберігалася на 

сертифікованихзвалищах у районі[17]. 

Господарською та підприємницькоюдіяльністю в областізаймається 3751 



особа всіх форм власності, з них 2738 - фізичні особи-підприємці та 1013 

юридичнихосіб. 

У 2019 роцірозпочали свою діяльність 484 новостворенихбізнес-

підрозділів, з них 447 фізичних та 37 юридичниходиниць. 

Кількістьзареєстрованихіндивідуальнихпідрядниківзалишилася на рівні в 2018 

році, а юридичнихосібзменшилось на 17,8 відсотка. 

В регіоніпропонуєтьсяресурсна, фінансова та інвестиційнапідтримкамалих 

та середніхпідприємств. 

Протягом 2019 року господарськіодиниці продали 9 земельнихділянок, які 

не булисільськогосподарськимиугіддями в межах населенихпунктівплощею 2,27 

га. на суму 880 тис. грн. та земельнуділянку за межами будівельплощею 1,69 га 

на суму 291 тис. грн. 

Крім того, в населених пунктах площею 1,99 га здано в оренду 21 ділянку 

на суму 1143 тис. грн. Місцевавлада на аукціонахнадала у власність три 

ділянкиплощею 3,9 га на суму 851 тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 р. підрозділамибулоздано в оренду 332 

м2площіоб’єктів, щоперебувають у спільнійвласностірайонних громад в районі, 

що становить 6,1 відсотка. більше 01.01.2019. Перелікоб’єктів, щоперебувають у 

спільнійвласностірайонних громад у районі, формується, не використовується і 

можездаватися в орендуабовідчуження, загальноюплощею 7070 м2 та 

об’єктамидержавноївласності, тимчасово не використовується і можездаватися в 

орендугосподарськимпідрозділамзагальноюплощею 4334 м2 . 

Також за цейрікбуловжито низку 

заходівщодореалізаціїдержавноїполітикидерегуляції, яку є 

важливоюпередумовоюзапровадженняєвропейськоїбізнес-моделі, це, головним 

чином, модернізаціясистемиреєстрації, значнеспрощеннядозволів та систем 

ліцензування, полегшення контролю та перевірочнадіяльність та боротьба з 

корупцією[17]. 

Доходи віддіяльності малого бізнесу в зведеномубюджеті району на 2019 

ріксклали 219,3 млн. грн., що становить 7,8 %. більше 2018 року, включеного до 

державного бюджету - 44,9 млн грн. та місцевий бюджет - 174,3 млн. грн., що на 



10,0% більше. і 7,1%. відповідно( рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. 

Надходженнявіддіяльностісуб’єктівмалогопідприємництвадозведеноготамі

сцевихбюджетів, млн. грн. 

Частканадходженьвід малого бізнесу в зведеномубюджеті району 

становить 36,2 %, державного бюджету - 17,7 %, місцевого бюджету - 49,6 %  

Протягом 2019 року було залучено інвестицій у 

сільськогосподарськевиробництво на загальну суму 2,6 млн грн. 

Забезпеченозбільшенняобсягувиробництваваловоїсільськогосподарськоїп

родукції. За січень-вересень 2019 року (останністатистичнідані) 

сільськогосподарськіпідприємства району виробили валового виробництва 37,6 

млн. грн., Що становить на 2,2 % більше, ніж за відповіднийперіодминулого 

року, з очікуванимрічнимзростанням на 2,0 %. (До 2019 р. - зростання в регіоні 

на 0,1%) [44]. 

У 2019 році агрохолдинги району виробили 675 тон м’яса, що становить 

20,0 % (111 тонн) більшевідповідногоперіодуминулого року (в регіонівиріс на 

6,3%). Поголів’я свиней становило 1286 голів, курей - 239,9 тис. голів і 

зрослопорівняно з відповіднимперіодомминулого року на 96,0%. і 3,0%. 

відповідно (рис. 2.7). Виробництвокурячихяєцьзросло на 5,0 % (2 400 000 штук) 
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і склав - 52 500 000 штук (в регіонізбільшення на 6,4%)  

 

Рис. 2.7. Виробництвом’ясноїсільськогосподарськоїпродукції 

Агропромисловіпідприємстваобластізібрализернотазернобобовінаплощі 

3,9 тис. га, намолотили 15,7 тис. тонзерна, щовтричібільше, ніжторік 

(пообластіприрістна 17,9%), середняврожайність 40 ц / га, що в 2,2 

разибільшеминулогороку (в області 48,1 ц / га). Збільшення валового 

виробництва зерна досягнуто за рахунокрозширенняпосівнихплощ зерна та 

високихурожаїв (81,7 цента / га). Крім того, технічнікультуризбирали на площі 

961 га. Намолочено 750 т насіння при середнійурожайності 7,8 ц / га. 

На осінь 2020 року агрохолдинги району висіялиозимікультури на площі 

3974 га, щовдвічібільше, ніж роком раніше (в області 108,0% до прогнозу), з них 

озимого зерна на зерно - 2636 га, що становить 150,0% до минулого року ріпак 

на зерно - 1338 га, що в 13 разівбільше, ніж роком раніше (в області 102,0% 

порівняно з прогнозом). Зокрема, буловисаджено 1207 га жита, 1175 га пшениці 

(в області 101,8% до прогнозу), 111 га ячменю (в області 150,0% до прогнозу) 

[45]. 

З початку року шістьгосподарств району 

отрималиспеціальнубюджетнусубсидію на утриманнякорів на загальну суму 

1750,5 тис. грн .. за бюджетною програмою 

«Державнадопомогагалузітваринництва». 323 особи отрималидотації у розмірі 
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548,3 тис. грн на утримання 377 молодняку. Відповідно до програми 

«Фінансовапідтримкарозвиткуфермерськихгосподарств» 

п’ятьфермерськихгосподарствотрималибюджетнідотації на загальну суму 124,0 

тис. грн. Є хорошіможливості для створеннясприятливих умов для 

розвиткуорганічногоземлеробства. 

Основнадіяльністьзакладівкультурибуласпрямована на популяризацію та 

відродженнянаціональноїкультури та збереженняісторико-культурноїспадщини 

краю. 

З метою розвиткухудожньоїсамодіяльності, 

підвищеннярівнявиконавськоїмайстерностіаматорськихколективів, 

організаціїспільноїроботиструктурнихпідрозділів культурно-

дозвіллєвихкомплексівпротягомминулого року було проведено 44 

обміннихконцерти[17]. 

Відорганізаціїплатноїдіяльностізакладівкультури у 2019 році на 

спеціальнірахункинадійшло 698,2 тис. Грн. 

У 2019 році в районізапочатковано та проведено обласний фестиваль 

хореографічногомистецтва «Надслучанськівиродки». 

Протягом 2019 року в установахкультури проведено 33 поточні та 3 

капітальніремонти на загальну суму 794,1 000 грн; з них: з районного бюджету - 

233,7 тис. грн; з місцевихбюджетів 502,1 тис. грн; за рахунокспонсорськихкоштів 

- 16,6 тис. грн .; за рахунокспеціальнихкоштівустанов - 41,7 тис. грн (рис. 2.8). 



 

Рис. 2.8. Капітальніремонти в установахкультурипротягом 2019 року, 

тис. грн 

Торікзакладиохорониздоров’я надавали медичнудопомогу жителям 

населенихпунктів району. Через відсутністьмедичнихсубсидій та 

забезпеченнябезперебійноїроботимедичнихзакладів з обласного бюджету 

буловиділеномайже 27 млн. грн. 

Для забезпеченняякісноголікуваннянаселення, раціонального та 

ефективноговикористаннябюджетнихресурсів та 

вдосконаленнясистемифінансуваннязакладівохорониздоров’я завершено 

процедуру приєднанняСарненськоїобласноїлікарні до 

Центральноїобласноїлікарні. Завдякицьомумісткістьліжокбулаоптимізована для 

30 ліжок, а 24,75 штатниходиницьскорочено[27]. 

