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І. Вступ  
Актуальність дослідження форм роботи 

постійних комісій представницьких органів 
місцевого самоврядування зумовлюється від-
сутністю чітких наукових підходів щодо розу-
міння цього питання. Проте з подальшим змі-
цненням основ місцевого самоврядування і 
збільшенням обсягу організаційної та іншої 
роботи зростає роль та значення постійних 
комісій рад як органів муніципального управ-
ління. Загальна направленість діяльності пос-
тійних комісій значною мірою визначається 
тими пріоритетними завданнями та цілями, які 
стоять як перед представницьким органом, 
так і перед постійними комісіями зокрема. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити форми роботи 

постійних комісій органів місцевого самов-
рядування. 

ІІІ. Результати  
Вирішення проблем становлення та роз-

витку місцевого самоврядування знайшло 
відображення в працях зарубіжних та вітчи-
зняних дослідників. Розробленням загаль-
них засад демократичного устрою суспільс-
тва займаються В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
Б. Гурне, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Цвєтков 
та ін. Більш детально питання функціону-
вання та розвитку місцевого самоврядуван-
ня розглядаються в працях В. Бабаєва, 
М. Баймуратова, Р. Драго, В. Кампо, В. Куй-
біди, О. Лазор, О. Лазора, В. Погорілка та ін. 
Організаційні та правові аспекти діяльності 
самоврядних структур досліджують О. Бата-
нов, Ю. Битяк, П. Біленчук, В. Борденюк, 

А. Заєць, О. Карлов, А. Коваленко, В. Крав-
ченко, А. Крусян, Ю. Куц, О. Лебединська, 
Н. Миронова, М. Підмогильний, М. Пітцик, 
А. Тамм, В. Тацій, О. Фрицький та ін.  

Стратегічні можливості розвитку органів 
місцевого самоврядування розглядаються в 
працях В. Вакуленка, В. Пономаренка, Ю. Ша-
рова; а фінансові аспекти їх діяльності – у 
дослідженнях В. Амитана, А. Гошка, А. Ду-
ленка, О. Лукьянченка, В. Мамонової, В. Пав-
лової, В. Райцина, В. Рибака, Н. Чумаченка 
та ін.; перетворення адміністративно-тери-
торіального устрою країн узагальнюються 
Ж. Зіллером, В. Князєвим, П. Павленчиком, 
Ю. Проданом, М. Пухтинським, С. Рябовим 
та ін. 

Діяльність постійних комісій здійснюється 
на основі норм Конституції, законів України та 
інших нормативно-правових і підзаконних ак-
тів. Відповідно до ст. 19 Конституції України, 
органи місцевого самоврядування зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Відтак, діяльність постійних 
комісій в обов’язковому порядку повинна здій-
снюватись на правовій основі. 

Постійні комісії, в межах наданих їм за-
конодавством повноважень, здійснюють 
певні види діяльності. Водночас зауважимо, 
що комісії рад повинні мати об’єктивні мож-
ливості, не порушуючи норм права, самос-
тійно реалізовувати надані їм повноваження 
за допомогою певних форм і методів робо-
ти. Таке твердження має сенс, оскільки на 
думку філософів для “діяльності характер-
ний вибір можливостей” [11, с. 163]. Така 
діяльність комісій має власне змістовне на-
вантаження і знаходить свій прояв у відпо-
відних формах. 

Звернення до системи знань філософсь-
кої науки дає можливість більш чітко зрозу-
міти та усвідомити поняття “форма”. “Фор-
ма – це спосіб організації змісту, його вира-
ження й існування” [10, с. 375]. Розуміючи 
під категорією “змісту” відповідну систему 
зв’язків і відносин між елементами, яка по-
єднує їх у цілісність, із властивими їм особ-
ливостями та якісною виокремлемістю, ми 
маємо на увазі, що у філософії “зміст” і “фо-
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рма” є невіддільними і взаємозумовлюваль-
ними категоріями діяльності. 

