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У статті проаналізовано особливості функціонування місцевих
бюджетів в умовах посилення бюджетно-податкової децентралізації,
створення фінансово самостійних місцевих органів влади. Встановлені
основні напрями розвитку системи місцевих бюджетів, а саме:
збільшення податкового потенціалу територіальних утворень, оптимізація
витрат у бюджетній сфері, підвищення якості управління місцевими
фінансами, розвиток системи горизонтального бюджетного регулювання
на основі створення фондів фінансового вирівнювання та інвестиційного
розвитку регіонів України.
Доведено, що розвиток системи місцевих бюджетів можливий тільки
на основі проведення ефективної адміністративно-територіальної
реформи в країні, поліпшення системи бюджетних взаємовідносин,
забезпечення справжньої фінансової самостійності місцевих органів
влади. Визначено, що розвиток програмно-цільового методу планування,
створення системи оцінки управління місцевими фінансами, ринку
місцевих позик, введення реєстру видаткових повноважень, обґрунтоване
розмежування дохідних джерел і видаткових повноважень є підґрунтям
для поліпшення функціонування місцевих бюджетів в Україні.
Метою статті є розробка комплексних рекомендацій, спрямованих
на підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів.
Наукова новизна цього дослідження полягає в розробці комплексних і
взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення ефективності і
результативності системи місцевих бюджетів, на основі поліпшення
механізму її функціонування в умовах підвищення фінансової самостійності
місцевих органів влади. Запропоноване автором поліпшення системи
місцевих бюджетів в галузі доходів, видатків, міжбюджетних відносин
сприятиме підвищенню фінансової самостійності місцевих органів влади,
зниженню необґрунтованого розподілу міжбюджетних трансфертів,
посиленню бюджетної децентралізації на місцевому рівні.
У майбутньому дослідження мають бути спрямовані на розробку
ефективної й обґрунтованої системи оцінки виконання місцевих
бюджетів. Потрібне створення ефективного механізму їх функціонування,

виділення функцій, принципів їх організації в умовах трансформації
економіки України.
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