Для створеннясерцево-судинного центру на 

базілікарнібуловідремонтованоприміщення, на яке з обласного бюджету 

буловиділено 960 тис. грн., а за рахуноккоштівМіжнародного банку 

реконструкції та розвитку на суму 11,18 млн. грн. закуплено 

спеціальнеобладнання (агіографічний комплекс). 

Для підвищенняякостімедичнихпослугбулопридбано 6 одиниць дорогого 

обладнання на 590 тис. грн. на коштиобласного бюджету такожбуловиділено 130 

районного бюджету 
; 233,7

місцевих бюджетів ; 
502,1

за рахунок 
спонсорських 
коштів; 16,6

за рахунок 
спеціальних коштів 

установ ; 41,7



тис. грн. на замінувікон у пологовомувідділенні та 30 тис. грн. з обласного 

бюджету на придбаннятелевізорів до педіатричноїклініки та дитячоговідділення. 

Отже, проаналізувавшидані за останніх пару років, можемосказати, 

щоситуація у даномурайоніпокращується, протезалишаються і ряд 

проблем.Доосновнихпроблемисоціально-

економічногорозвиткуСарненськогорайонуможемовіднести: 

− дефіцитфінансовихресурсів, що не 

дозволяєрозпочинатиреалізаціюзначнихінвестиційнихпроектів; 

− зношеністьосновнихфондівпідприємств; 

− безробіттятанаявністьтіньовоїзайнятостінаселення; 

− нераціональневикористанняземельнихресурсівсільськогосподарсько

гопризначення; 

− зниженнякупівельноїспроможностінаселення через низькіреальні 

доходи. 

У галузіосвіти: 

− недостатнійрівеньфінансуваннягалузі; 

− недостатнязабезпеченістьнавчальногопроцесузасобамиінформації та 

комунікаціїтехнології; 

− відсутністьоптимізованоїмережінавчальнихзакладів та нагальна 

потреба 

− вдосконалити свою матеріально-технічну базу 

(необхідністьвнутрішньогооснащення 

− туалети в загальноосвітніх закладах, сприяннясучасному спорту та 

− ділянкибілянавчальнихзакладів, потреба в електроенергії та капіталі 

− ремонт загальноосвітніх та дошкільнихзакладів, вступ 

− енергозберігаючітехнології в навчальних закладах (заміна газового 

котла, замінавікон, дверей на енергозберігаючі) 

В охороніздоров'я: 

− необхідністькапітального та поточного ремонту 

закладівохорониздоров’я 



− низькеобладнання для медичногообладнання та 

медичногообладнаннявідустанов служба охорониздоров’я 

− модернізація та оптимізаціязакладівохорониздоров’я 

− доставкакваліфікованогоперсоналу. 

У галузікультури: 

− відсутністьоптимізованоїмережізакладівкультури; 

− нагальна потреба вдосконаленнясвоєїматеріально-технічноїбази, 

управліннякапіталом та поточний ремонт установ (утепленняфасадів, 

замінадахів, підлоги, вікон, двері). 

В рамках фізичноїкультури та спорту: 

− відсутністьналежногофінансуванняспортивнихклубів; 

− відсутністьсучасного спортивного обладнання та спортивного 

обладнання; 

− відсутністьдостатньоїкількостіспортивнихспоруд, 

щовідповідаютьсучаснимвимогам за місцемпроживаннямешканців. 

В рамках соціальногозахистунаселення: 

− збільшитидоступністьадміністративнихпослуг для жителівгромади. 

Екологічнаситуація. 

− встановленнязбору (система роздільногозбору), вивезення та 

знешкодженнявідходів; 

− забрудненняпобутовимивідходаминаселенихпунктів, берегіврічок, 

ставків; 

− завершенняпроцесуроздільногозборупобутовихвідходів та 

утилізаціїїх. 

− У житлово-комунальномугосподарстві: 

− погіршення стану об’єктіввід систем водопостачання та 

водовідведення; 

− погіршеннястануочиснихспоруд; 

− незадовільнийстандорігтадорожньоїінфраструктури, 

(забезпечуєкапітальнийремонттаутриманнязагальнихдорігтадорігрегіонального



значення, полегшеннябілихгравійнихдоріг у міськихпоселенняхнадорогах з 

відсутністюдорожньогопокриття); 

− недостатнєосвітленнявулиць громад у громаді 

(щобзабезпечитивиконувативуличнеосвітлення в селищах ради) 

− встановленнядитячихмайданчиків; 

− встановленнягромадськихзупинок; 

− вирішитипитання транспортного сполученняміжнаселеними 

пунктами ОТГ. 

 

  



РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВУКРАЇНИ  

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

3.1 Значеннямісцевихбюджетів у соціально-економічномурозвитку 

району 

Важливоюпередумовоюпобудовидемократичноїдержави є 

економічнанезалежністьмісцевоївлади. Економічна сторона 

незалежностімісцевогосамоврядування є основою їхфункціонування, 

оскількиїхреальніможливості в 

кінцевомурахункузалежатьвідекономічнихможливостей. 

Механізмперерозподілубюджетнихресурсівміжрізнимичастинамибюджет

ноїсистеми, якийіснувавдотепер, не відповідає принципам автономії та 

економічноїнезалежностівідмісцевоївлади. Методиуправління для 

управлінняпереважали, як результат того, щовідносиниміж центральною та 

регіональноювладоюмалиадміністративний характер [26]. 

Централізаціяекономічногоуправлінняпов’язана з мобілізацією та 

розподілом через центр більшостіматеріальних та економічнихресурсів. 

Якщоценеобхіднопротягом короткого періоду часу для 

реалізаціїконкретнихпрограм, такапостійнаситуаціяпризвела до залежності в 

одних виховуванихрегіонах, а в інших через 

постійненакопиченняресурсівбракуєінтересу до результатівїхдіяльності. 

Тому сьогодні є актуальнимпитаннядецентралізації та 

економічноїнезалежності в регіонах. 

Ступіньекономічноїнезалежностімісцевихорганіввладихарактеризуєнезалежніс

тьдержави в цілому, потенціалїїекономічногорозвитку, рівеньдемократичних 

прав і свобод їїгромадян. Держава не можедосягтиуспіху у розвитку та 

процвітанні без гарантуванняфінансовоїнезалежностімісцевим органам влади. 

Цеоб’єктивна потреба у формуванніновихекономічних умов. 

Економічнунезалежністьмісцевогосамоврядуваннянасампередслідрозгляд

ати як економічнийпростір для йогодіяльності в межах певноїтериторії на 



принципах економічноїефективності та доцільності. Пріоритетноюумовою в 

цьомувипадкумає бути сукупністьтериторіальнихінтересів, 

щовідображаютьособливостіекономічних та соціальних умов регіону. 

Таким чином, економічнанезалежністьмісцевоївлади є обґрунтованою з 

точки зоруекономічноїдоцільності, децентралізаціївлади та 

достатньогорозподілуповноважень та відповідальності. 

Для визначенняролімісцевихбюджетів у соціально-

економічномурозвиткурегіонів та їхмісця в 

бюджетнійсистеміУкраїнинеобхідніїхкількісні та якісні характеристики. 

Місцевібюджети є динамічноюкатегорією, тому 

дослідженняповинніпроводитися з урахуваннямбагатьохфакторів, щовпливають 

на економічнежиттядержави. 

Цьомусприяєнасампередрозвитокдемократичнихпринципів державного 

управління, зміниструктуриекономіки, рівнясоціальнихгарантій для населення 

та змінавіково-професійноїструктуринаселення. Рівеньекономічногорозвитку в 

деякихрегіонахвпливає на формування та 

використаннякоштівмісцевихбюджетів[47]. 

Структурний баланс міжінвестиціями є важливоюскладовоюсоціально-

економічногорозвитку та успіхубізнесу. Взаємодіявлади та бізнес-структур 

важлива для подальшогоекономічногозростання. 

Потенціал бюджету розвиткуслідрозширювати за 

рахунокрізнихджерелпоповнення, таких як податковінадходження та 

неподатковінадходження, яківикористовуються для 

фінансуванняінвестиційнихпрограм; доходи відприватизації; внутрішні та 

зовнішніпозики, якіспрямовувались на інвестиції; частина доходу 

віднерухомості та бізнесу. 

