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Методологія дослідження. При проведенні дослідження було використано методи:

кількісного  аналізу,  за  допомогою  якого  сформовано  уявлення  про  виконання  плану

формування власних доходів загального фонду місцевих бюджетів, визначено структуру

дохідної  частини  загального  фонду  бюджету  м. Дніпропетровська  та встановлено

величину  заборгованості  з  податку  на  доходи  фізичних  осіб  і  заробітної  плати;

компаративістики – при здійсненні порівняльного аналізу надходжень до загального фонду

бюджету м. Дніпропетровськ. 

Результати.  В результаті проведеного дослідження показано, що місцеві податки і

збори  мають  становити  основу  дохідної  частини  бюджетів  органів  місцевого

самоврядування і відігравати суттєву роль у формування місцевих фінансів.

Виявлено,  що самостійність  місцевих бюджетів  України поки що багато в чому є

лише  декларативною  нормою  законодавства.  Дохідна  база  місцевих  бюджетів,  в

основному,  залежить  не  від  зусиль  місцевої  влади,  а  від  перерозподілу  фінансових

ресурсів  через державний бюджет. З огляду на дану обставину вказано на необхідність

забезпечення  двостороннього  взаємозв’язку  між  бюджетними  надходженнями  та

економічним розвитком території. Місцевий бюджет має бути основним інструментом, за

допомогою  якого  місцева  влада  може  стимулювати  ділову  активність,  розвиток

підприємництва, створювати умови для економічного й соціального піднесення регіону.  В

свою чергу, економічне зростання в регіоні має забезпечувати адекватний приріст доходів

місцевих бюджетів.

Новизна. Встановлено,  що  пріоритетами  формування  потужної  фінансової  бази

регіону мають стати подальший розподіл повноважень між центральними органами влади

й  органами  місцевого  самоврядування,  пошук  додаткових  джерел  формування  доходів

місцевих  бюджетів,  розширення  їх  дохідної  бази,  а  також   удосконалення

перерозподільних процесів у бюджетній системі.
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Практична  значущість.  Запропоновано  підходи  щодо  реформування  бюджетної

системи, спрямованої  на  формування  територіальних  утворень,  здатних  до

самозабезпечення фінансовими ресурсами.

Ключові  слова: місцевий  бюджет,  доходи  місцевого  бюджету,  місцеві  фінанси,
фінансові ресурси регіону, економічний розвиток регіону.
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