Процес діяльності включає мету, засіб та 
форму, а зміст діяльності визначає форми її 
здійснення. Так, на думку професора В.Ф. По-
горілка, діяльність місцевих органів протікає 
в певних формах, які безпосередньо 
пов’язані зі змістом повноважень цих орга-
нів [7, с. 188]. Відтак, зміст власних повно-
важень постійних комісій опосередковує 
спектр застосування можливих форм і ме-
тодів роботи. Водночас діяльність муніци-
пального органу розуміється як організую-
чий фактор досягнення мети, результату й 
здійснення самої роботи. 

На переконання В.Б. Авер’янова, змісто-
вне навантаження форм діяльності – це 
процедурні форми; форми зовнішнього про-
яву (прийняття нормативно-правових актів, 
організаційні та юридично значущі дії); мо-
рально-етичні прояви діяльності та форми її 
правової регламентації [1, с. 9]. Під формою 
діяльності органів, на думку В.М. Горше-
нєва, “слід розуміти сукупність однорідних 
дій і зумовлюваних цими діями певних соці-
альних наслідків” [2, с. 119–120]. 

Враховуючи тенденції подальшого зміц-
нення інституту місцевого самоврядування 
та його органів, їх безпосередню участь в 
управлінні відповідними територіями, стає 
очевидним той факт, що органи місцевого 
самоврядування становлять один із різно-
видів управлінської діяльності. Така діяль-
ність муніципальних органів, спрямована на 
вирішення питань в різних сферах суспіль-
ного життя в інтересах територіальних гро-
мад, є нічим іншим як муніципальним управ-
лінням. Органи місцевого самоврядування 
не є виконавцями в загальному розумінні 
цього слова, оскільки вони здійснюють 
управління відповідними територіями, реа-
лізовуючи при цьому надані їм повноважен-
ня та об’єктивні можливості. 

Постійні комісії зобов’язані здійснювати 
свої функції та повноваження на практиці не 
в довільній формі, а використовуючи відпо-
відний апробований механізм. Наявність 
останнього не можна сприймати як незмінну 
чи непорушну статику, оскільки зміна зовні-
шніх факторів опосередковує вдосконален-
ня механізму практичної реалізації повно-
важень органу. 

Проте вибір форми, в рамках якої постій-
ні комісії здійснюють ту чи іншу роботу, є 
далеко не простим процесом. Обрання 
будь-якого способу зовнішнього виявлення 
змісту виконуваної роботи визначається 
конкретними об’єктивними чинниками та 
суб’єктивними міркуваннями. Крім того, ко-
місії, застосовуючи обрану форму при вико-
нанні певної роботи, виходять із наданої їм 
чинним законодавством компетенції, реаль-
них організаційно-правових та матеріальних 

можливостей, а також бажання отримати 
прогнозований результат. Творчий та про-
фесійний підхід до вирішення цієї справи не 
обмежується лише вибором наявних форм 
роботи, а реалізовується шляхом їх ефек-
тивного поєднання, за необхідності застосо-
вуються нові форми роботи чи відновлю-
ються втрачені. 

Такий напрям вирішення справи додає 
оптимізму щодо подальшого утвердження 
інституту місцевого самоврядування та ре-
альної можливості реалізації потенціалу 
постійних комісій представницьких органів 
повною мірою, у поєднанні з функціональ-
ною діяльністю інших органів місцевого са-
моврядування. 

Останнім часом у спеціальній літературі 
з’явився цілий ряд якісно нових тверджень, 
сформульованих з урахуванням побудови 
інноваційної системи місцевого самовряду-
вання щодо визначення основних характе-
ристик діяльності муніципальних органів. 
“Діяльність органів місцевого самовряду-
вання, – як стверджує В.С. Куйбіда, – є 
складним структурованим поняттям, яке 
об’єднує цільову і предметну орієнтацію, а 
також способи, форми і методи здійснення. 
Діяльність органів місцевого самоврядуван-
ня зумовлюється потребами об’єкта (тери-
торіальної громади, соціальної групи) і здій-
снюється шляхом використання вироблених 
практикою людства відповідних об’єктивних 
форм і методів” [4, с. 13]. Водночас заува-
жимо, що діяльність муніципальних органів 
залежить не лише від їх цілей, інтересів та 
волі, а й від матеріальних ресурсів та 
об’єктивних можливостей самих органів. 