Для поліпшенняситуації, щосклалася для влади, було б 

доцільнозалучитикошти до місцевого бюджету для 

розвиткуекономічногопотенціалурегіону, створитиновіробочімісця, щоможе 

стати рушійною силою для додатковихнадходжень до бюджету. 

Отже,сьогодніорганимісцевогосамоврядуваннястикаються з такими 



проблемами, як[7]: 

− Відмінності у рівнісоціально-економічногорозвиткуміста та 

сільськоїмісцевості. 

− Відсутністьфінансових та нормативнихстимулів для 

збільшеннямісцевоїекономічноїактивності. 

− Низькийрівеньжиттянаселення та 

соціальнийрозвитоксільськихпоселень. 

− Нерівномірнийрозвиток малого бізнесу в територіальномуконтексті. 

− Низькийрівеньрозвиткуінфраструктури, особливо транспорту та 

інструментів, щостворюєнедостатнюінвестиційнупривабливість на територіях. 

− Низькашвидкістьбудівництважитла, погіршення стану систем 

водопостачання, теплопостачання та каналізації. 

Разом з усімаіншимифункціями бюджет є гарантом та 

засобомзадоволеннясоціальних потреб населення на відповіднійтериторії. Отже, 

бюджет безпосередньовпливає на соціальнийрозвитокадміністративногорегіону, 

але на сучасномурівнірозвиткувінзмушує нас очікуватикращого. 

Аналізуючи стан, щосклався у фінансуваннісоціальних та 

культурнихустанов, слідзазначити, що в ційгалузіповинні бути 

зробленіпевнізміни. Система бюджетування та 

оцінкифінансуванняневиробничихустанов, яка 

складаласяпротягомбагатьохдесятиліть, маєсерйознінедоліки, 

якінеобхідновиправити. І приймаючирішучідії, 

необхідновраховуватитакіфактори, як потреби та особливостіокремихтериторій, 

включеннясоціальнихстандартів у систему макроекономічнихпоказників 

(рівеньзайнятості, рівеньзасобів до існування, рівеньбідності та торгівлі) [11]. 

Україна взяла на себе зобов'язанняпобудувативласнумісцевуфінансову 

систему відповідно до принципівЄвропейськоїхартіїмісцевогосамоврядування 

та іншихміжнароднихактів, 

щовизначаютьміжнародністандартиорганізаціїмісцевихфінансів. 

Однакзаконодавчіакти, прийняті за роки реформ, не створили 

механізмугарантуванняекономічноїнезалежності та автономії для 



органівсамоврядування. Основними проблемами 

регулюванняспіввідношеннябюджетів в Українізалишаються[31]: 

− дисбаланс міжбюджетними ресурсами та 

державнимизобов'язаннями; 

− відсутністьмеханізмустимулюванняадміністративно-

територіальниходиницьповноюміроювикористовувативласнийподатковийпотен

ціал та зменшуватинеефективнівитрати; 

− відсутність закону про соціальністандартимінімального статусу, 

який дозволить перейти до формуванняміжбюджетнихвідносин на 

більшоб'єктивнійоснові; 

− відсутність закону про депресивнітериторії, який би закладавправову 

основу для фінансовоїпідтримки з державного бюджету депресивнихтериторій, 

основнихкритеріївдепресивнихтериторій; 

− не прозорістьвикористанняміжурядовихтрансфертів. 

 

3.2. Підвищенняролімісцевихбюджетів у соціально-

економічномурозвиткурегіону 

Бюджетна реформа визначилаосновніпринципивзаємовідносин 

державного та місцевихбюджетів з метою 

підвищенняфінансовоїнезалежностімісцевоївлади у вирішеннісоціально-

економічних проблем. розвитокрегіонів. Але післяприйняття Бюджетного 

кодексу Українині назад багато проблем з міжурядовимрегулюванням На 

сьогоднішній день 

залишаютьсяпроблемніпитанняфінансовоїпідтримкирегіональногорозвитку: 

високийрівеньзалежностімісцевихбюджетіввідтрансфертівміж бюджетами, 

велика диференціаціямісцевихдоходів та видатківбюджети на одну особу[13]. 

Аналіз складу та структуривидатківмісцевихбюджетівсвідчить, 

щобюджетирозвитку, наповнені за рахуноквстановленихБюджетним кодексом 

Україниджерел, лишенезначноюміроюконсолідують в собіресурси, призначені 

для регіональногорозвитку. 

Основніджереладоходів бюджету розвитку є незначними і не 



забезпечуютьстабільностінадходжень. Для 

усуненняцихнедоліківнеобхідновизначити та нормативно закріпити за 

бюджетом розвиткудодатковіджерела, які б дали змогуперетворитийого в 

ефективнодіючийінструментсоціально-

економічногорозвиткуСарнинськогорегіону. 

З метою покращеннярозподілуспоживчоївладиміжцентральними та 

місцевими органами влади та місцевими органами влади, а також шляхом 

розробкимоделіефективноговикористаннянаявнихфінансовихресурсів та 

залученнякоштів на соціальні потреби, ми 

пропонуємовжитинаступнихзаходів[23]. 

По-перше, для 

вдосконаленнямеханізмуфінансуваннясоціальноїсферивінпередбачає: 

запровадження моделей для створенняміжрегіональнихсоціальнихпроектів та 

їхфінансовупідтримку; запровадженняспеціального принципу 

співфінансуваннясоціальнихвитрат; залучатиприватний сектор до договорів про 

наданнямісцевихпослуг з приватними та некомерційнимиорганізаціями та 

іншимимуніципалітетами. 

По-друге, змінити формулу розрахункувитрат на соціальні заходи, 

зокремарозробитиметодологіювдосконалення норм соціальнихвитрат, яка 

повинна враховуватирегіональні та місцевіспецифікаціїрозвитку; 

запровадитидіяльністьінститутудержавнихсоціальнихстандартів та 

забезпечитидержавнісоціальнігарантії, визначеніконституцією та 

законодавствомУкраїни на основіпоєднанняекономічнихможливостейдержави 

та місцевогосамоврядування. 

По-третє, для 

зміцненняекономічноїбазидоходівмісцевихбюджетівдоцільновдаватися до 

реформуваннямісцевогооподаткування та 

впровадженняефективногоекономічноговирівнювання шляхом: 

зміцненнямісцевоїекономіки, створеннясприятливогоділового та 

інвестиційногосередовища; покращитивзаємодіюміжмісцевоювладою та 

податковими та фінансовими органами для розширеннябазиоподаткування; 



збільшеннячасткивласнихдоходівмісцевихбюджетів; легалізаціязаробітної 

плати. як об’єктоподаткуваннядоходівфізичнихосіб; 

збільшеннянадходженняресурснихплатежів до місцевихбюджетів, 

посиленняконтрольноїроботизістягненням; збільшення доходу відорендиземлі 

та відмісцевоїекономіки; ефективний контроль місцевихфінансовихорганів за 

формуванням та використаннямкоштівмісцевихбюджетів. 

