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"Особливості формування місцевих бюджетів в умовах
несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет"
Місцеві бюджети посідають вагоме місце як в економічному, так і в
соціальному житті країни. Вони є важливим інструментом здійснення регіональної політики, завдяки місцевим бюджетам здійснюється вирівнювання соціально-економічного розвитку територій. Більшість соціальних
видатків фінансується через місцеві бюджети. Світова практика свідчить
про те, що саме ефективне планування та використання видатків
місцевих бюджетів з урахуванням специфіки соціального і економічного
розвитку країни є першоосновою ефективного функціонування територій,
країни та євроінтеграційного спрямування в цілому.
Незважаючи на детальне вивчення науковцями даного питання
майже поза увагою дослідників залишаються проблеми формування
надходжень та здійснення витрат із місцевого бюджету в умовах
несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України,
пов'язані з цим негативні наслідки та шляхи їх мінімізації, в той час як
практика показує гостру необхідність у доопрацюванні даного питання.
Отже, метою статті є дослідження особливостей виконання
місцевого бюджету в разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий
бюджет та виокремлення напрямів підвищення дієвості методики планування проектів бюджету та своєчасного фінансування бюджетних
установ.
У статті проаналізовано чинний Бюджетний кодекс (БК) у частині
несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України.
Досліджено характер наслідків, викликаних несвоєчасним прийняттям
бюджету. Досліджено зарубіжний досвід несвоєчасного прийняття
бюджету та дії, прописані Конституціями цих держав у таких випадках.
Зроблено теоретичний огляд порядку складання та затвердження розпису
місцевого бюджету.
На цій основі виявлено суттєві недоліки, що негативно впливають на
вчасне, якісне та результативне складання проекту бюджету та його
прийняття. Ключову увагу приділено поняттю "тимчасовий розпис" як
основному документу бюджетного фінансування в умовах відсутності
затвердженого бюджету на початок року. Виокремлено власну теоретичну
складову поняття "тимчасовий розпис". З метою вдосконалення БК та

недопущення юридичних колізій запропоновано внесення відповідних змін
до БК та обґрунтовано їх необхідність.
Запропоновано перехід до європейської практики планування
бюджету як одного з методів своєчасного прийняття бюджету. Місцевим
фінансовим органам необхідно акумулювати всі резерви для безперебійного та якомога ефективнішого функціонування бюджету як цілісної
системи. Крім того, довгострокова перспектива у визначенні цілей та їх
чітке планування із залученням як місцевих органів влади, так і міських
активістів, бізнесу, як свідчить європейський досвід, є запорукою успіху
міста, а в перспективі – і країни.
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