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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок використання методів:
абстракції – при визначенні сутності категорії «фінансова база місцевого бюджету»,
економетричного

моделювання

–

при

з'ясуванні

залежності

зменшення

кількості

малозабезпечених громадян, які отримують державну соціальну грошову і натуральну
допомогу, від зростання валового регіонального продуту в розрахунку на душу населення і від
збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян; загального й особливого –
при встановленні єдності існуючих підходів до визначення

проблем місцевих бюджетів;

статистичні методи для обробки фактичних даних.
Результати. Виявлено, що для повноцінного функціонування інституту місцевого
самоврядування необхідно його достатнє матеріальне та фінансове забезпечення. Його основою
служить місцевий бюджет. Одне із завдань місцевого бюджету – соціальний захист населення.
Показано, що головним джерелом місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб,
питома вага якого в загальній сумі податкових надходжень в останні роки істотно виросла.
Доведено, що пріоритетним напрямком збільшення фінансової бази місцевого бюджету є
виведення заробітної плати з тіні та збільшення її розмірів. Проаналізовано витрати бюджету
Дніпропетровської області на соціальний захист населення в 2009–2011 рр.
Новизна. Встановлено залежність між зниженням кількості малозабезпечених громадян,
які отримують державну соціальну грошову і натуральну допомогу в Дніпропетровській
області, від зростання валового регіонального продукту в розрахунку на душу населення і від
збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
Практична значущість. Запропоновано у місцевих бюджетах залишати більше коштів
виходячи із загальної тенденції переходу від моносуб'єктністі до полісуб'єктності соціального
захисту населення, а також передачі функцій управління в соціальній сфері з державного рівня
на мезорівень.
Ключові слова: місцевий бюджет, фінансування, видатки бюджету, соціальний захист
населення, малозабезпечені непрацездатні громадяни, валовий регіональний продукт,
прожитковий мінімум.
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