По-четверте, для 

формуваннямоделіефективноговикористанняобмеженихбюджетнихресурсів та 

їх максимального використання для фінансуваннясоціальноїсфери ми 

пропонуємо: вдосконалити систему розподілувидатковихзобов’язань для 

фінансуваннясоціальноїсфериміждержавним та місцевими бюджетами; 

розробитиметодологіюоцінкиефективностібюджетнихвитрат на 

основівикористанняпоказників для досягненняцілейлюдськогорозвитку; 

оптимізувати мережу установ, організацій та установсоціальноїсфери, 

якіперебувають на бюджетному фінансуванні; наголосити на 

фінансуваннісоціальноїсферивідкількісних до якіснихпоказників, 

відвиробникасоціальнихпослуг до споживача; 

Визначеннядопустимоїчасткивитрат на соціальнийзахист та 

соціальнестрахування не вплине на інвестиційнудіяльність, але не 

підірвемотививисокопродуктивноїпраці. По-п’яте, подальше 

вдосконаленнявсього бюджетного процесу, 

зокремасистемифункціонуваннямісцевихбюджетів, рекомендуєтьсяпокладатися 

на застосування в Україні позитивного досвіду, 

накопиченогоекономічнорозвиненимикраїнами. Аналізвітчизняного та 

зарубіжногодосвідусвідчить про те, щопоглибленняфінансовоїдецентралізації, 

покращеннярозподілудоходівміждержавним та місцевими бюджетами, 

оптимізаціяструктуридоходівмісцевихбюджетів, 

реформуваннясистемипроміжнихбюджетів та місцевоїподатковоїполітики 

створять умови для зростаннядоходів, а не лишемісцевихбюджетів. , але також 

для зведеного бюджету. країна. З цією метою ми пропонуємовдосконалити 

систему місцевогооподаткування в Україні, яка не 



відповідаєзагальновизнанимкритеріямсвітової практики щодосамозабезпечення 

та економічноїдоцільності. 

Також, щобпідвищити рольмісцевихбюджетів у соціально-

економічномурозвиткуСарненського району потрібно[43]: 

− сприятиподальшомувпровадженнюреформидецентралізації в районі 

та забезпеченняконструктивноївзаємодії з місцевими громадами; 

− підвищитифінансовусамодостатністьмісцевихбюджетіврегіону, 

досягтиповного та своєчасноговиконаннявсіхбюджетнихзобов’язань, 

зміцнитибюджетну та фінансовудисципліну; 

− покращитиінвестиційнийклімат та залучитиефективнихінвесторів; 

активнезалученняінвестиційнихресурсів через конкуренцію та 

грантовімеханізми; 

− розробка та реалізаціяінвестиційнихпроектів, 

щовідповідаютьцілямдержавноїстратегіїрегіональногорозвитку на період до 

2020 року та стратегіїрозвиткуРівненськоїобласті на період до 2020 року; 

− відновити та ремонт 

збереженнявідзнищеннядорожньоїтранспортноїінфраструктури та 

забезпеченняналежного транспортного та експлуатаційного стану 

мережіавтомобільнихдорігзагальногокористування, доріг та вулиць до 

спільноївласності; 

− забезпечитиефективневикористанняможливостей державного фонду 

для регіональногорозвитку, внесків з державного бюджету, обласного бюджету 

та іншихдержавних та недержавнихджерелфінансування на програми та 

проектирозвиткутериторіальних громад в регіоні, соціальноїсфери в регіоні; 

− належне та якісневпровадження реформ первинної та вторинної 

медико-санітарноїдопомоги, наданнянаселеннюякіснихмедичнихпослуг, 

вжиттяподальшихкроківщодоподальшоговдосконаленняматеріально-

технічноїбазилікувально-профілактичнихзакладів району, реконструкція та 

модернізаціямедичноїмережі району та будівництвоновихамбулаторій у 

сільськіймісцевості; 

− забезпечитиреалізаціюзаходів у рамках проекту Світового банку 



«Поліпшенняздоров’я на службі людям»; 

− реалізаціяконституційнихгарантій прав громадян на 

соціальнийзахист, безпечненацілювання та матеріальнапідтримканезахищених, 

непрацездатнихгромадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, людей з 

інвалідністю; 

− забезпечитифункціонування та розвитокдошкільноїшколи, 

старшоїсередньоїосвіти, середньоїшколи; пропонуванняосвітніхпослуг людям з 

особливимиосвітніми потребами та інклюзивнимнавчанням; 

− вдосконаленняматеріально-

технічногозабезпеченнянавчальнихзакладів, будівництвоновихшкіл, 

дошкільнихзакладів, здійсненняреконструкції та ремонту 

будівельнавчальнихзакладів; 

− покращуватинавколишнєсередовище та 

забезпечуватиекологічнозбалансованевикористанняприроднихресурсів. 

Для детального 

аналізурегіональногорозвиткупіднятопоказникиекономічногопотенціалу та 

піксоціально-економічногорозвитку. 

Показникекономічногопотенціалувключення: кілкітнацелення, тпудовімонети, 

обтяги валового внутрішньогопідпорукту (BNP) національного доктора (ND) 

обцяги основного капіталу TA та еліavcimotialрозвитокрегіону за 

рахунокзагальноїчисельностінаселення, розвитокекономіки, зростання ВВП, 

соціально-економічнийрозвитокрегіонунабуваєформигарячоговодопостачання, 

природних та людськихресурсів. Насправдіціпоказники не дужепомітні з 

міценовихбюджетів, оскільки вони ненавмиснопов’язані. Поставтерозвиток 

будь-якого району на перше місцевідекономічного духу до чарівного бюджету, 

а такожвін є желономекономічноїконцепції головною причиною 

технічноїдосконалостіМісцевібюджетистаютьнайважливішимінструментомреал

ізаціїрегіональноїполітики та вирішення таких важливихзавдань, як 

реструктуризуватиекономіку, вирівнюватиекономічнийрозвитокрегіонів та 

ефективністьтериторіальногоподілупраці, розвиватимісцевуекономіку, 

здійснюватижитловебудівництво, вдосконалюватиміста, здійснюватиекологічні 



заходи тощо. Їхможнавважатиголовнимекономічним планом 

розвиткутериторіальних громад, районів та областей Україна. 

Інодітакімісцевібюджетивиконуються. Цеосновний канал для 

оновленихрезультатіврозвиткусоціальних мереж, який буде 

здійснюватисябезпосередньо на човні. Інодіспостерігається, 

щотакімісцевібюджетизбільшили фонд проживання в територіях та соціальнідії. 

Разом з іншимилокальними мережами в 

бюджетнійсистемітакімісцевібюджетиперіодичноспостерігаються. Це один з 

найважливішихінтелектуалів у 

реалізаціїпрактичнихзавданьпрограмиекономіки[41]. 

За сучасних умов 

місцевіорганивладиповиннізабезпечитивсебічнийрозвитоктериторії, 

пропорційнийрозвитоквиробничої та невиробничої сфер, щоперебувають у 

їхнійюрисдикції. Цеведе до подальшогорозширення та 

зміцненняфінансовоїбазирегіональноївлади. 

Пріоритетниминастановамищодоперетвореннямісцевихбюджетів на 

ефективнийінструментсоціально-економічногорозвитку району має стати 

вдосконалення таких аспектівїхформування, розподілу та використання: 

підвищенняекономічноїсамостійностімісцевоїнезалежності шляхом 

виділенняїмдодатковихджерел доходу. пропонувати та використовуватигранти 

для реалізаціїпрограмсоціального та економічногорозвитку; 

зменшеннядиспропорцій у формуванніресурсноїбази для місцевихбюджетів; 

розмежуванняповноваженьміждержавним та місцевими бюджетами на 

основізбалансуваннянаціональних та регіональнихінтересів; 

розробкапрограмрегіональногорозвиткув середньостроковійперспективі[42]. 

Отже, щобзробитимісцевібюджетиефективнимінструментомсоціального 

та економічногорозвитку, нам слідзробитинаступне: 

− підвищитирівеньфінансовоїнезалежностімісцевогосамоврядування 

шляхом забезпеченнядодатковихджерелдоходів для місцевихбюджетів; 

− вдосконалити та розробити процедуру надання та поданнягрантів на 

реалізаціювсіхпрограмсоціально-економічногорозвитку в регіонах; 



− зменшитинерівність у формуванніресурсноїбазимісцевихбюджетів; 

− чіткорозмежувативладу до державного та місцевихбюджетів в 

рамках державних та регіональнихінтересів; 

− розробити та впровадитипрограмирозвиткурегіонів у 

довгостроковійперспективі. 