Форми і методи діяльності постійних ко-
місій у загальному спрямуванні є похідними 
від форм і методів діяльності представниць-
ких органів. У юридичній літературі під фо-
рмами діяльності представницьких органів 
місцевого самоврядування “розуміються ос-
новні, самостійні, конкретні, здійснювані в 
межах певних правових, організаційно-
правових та організаційних рамок дії рад, їх 
органів, посадових осіб та депутатів, за до-
помогою яких реалізується компетенція рад 
та їх органів” [7, с. 189]. 

На думку Ю.В. Тодорського, форми ро-
боти постійних комісій – це частина їхньої 
загальної роботи з конкретно визначеним 
завданням, виконання якого є однією з умов 
здійснення цим органом покладених на ньо-
го обов’язків. Реалізація всіх конкретних за-
вдань у своїй сукупності дає змогу цьому 
органу виконувати свої обов’язки [9, с. 129]. 
Така думка має право на існування, оскільки 
вона виражає деякі аспекти тлумачення 
цього поняття. 

Ми переконані, що діяльність постійних 
комісій, спрямована на реалізацію їх функцій 
та повноважень, в обов’язковому порядку 
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має відповідати таким вимогам: по-перше, не 
виходити за межі їх компетенції; по-друге, 
мати імперативний характер; по-третє, від-
повідати інтересам територіальних громад. 

Постійні комісії здійснюють свою роботу 
виключно за допомогою відповідних форм, 
вибір яких опосередковується вищезазна-
ченими критеріями. 

Не претендуючи на довершену доскона-
лість формування визначення цього понят-
тя, керуючись дотриманням критеріїв лако-
нічності та сутнісного значення цього яви-
ща, вважаємо доречним застосування тако-
го визначення. 

Форми діяльності постійних комісій – це 
відповідні способи досягнення результатів у 
своїй діяльності, яка виражається в конкре-
тних діях з метою реалізації властивих їм 
функцій і повноважень. 

Практичне значення існування того чи 
іншого способу реалізації наданих їм функ-
цій і повноважень не опосередковує конкре-
тну спрямованість дій комісій, а виражаєть-
ся в наданні їм відповідних просторових 
меж, у яких комісії мають можливість твор-
чого та інтелектуального вибору реалізації 
змісту своєї діяльності в тій формі, яка є 
найефективнішою, виходячи з територіаль-
них інтересів. 

Постійні комісії здійснюють свою роботу 
за допомогою різноманітних форм. Наяв-
ність таких форм актуалізує питання їх кла-
сифікації з метою виокремлення їх в одно-
рідні групи. Основою здійснення такої кла-
сифікації можуть слугувати різні критерії, 
одиничного чи об’ємного характеру. 

Аналіз спеціальної літератури показав, 
що формування правового поняття “форми 
роботи постійних комісій” і визначення кри-
теріїв їх класифікації не було одночасним та 
безсуперечним явищем. Наприклад, Е.В. Спі-
ріна та Ю.О. Стогов, досліджуючи проблему 
форм і методів роботи постійних комісій, 
узагалі не звертаються до питання класифі-
кації форм роботи, обмежуючись їх перелі-
ком. Автори виділяють такі форми роботи 
комісій: а) розподіл доручень між членами 
постійних комісій; б) планування роботи по-
стійних комісій; в) засідання комісій; г) конт-
рольна діяльність комісій; д) їх організацій-
но-масова робота; е) звіти комісій [8, с. 88]. 