 

3.3. Шляхи підвищеннясоціально-

економічногорозвиткуСарненського району за 

допомогоюстратегіїрозвиткурегіону 

Функціяекономічного та соціального комплексу в 

регіонахвимагаєефективнихмеханізмів, 

здатнихзабезпечитистабільнефункціонуваннярегіональноїсистеми. Серед таких 

механізмівпровідна роль належитьрегіональнимуправління - 

діяльністьцентральних та місцевихорганіввиконавчоївладивлади та 

місцевоївлади з метою досягненняпріоритетів, визначених у стратегії. 

Розміщенняпріоритетівне є прямим і 

винятковимнаслідкомуправлінськоговпливу і 

залежитьвідбагатьохіншихфакторів. Поряд з цим, цеуправлінськийвпливпоряд з 

діяльністюоб'єктивнихзаконівможезабезпечити і позитив 

синергетичнийефектрегіональногорозвитку[42]. 

Організаційні та інституційніумови для 

ефективностірегіональнихелементиуправління: 

− наявністьвідповідноїзаконодавчоїбази, 

щонормалізуєвиконаннязістратегії; 

− визначенняцілейуправлінськоїдіяльності; 

− фінансовапідтримкареалізаціїстратегії; 

− визначенняустанов, відповідальних за реалізаціюстратегії; 

− встановленнясуб'єктів, механізмів та 

інструментіврегіональногоуправління. 

Досягнення мети, визначеної у стратегії, 

вимагаєоцінкиефективностірегіональногоуправління. 



Ефективністьрегіональногоуправлінняможнавимірятинаступним 

чином[2]: 

− ступіньдосягненняпоставленихцілей з урахуваннямвитрат на 

управління. Метод застосовується для 

оцінкиефективностідійорганівуправліннящодореалізаціїцілейстратегії в цілому; 

− взаємозв'язокефектувідуправління до витрат на управління. 

Метод використовується для 

аналізуступенядосягненняокремихпоказників, визначених як 

цілірозвиткугосподарського комплексу в регіоні(І цілістратегії). 

Високийрівеньефективностіуправлінняозначаєвикористанняметодівуправління, 

якідозволяютьдосягтизаданого результату за мінімальноможливихвитрат. 

Реалізаціяцілейстратегіїзалежитьвіддотриманняправилефективністьпоста

вленихцілей.  

Цілірозвиткуформуються на основівизначенняосновніпроблемнісфери в 

економічному та соціальномукомплексірегіону. 

Загальнимкритеріємефективності є ступіньнаблизитиекономічну систему та 

соціальну сферу до стандартівсталийзбалансованийрозвиток[46]. 

Усуненнясуперечностей у стратегічнихцілях. Цілі та пріоритети, 

спрямовані на максимізаціюекономічноговпливу, не 

завждивідповідаютьдосягненнюіншихцілей - 

дотриманняекологічноїбезпеки,підвищеннярівнясоціальногозабезпеченнянасел

ення та збільшенняобсягсоціальнихвиплат. Подоланнясуперечностейполягає у 

визначенні порядку, встановленніпріоритетівцілей та 

встановленнірізнихчасовихпараметрів для їхдосягнення. Ценалаштує та 

захиститьфінансуючинеобхідні заходи, поступово досягайте 

всіхзазначенихуцільовійстратегії. 

Визначенняшляхів, механізмів та засобівдосягненняцілей. 

Досягненнякожноїстратегічної мети 

вимагаєрозробкиорганізаційнихзаходіввідповідно до такоїсхеми[4]: 

1) Встановленнякількісних та якіснихпараметрів для мети. 

2) Вибірмеханізмівдосягненняцілей, заснований на комплексному 



застосуванніправових, адміністративних, фінансових, інституційних та 

організаційних, пропагандистських (іміджевих) важеліввпливу. 

3) Розробка та застосуваннярізнихвидівінструментів: податку, пільгових 

прав, амортизації, кредиту тощо. 

4. Встановлення тем, щозабезпечуютьдосягненняметитих, 

хтобезпосередньореалізуєстратегічніцілі, і тих, хтоконтролюєцейпроцес. 

Впровадженнязаходівщодозабезпеченняцілейсталогорозвитку та 

реалізаціястратегічнихцілейрозвитку є компетенцієюорганівдержавноївлади, 

місцевихорганіввлади, промисловостіміністерства та спеціалізованіоргани, а 

такожвизначеніпідрядникипрограмирозвитку сектору в регіоні. 

5. Визначенняефективностірегіональногоуправління[2]. 

Ефективністьрегіональногоуправлінняможнавимірятивзаємозв'язокміжфа

ктичнимипоказниками та запланованимиввідношеннямфактичнихпоказників до 

планових.  

Ефективністьрегіональногоуправліннявизначаєтьсяспіввідношеннямотри

маногоефекту і витратами на здійсненняуправлінськоїдіяльності. 

Ефективністьрегіональногоуправління є синергетичнимпоказником, що є 

результатом взаємодіїрізноспрямованихчинників. 

Ускладнюютьвимірефективностірегіональногоуправліннянеможливістьспівстав

леннярезультатівуправлінськоїдіяльності за різнимицілями, 

складністьвіднесення результату до 

компетенціїпевногосуб’єктауправлінськоговпливу, необхідністьврахування 

часового лагу міжуправлінським заходом та отриманимефектом. 

Зростанняефективностірегіональногоуправліннязалежитьвідкомплексноїдіїрізн

ого роду чинників, середякихпровідна роль належитьякісним п оказникам.  

Соціальну та 

економічнуефективністьрегіональногоуправлінняможнаоцінити так[1]: 

1) За якісними параметрами. 

2) За кількіснимипоказниками. 

6. Встановлення меж ефективностіуправління та етапності у 

критеріяхефективності. Ступіньуправлінськоговпливу на 



досягненняцілейоцінюється через визначенняграничних меж такого впливу[1]: 

− верхня межа – досягненняцілейрозвиткурегіону та 

результатуправлінськоїдіяльності; 

− нижня межа – умовнийпоріг, нижчеякого система стаєнекерованою і 

ціліуправління не досягаються. 

7. Визначеннячинниківпідвищенняефективностіуправління. 

Чинникамипідвищенняефективностіуправління є[1]: 

− створеннявідповіднихорганізаційнихмеханізмів; 

− формуваннясприятливихекономічних умов; 

− чіткерозмежуванняповноважень та 

функційміжрівнямисистемиуправління, між органами влади та 

самоврядуванняпід час реалізаціїстратегії; 

− розширенняперелікупоказників, за 

якимиоцінюютьсярезультатидіяльностіорганіввлади; 

− запровадженняефективнихметодівпрограмування, 

індикативногопланування, програмно-цільового методу планування. 

8. Визначенняконкретнихнапрямківпосиленняефективностіуправління. 

Підвищенняефективностіуправлінськоїдіяльностідосягаєтьсязачіткоговизначен

ня сфер поширення у правлінського в пливу та 

напряміввикористаннярегулювальних і нструментів[4]. 

Стратегічнеплануваннясоціально-

економічногорозвиткурегіонузагаломвизначаєцільовііндикатори та 

пріоритетидіяльностірегіонів. 

Найогоосновімаютьбудуватисяпрограмирозвиткурегіонів на поточнийрік, 

галузевіпрограми. З огляду на цестратегічнепланування та 

прогнозуваннярозвиткурегіонів повинно мати на меті: 

− скороченнякількостідокументів, 

щовизначаютьперспективирозвиткурегіонівУкраїни; 

− узгодженнярізноплановихцілей, визначених у цих документах; 

− забезпеченняєдностіпідходів, урахуваннявсіхскладових, 

щовизначаютьспецифікурозвиткукраїни та регіонів; 



− оптимізацію процедур розроблення й 

затвердженнярегіональнихстратегій . 

При плануваннірозвиткуСарненськоїобласті до 2020 року буловраховано 

ряд основнихсценарійприпущень[19]: 

1. У найближчі роки податковенавантаження на бізнес-одиниці не 

зменшиться. Очікуєтьсяспрощеннябізнес-правил. 

2. 

Відбуваєтьсязначнийперерозподілподатковихнадходженьміждержавним та 

місцевими бюджетами на користьостаннього. 

3. В Україніпоступововпроваджуютьсястандарти ЄС на продукцію, 

вироблену в Україні. 