Відсутність класифікації вони намагають-
ся компенсувати виокремленням головних, 
на їх думку, форм роботи. Детальну увагу 
автори звертають на такі форми роботи ко-
місій: контрольну, підготовчу, організаційно-
масову [8, с. 2]. Таке вирішення проблеми не 
відповідає рівню розвитку правової науки, а 
тому потребує подальшого дослідження. 

На думку інших науковців, зокрема Г.А. Тю-
тюнника, постійні комісії – це органи “з влас-
тивими лише їм функціями, формами і ме-
тодами роботи”. Дослідник вважає, що “дія-

льність постійних комісій зводиться до двох 
головних напрямів: розроблення масштаб-
них проблемних питань розвитку і підви-
щення рівня контрольної та організаторської 
роботи” [5; 6, с. 7], яка пов’язана з реаліза-
цією рішень органів влади. 

Дослідження форм роботи комісій по-
винні містити значно глибші теоретичні об-
ґрунтування та надбання, які могли б дати 
не лише належну оцінку роботи цих органів, 
а й спрогнозувати їх подальшу визначе-
ність. 

У зв’язку з пошуком ефективних варіантів 
класифікації форм роботи комісій, заслуго-
вує на увагу теорія класифікації діяльності 
органів місцевого самоврядування, запро-
понована О.Ф. Фрицьким. Діяльність (робо-
та) постійних комісій, як органів місцевого 
самоврядування, можна класифікувати за 
такими критеріями: 

1. Основні сфери діяльності (господарсь-
ка, соціально-культурна, діяльність щодо 
побутового обслуговування населення та 
інше). 

2. Об’єкти управління (підвідомчі підпри-
ємства, установи, організації). 

3. Методи управління (безпосереднє ке-
рівництво, координація, здійснення контро-
лю, координація, сприяння в роботі іншим 
органам). 

4. Програми управління. 
5. Види планів рад чи власних планів 

(перспективні, комплексні). 
6. Форми діяльності (правові та органі-

заційні) [12, с. 93]. 
Класифікацію досліджуваного нами питання 

потрібно проводити, орієнтуючись не на сис-
тему всіх можливих чи запропонованих крите-
ріїв у цілому, а використовувати ті, які розкри-
вають форми роботи комісій з огляду на їх “мі-
сію” у сфері муніципального управління. 

Проведення класифікації форм роботи 
комісій за критерієм об’ємного характеру 
можливе, використовуючи такі ознаки: ці-
льова орієнтація діяльності постійних комі-
сій, яка зобов’язує інших суб’єктів муніципа-
льних відносин діяти у відповідному напря-
мі; рівень регламентації тієї чи іншої форми 
роботи чинним законодавством; набутий 
досвід та практика такої діяльності; 
об’єктивні ознаки, які виражаються у відпо-
відних закономірностях роботи комісій. 

Водночас ми не повинні забувати, що 
проведення будь-якої класифікації є доволі 
умовним явищем, оскільки первинну роль 
тут відіграють не об’єктивні, а суб’єктивні 
фактори. Постійні комісії, вирішуючи одне й 
те саме питання, залежно від конкретної 
ситуації, можуть використовувати різні фо-
рми роботи. І це не буде суперечити нор-
мам права за умови, якщо така діяльність 
не виходить за межі їх компетенції. 
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Проте вибір найбільш адекватного кри-
терію класифікації роботи постійних комісій 
дасть змогу об’єктивно оцінити їх діяльність 
у системі органів місцевого самоврядуван-
ня, їх реальні можливості в процесі управ-
ління відповідними територіями. 

Практична реалізація функцій та повно-
важень комісій здійснюється шляхом відпо-
відних форм, які є далеко не однотипними 
та однорідними. Така різноманітність форм 
не визначається лише галузевою чи функці-
ональною спрямованістю діяльності комісій, 
а опосередковується значно серйознішими 
чинниками. 

Аналіз профільного законодавства в час-
тині регламентації форм роботи постійних 
комісій дає підстави стверджувати, що 
останні реалізують свої функції та повнова-
ження за допомогою правових, організацій-
них та матеріально-технічних форм. 