4. ЗовнішньоторговельніопераціїміжУкраїною та країнами ЄС 

будутьбезмитними, щосприятимезростаннютоварообігуміжУкраїною та ЄС. 

5. Інвестиційнийклімат в Українідещопокращиться. Країна стане 

більшпривабливою для іноземнихінвесторів. 

6. Очікується подальше зростанняцін на паливо та енергетичніресурси. 

7. Зміни у перспективінаціональногозаконодавства для 

сприяннярозвиткурегіону. 

8. Відсутність "тіньової" економіки. 

ПесимістичнийсценарійрозвиткуСарненськоїобласті - регіонрухається за 

інерцією, істотнихзмін у розвиткунемає. 

Структура економіки району навряд чизміниться. Агропромисловий 

комплекс і надалізайматимепровідніпозиції. У зв'язку з 

реалізацієюпесимістичногосценаріюнеможливозбільшитиобсягивиробництва. 

Недостатнійрозвитокаграрноїінфраструктури, низькіінновації в 

господарськомукомплексі не дозволять розвитку аграрного комплексу 

збільшитиобсяги та рівеньякостіпродукції. Поступовоенергоємне та 

неконкурентоспроможневиробництвовпаде, безробіттязросте, і буде 

припливмолоді до містчи за кордон. 

Через брак інвестиційнихресурсів для 

модернізаціїпромисловихпідприємств, високіенерговитрати на 



виробництвопродукціїпромисловістьрегіонузалишиться на 

колишньомурівніабопогіршитьсвоїпозиції. 

Такітенденції не 

допоможутьполіпшитиякістьвітчизняноїпродукціївідповідно до 

європейськихстандартів та підвищитиїхконкурентоспроможність на 

європейських ринках [29]. 

Малийбізнес буде розвиватисянезначними темпами, найважливішими 

сферами діяльностібудутьторгівля та послуги. 

ОптимістичнийсценарійрозвиткуСарненськоїобластізабезпечує 

максимально можливусоціально-

економічнутрансформаціюпротягомпевногоперіоду. 

Головнимпріоритетом районного управління буде 

швидкевпровадженняадміністративно-територіальноїреформи та 

регіональнийрозвиток, включаючирозвитоклюдськихресурсів. 

Будутьсформованіпередумови для 

реалізаціїефективноїрегіональноїінвестиційноїполітики в 

результатізалученнязначногоінвестиційного ресурсу регіоном для 

створенняновихвисокотехнологічнихкомпаній як у промисловому, так і в 

сільськогосподарському секторах економіки. 

В аграрному секторіспостерігаєтьсяперехід до малого бізнесу та 

кооперативів. Сільськогосподарськапродукціявиробляєтьсявідповідно до 

європейськихстандартів, щодозволяємісцевимвиробникамконкурувати з 

європейськими. За умов цьогосценаріютваринництво буде процвітати. 

Туризм стає потужною та вигідноюланкою в економіцірегіону, 

рівеньзайнятостінаселеннязростає. 

Малийбізнесотримаєдодатковий стимул для розвитку як середовища для 

матеріальноїпідтримки та послуг для стратегічнихінвесторів. 

Збільшуючинадходження до місцевихбюджетів та залучаючикошти, 

реалізуютьсявеликімуніципальні та соціальніпроекти. 

За оптимістичногосценаріюрозвиткупокращитьсясоціально-

економічнаситуація в регіоні, особливо 



покращитьсяплатоспроможністьнаселення, покращитьсяфінансування 

державного сектору, щосприятиме культурному та 

національномурозвиткумолоді, село стане більшпривабливим та 

допоможестримативідтікмолоді. 

Реалістичнийсценарійрозвиткупередбачаємаксимальневикористанняпоте

нціалу та всіхможливостейСарненськоїобласті з 

урахуванняміснуючоїсоціально-економічноїситуації в країні. 

У 

реалістичномусценаріїрозвиткувідбудетьсяпоєднанняобохвищевказанихсценарі

їв. На соціально-економічнийрозвитокрегіону, безсумнівно, 

впливатимутьекономічніпроцесидержави, військовідії на сході. 

Враховуючиприпущення, щопотенційнізміни в 

національномузаконодавствібудутьспрямовані на поліпшенняситуації в країні з 

урахуваннямвпливумакроекономічнихпоказників, демографічнихтенденцій, 

аналізусоціально-економічноїситуації в регіоні, швидше за все, буде 

«реалістичним» сценаріємрозвитку[38]. 

Громадськіочікуваннящодомотиваціїцентральних та 

місцевихорганіввиконавчоївлади до реформуваннясоціально-

економічноїсистеми, але процесиінерції у матеріальномувиробництві та, 

щощеважливіше, в суспільнійсвідомості, неминуче станутьперешкодами для 

швидкоговпровадження реформ. 

Основнимзавданням буде формування неминучих змін у свідомості людей 

про необхідністьсоціально-економічної та технологічноїмодернізаціїкраїни та 

регіону. 

Головним партнером владиповинні бути економічноактивний та 

креативнийклас, молодь та громадськість. 

Соціально-економічнийаналізрозвитку району показує, щонезважаючи на 

наявнийекономічнийпотенціал та позитивнудинамікуокремихпоказників у 

соціально-економічнійсфері, щовпливають на рівеньжиття, жителі не 

задоволеніситуацією в районі. 

Оскількиосновнимоб'єктомспрямуваннястратегічнихзусиль для 



регіональногорозвитку є людина та якістьжиття, 

доцільновизначитистратегічнебаченнярозвиткурегіону. 

Розвитокекономічногопотенціалурегіону є основною стратегічною метою, 

покликаноюзабезпечитиструктурнізміни в реальному секторіекономіки, 

сприятизалученнюінвестицій та розвиткуінноваційноговиробництва. 

З метою стимулювання та координаціїекономічногорозвиткурегіонуіснує 

потреба вдосконалитиуправліннярегіональнимрозвитком та створитиумови для 

поліпшеннявзаємодіїміжмісцевими громадами для 

спільноговирішенняпроблемних проблем. 

Найважливішимизагрозами в економічнійсферірегіону є[38]: 

− значнезменшеннякількостіробочихмісць; 

− зменшеннякількості малого бізнесу та індивідуальнихпідприємців; 

− зменшеннядоходів бюджету; 

− зменшеннязовнішніх та внутрішніхінвестиційнихпотоків та 

поступовезбільшеннярівняамортизаціїосновнихфондівкомпанії; 

− зниженняконкурентоспроможностіпродукціїмісцевихвиробників. 

Таким чином, залученняінвестиційного ресурсу, 

проведенняполітикистимулюваннярозвитку малого і середньогобізнесу, 

сприяннярозвиткуекспортнихможливостей разом 

ізпідтримкоюмісцевоговиробника на внутрішньому ринку 

сприятимутьдосягненнюстратегічноїцілі.  

Важливим фактором економічногозростання району є стан розвитку 

малого і середньогобізнесу. 

Малий та середнійбізнесформуєконкурентнесередовище, 

створюєробочімісця, забезпечуєзайнятість та самозайнятістьнаселення, 

підтримуєрозвитокмісцевихгосподарств, забезпечуєподатковінадходження до 

місцевихбюджетівтощо. 

Суб’єктипідприємництвамаютьдужеобмежений доступ до 

фінансовихресурсів, потрібних для веденнябізнесу. Фінансовімеханізми, 

якіпропонуютьсякомерційними банками, без якісноїзастави і на 

вигіднихумовахвиплатикредиту, в більшостісвоїйнедосяжні. 



Для досягненняпоставленоїопераційноїцілі в 

Сарненськомурайоніпередбачається подальше 

забезпеченняреалізаціїдержавноїполітики у сферірозвитку малого та 

середньогопідприємництва та наданняадміністративнихпослуг, 

державноїрегуляторноїполітики і дозвільноїсистеми у 

сферігосподарськоїдіяльності. 

Проблемнимисьогодні на 

Сарненщинізалишаютьсяпитанняневідповідностірівнярозвиткутуристичноїінду

стріїнаявномупотенціалу. 

Методами розробкицьогонапрямку є[38]: 

− Розробка та впровадженняновихтуристичних та 

екскурсійнихмаршрутів. 

− Покращеннятранспортноїінфраструктуринавколотуристичнихоб’єк

тів в районі. 

− Створеннятуристичнихпослуг (громадськітуалети, 

дитячімайданчикитощо). 

− Благоустрійрекреаційних зон, туристичнихдоріг, берегіврічок. 

− Розвитокдитячого та юнацького туризму. 

− Розвиток зеленого туризму в сільськіймісцевості. 

− Організаціяосвітніхкурсів, семінарів для підприємців - 

початківцівсільського туризму. 

У сучаснихумовахенергоефективністьнабуває все більшогозначення. 

Зменшенняенергетичнихвитратпризводить до економіїкоштів та 

сприяєпосиленнюконкурентоспроможності району. 

Підвищенняенергоефективностідозволяєподолатитискзалежностівіденергетичн

ихресурсів, вирішитипроблеминадійностіенергопостачання. 

Підвищеннятарифів на енергоносіїпризводить до 

збільшеннявидатківмісцевихбюджетів на утриманняустанов у бюджеті та 

соціальнійсфері в регіоні. 

Способивирішенняцієїпроблеми: 

• Забезпечити доступ до 



технологійвикористанняальтернативнихджереленергії. 

• Проведенняінформаційнихкампанійсереднаселення про можливість та 

економічнуефективністьвикористанняальтернативнихвидівпалива. 

• Встановлення систем опалення в державних закладах, 

щоексплуатуютьвідновлюваніджерелаенергії та альтернативнівидипалива. 

• Використаннясільськогосподарськихвідходів для 

виробництвавідновлюваноїенергії. 

СпецифікаСарненськоїобластіполягає в тому, 

щоосновначастинанаселенняобластіпроживає у сільськіймісцевості. 

Сільськогосподарський сектор є природним і традиційнимробочиммісцем 

для жителів села. Однакагропромисловевиробництво на сучасномуетапі не 

здатнезабезпечитиналежнузайнятістьсільськогонаселення. 

Відсутністьналежнихробочихмісць та занепадсоціальноїінфраструктури у 

сільськіймісцевості є важливими причинами низькогорівняжиття в 

сільськіймісцевості. 

Проаналізувавшипорівняльніпереваги, виклики та ризики в районі, а 

такожврахувавшиможливостівпливу на вирішенняіснуючих проблем, 

підтримувати та розвиватисільськітериторіальнігромади в рамках стратегічної 

мети "Розвитоксільськихтериторій", пріоритетслідзосередити на[40]: 

− збільшитивиробництвоваловоїсільськогосподарськоїпродукції, 

отриматидодатковийдохід для окремихдомогосподарств за 

рахунокпідтримкималих та середніхсільськогосподарськихтоваровиробників 

(обслуговуючихкооперативів, комунальнихпідприємств); 

− збереження та збільшення трудового потенціалу у 

сільськіймісцевості, а такожрозвитоксільськоїінфраструктури у випадках, коли 

такаінфраструктураможесуттєвопосилитиекономічний та соціальнийрозвиток. 

Методивирішенняцієїпроблеми[40]: 

− Оцінка потреб та підтримкаствореннясховищ для 

тривалогозберіганнясільськогосподарськоїпродукції. 

− Підтримкарозвиткуаквакультури. 

− Сприятизбільшеннюпродуктивностітварин шляхом 



вдосконаленняселекційно-племінноїроботи, 

стабілізаціїпоголів'явеликоїрогатоїхудоби та корів, розвиткусвинарськоїгалузі. 

− Сприятизбільшеннюобсягіввиробництваконкурентоспроможноїсіль

ськогосподарськоїпродукції та розширеннюринківїхзбуту. 

− Сприятирозвиткусільськогосподарськихкооперативів. 

− Консультативнапідтримкасільськогосподарськихвиробниківщодоро

зробкибізнес-планів. 

Розвитоклюдськогокапіталуздійснюється в 

результатіскладноївзаємодіїдержави, населення та діловогоспівтовариства. 

Однакпровідна роль у цьомупроцесі, яка полягає у створенні умов для 

розвиткулюдськогокапіталу, повинна належатидержаві. 

Стратегічна мета в першу чергуорієнтована на людей, а реалізаціяцілей, 

щопоставлені перед цією метою, покращитьдемографічнуситуацію та 

продовжитьактивнийперіоджиттягромадян. Досягненняцієї мети можливелише 

за умовимаксимальноїактивізаціїгромадськості, оскільки на перший план 

виходитьформуваннясуспільноїпозиціїщодоефективноїповедінки на сучасному 

ринку праці, запровадження здорового способу життя та соціальноїактивності. 

З огляду на вищесказане, 

можнавизначитинайважливішізагрозирозвиткулюдства для 

регіонуСарненського: 

− демографічна проблема в районі; 

− падіннярівняреальнихдоходівнаселення; 

− розширитиневідповідністьпопиту та пропозиції на регіональному 

ринку праці; 

− посилити дисбаланс міжекономічними та 

соціальнимигарантіямипрофесійноїсамореалізації молодого та старшого 

покоління; 

− подальше послабленнядійпротисамоорганізаціїнаселення з метою 

вирішення проблем суспільства. 

Тому, щобпозбутисяцихзагроз, потрібна[20]: 

− Кращапрофорієнтаційна робота з молоддю. 



− Стимулюванняволонтерськоїдіяльності. 

− Навчанняпідприємницькомумисленнюстудентськоїмолоді. 

− Дослідженняпоточноїситуації та майбутніх потреб на ринку праці. 

− Проводитипедагогічну роботу, спрямовану на 

розвитокправовоїідентичності та гендерноїкультуримешканців. 

− Організаціянавчальнихкурсів для неформальноїосвітидорослих, 

особливо навчанняпередпенсійних людей роботі на комп’ютері. 

Отже, для 

забезпеченняреалізаціїокремихнапрямківстратегіїбудутьрозробленіцільовірегіо

нальніпрограмирозвиткуокремихгалузей та соціальноїсфери; вони повинні стати 

ефективнимінструментом, направляючиїх до 

цілеспрямованоговирішеннясистемних проблем у регіоні, а 

такожзапроваджуючипоетапніплани - заходи для досягненнявсіхстратегічних та 

оперативнихцілей з докладнимописомдіяльності, термінів, 

відповідальнихкерівників та джерелфінансування. 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

Суть основних науково-теоретичних результатів дослідження можна 

звести до наступного. 

Розглянемо детальніше вплив бюджету на соціально-економічні процеси. 

Цей вплив може здійснюватись прямими та непрямими методами. 

До прямих методів можна віднести законодавчі та інші нормативні акти, 

які безпосередньо регулюють «правила гри» успіху учасників економічних 

відноси – держави, суб’єктів господарювання, населення. Саме цими методами 

визначаються ставки податків, інших зборів, механізм їх стягнення, 

відповідальність за порушення «правила гри». Такі акти є основою здійснення 

господарської діяльності. 

До непрямих методів належать дії органів щодо перерозподілу бюджетних 

ресурсів, визначення складових бюджетних ресурсів, основні напрями їх 

використання. 

Досягти оптимального співвідношення між економічним та соціальним 

напрямами - значить задовольнити інтереси всіх соціальних груп населення. 

Збільшення обсягів доходів місцевих бюджетів відбувалось за рахунок 

податкових надходжень, в основному, з приводу позитивної динаміки обсягів 

податку з доходів фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку для суб’єктів 

малого підприємництва, ринкового збору, плати за видачу торгових патентів на 

деякі види підприємницької діяльності та інших податків. 

Районний бюджет є дотаційним Хоч би які дохідні джерела були надані в 

розпорядження місцевих бюджетів, окремі місцеві органи влади матимуть 

більшу доходоспроможність ніж інші. Ця нерівність зумовлена міжрегіональною 

неоднаковістю обсягів баз оподаткування. Дотації вирівнювання мають на меті 

усунути наслідки цієї нерівності і гарантувати кожному органу місцевого 

самоврядування можливість надавати соціальні послуги на приблизно 

однаковому рівні за однакових ставок оподаткування. 

На нашу думку, видатки на утримання соціальної сфери повинні 

забезпечуватись власними фінансовими ресурсами місцевого бюджету (з 



врахуванням трансфертів – для забезпечення єдиних стандартів якості життя). 

При плануванні видаткової частини місцевих бюджетів доцільно 

враховувати структуру видатків даної території, яка зумовлена кількістю 

населення, кліматичними умовами, аграрним чи промисловим напрямом 

виробництва, пріоритетними напрямками розвитку економіки на цій території. 

Формування місцевих фінансових ресурсів передбачає удосконалення 

розмежування видаткових повноважень на різних рівнях управління. Тому ми 

пропонуємо привести видатки у відповідність з обсягами та структурою 

місцевих бюджетів, які забезпечують економічний кругообіг територіальних 

відтворювальних процесів. Відтак мають бути радикально змінені критерії 

оцінки ефективності дій органів місцевого самоврядування, і зокрема - 

муніципальних проектів. Цілком очевидною є обмеженість методик прямої 

оцінки економічного ефекту та неприйнятність їх як визначального чинника 

прийняття рішень. Найбільш поширеною є думка щодо потреби в оцінці впливу 

діяльності місцевої влади на суспільний добробут та поліпшення ситуації у зонах 

її стратегічної відповідальності. Між тим, з нашої точки зору, з огляду на 

важливість активізації потенціалу розвитку територіальної громади, не менш (а 

інколи – й більш) важливими критеріями оцінки мають стати: 

- забезпечення інтегральної цілісності територіальної громади як 

дієздатного інституту, спроможного і надалі реалізувати свої стратегічні цілі 

(створення додаткових робочих місць, збільшення частки доходів населення та 

підприємств, які витрачаються в межах даної території тощо); 

- забезпечення сприятливого потенціалу розвитку та наступного зростання 

надходжень до місцевого бюджету (залучення інвестицій на дану територію, 

розширення наявного місцевого бізнесу та ін.). 

Попри це, на нашу думку, Бюджетний кодекс має й вади, що їх не усунули 

в процесі реформи міжбюджетних відносин. Тому треба вжити, зокрема, таких 

заходів: 

- удосконалити механізм надання прямих трансфертів із державного 

бюджету. Прямі трансферти мають надаватися тоді, коли стає очевидним, що 

план надання трансфертів шляхом щоденних відрахувань недовиконується. 



- встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощують обсяги 

доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, 

повноцінний механізм і реальні джерела стимулювання. 

- встановити частку обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

України на рівні не менше як 50 %, зважаючи на соціальну спрямованість 

покладених на місцеві органи влади функцій. Збільшити розмір фінансового 

нормативу бюджетної забезпеченості на реалізацію програм у галузі освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та на утримання органів 

місцевого самоврядування. 

- відмовитись від чинної практики централізації коштів у державному 

бюджеті на виконання державних цільових програм з освіти й охорони здоров’я. 

Зазначені ресурси мають передаватися відповідним місцевим бюджетам у 

вигляді субвенцій з державного бюджету. 

Нині діючий бюджетний механізм, при якому місцеві ради вищого рівня 

встановлюють нормативи відрахувань, від регулюючих податків та зборів і суми 

дотацій, призводять до погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого 

рівня. Це, в свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що 

тягне за собою погіршення стану соціально-економічного розвитку. З метою 

вирішення питання збалансування доходів та видатків бюджету Сарненського 

району та поліпшення соціально-економічного стану, на нашу думку слід вжити 

таких заходів: 

- необхідно не лише декларувати самостійність місцевої влади, а 

насамперед органів місцевого самоврядування, важливо наділити останніх 

достатніми фінансовими ресурсами для прийняття самостійних рішень щодо 

соціально-економічних питань життєдіяльності територіальної громади; 

- надати фіскальну автономію місцевй владі в межах території її 

юрисдикції. Управління бюджетними коштами дозволить опрацювати механізм 

найефективніших форм їх мобілізації, розміщення та використання. Останні 

сприятимуть зміцненню фінансової бази місцевих органів влади та значно 

прискорять розвиток інших складових фінансів; 

- забезпечити органи місцевого самоврядування стабільними джерелами 



власних бюджетних надходжень – місцевих податків та зборів: податок з 

фізичних осіб має зараховуватися в обсязі 75 % до всіх місцевих бюджетів. Адже, 

чим більше сплачують громадяни, що проживають на даній території, з власних 

доходів на користь держави, тим більші суми благ у вигляді державного 

фінансування систем соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, 

культури і спорту, інфраструктури тощо, вони як жителі мають право одержати; 

- розробляти механізми, щодо забезпечення територіальним громадам прав 

самостійного надання місцевим підприємствам пільг функціонального 

характеру, спрямованих на підтримку діяльності у сферах, депресивних для 

даної території, зокрема: розвитку зайнятості; розвитку інфраструктури; 

реструктуризації та зміні або розширенні місцевої спеціалізації (зокрема, 

стосовно моно галузевих міст); надання певних соціальних послуг на місцевому 

рівні; 

- доречним було б віднести плату за землю до переліку місцевих. Оскільки 

Сарненський район є здебільшого агропромисловим, зарахування плати за землю 

у повному обсязі до бюджету району дало б можливість підвищувати родючість 

ґрунту, більш раціонально використовувати земельні ресурси, займатися 

веденням кадастру, землевпорядкуванням, розвитком інфраструктури населених 

пунктів. Для доходів Державного бюджету надходження від цього податку є 

незначні, а для районного бюджету ці суми були б відчутними. Перелік могли 

поповнити і деякі ресурсні платежі (плата за спец використання надр, лісових і 

водних ресурсів), які мали б повністю справлятися за територіальною ознакою 

під контролем відповідних державних органів; 

- впровадження нових і ліквідації існуючих малоефективних платежів у 

розрахунку на рік можна було б досягти подвійного приросту їх надходжень; 

- до місцевих обов’язково мають бути включені: податок на майно, податок 

на транспортні засоби, податок на спадщину і дарування, що вважаються 

місцевими в багатьох розвинутих країнах; 

- одним із дієвих шляхів “підйому” території, може бути розвиток мережі 

туристичних маршрутів та баз відпочинку, оскільки на території Сарненського 

району існує значний потенціал природних ресурсів, сприятливих кліматичних 



умов, цінних водойм та цікавих історичних пам’яток. В результаті проведених 

заходів підвищиться економічний розвиток територій, забезпечаться додаткові 

робочі місця, пожвавиться роздрібна торгівля та будуть мати місце додаткові 

наповнення дохідної частини місцевого бюджету. 

- реалізація потенціалу території потребує здійснення послідовного 

процесу: вивчення наявного потенціалу, його структуризація, аналізу та 

визначення акцентів майбутнього розвитку; розробки стратегії розвитку 

території на базі наявного потенціалу; реалізації зазначеної стратегії із 

залученням як місцевих, так і зовнішніх ресурсів. 

- у правовій сфері реалізація прав територіальних громад на розвиток належного 

їм потенціалу потребує: розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування шляхом передачі їм частини функцій забезпечення і захисту 

місцевих інтересів, які сьогодні виконуються районними або обласними радами; 

конкретизації спільних інтересів територіальних громад, які відносяться до 

сфери компетенції обласних та районних рад; законодавчого врегулювання, 

розширення прав асоціацій територіальних громад. 

Отже, важливою умовою успішного функціонування місцевих бюджетів 

повинно стати фундаментальне поглиблення реформи бюджетних 

взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади на засадах 

чіткого розмежування відповідальності за розв’язання економіко-соціальних 

проблем країни та її територіально-адміністративних одиниць. Надання більшої 

самостійності місцевим органам влади у формуванні та виконанні місцевих 

бюджетів буде сприяти зростанню зацікавленості. 
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