Держава, надаючи органам місцевого са-
моврядування право застосовувати зазна-
чені форми роботи, водночас регламентує 
їх використання. Таке регламентування здій-
снюється, як правило, щодо різних форм ро-
боти того чи іншого органу, проте ступінь її 
не однаковий. Ті форми роботи комісій, ре-
зультатом яких є виникнення юридичних 
наслідків, регламентуються державою бі-
льшою мірою. До правових форм діяльності 
постійних комісій логічно віднести такі, а 
саме: нормотворчу, контрольно-правоохо-
ронну та правозастосовчу. 

Необхідність чіткої нормативної регла-
ментації діяльності комісій з боку держави 
можна мотивувати, насамперед, важливістю 
збереження єдиного порядку законності та 
забезпечення існування єдиної правової 
системи в рамках національно-державного 
простору; тому цілком логічним є тверджен-
ня, що однією з форм діяльності постійних 
комісій є правова діяльність. 

Водночас зауважимо, що ті форми роботи 
комісій, які не викликають прямих юридичних 
наслідків, а отже, не підлягають детальному 
регламентуванню з боку держави, мають 
організаційний характер. Самостійність комі-
сій у виборі тієї чи іншої форми діяльності 
опосередковується принципом доцільної 
ефективності, який випливає з юридичного 
значення – субсидіарності. Його сутнісне 
значення полягає в наділенні такими повно-
важеннями органів найнижчого рівня влади, 
які “наступний за ним територіальний рівень 
влади не може здійснити більш ефективно” 
[3, с. 644]. Дотримання цього принципу ство-
рює об’єктивні можливості реалізації творчо-
го потенціалу постійних комісій, наближення 
членів територіальних громад до управління 
на місцях. Проте успішна реалізація такого 
принципу опосередковується відповідним 
матеріально-фінансовим, технічним та іншим 
забезпеченням. 

Ті дії організаційного характеру, які здій-
снюються постійними комісіями в ході реа-
лізації ними їх функцій та повноважень, мо-
жуть бути як закріплені в законі, так і вироб-
лені практикою їх застосування. Водночас 
форми організаційної роботи комісій, що 
знайшли свою об’єктивізацію в законі, скла-
дають організаційно-правові форми їх дія-
льності. До таких форм належать: засідання 
постійних комісій як основна організаційно-
правова форма їх діяльності, участь у пле-
нарних засіданнях ради, підготовка звітів, 
доповідей чи співдоповідей. 

Ті дії організаційного змісту постійних 
комісій, що вироблені практикою і не закріп-
лені в нормах закону, не є меншовартісни-
ми, оскільки в них виявляється досвід депу-
татів, здобутий на професійній основі, та 
вироблені життям способи вирішення конк-
ретних питань. Організаційні форми роботи 
залежно від критерію, покладеного в їх ос-
нову, можна поділити на основні і додаткові 
(допоміжні), загальні і конкретні, такі, що 
здійснюються одноосібно чи колегіально. 
Наприклад, голова комісії координує роботу 
постійної комісії, здійснює особистий при-
йом виборців, налагоджує співпрацю комісії 
з іншими органами місцевого самовряду-
вання тощо. В колегіальному порядку мож-
ливе здійснення підготовчих робіт, як-от: 
зібрання необхідного статистичного матері-
алу, обов’язкова участь членів комісії в об-
говоренні тих чи інших питань. 

Виокремлюючи правові та організаційні 
форми роботи комісій, зазначимо, що вони 
однаковою мірою повинні здійснюватись у 
межах повноважень комісій, відповідати 
принципам їх діяльності, виражати інтереси 
територіальних громад, відповідати змісту і 
характеру питань, які потребують вирішення. 

Поряд з вищезазначеними формами дія-
льності постійних комісій існує ще одна – 
матеріально-технічна. Така діяльність пос-
тійних комісій рад не є для них визначаль-
ною, проте її здійснення є необхідною умо-
вою для забезпечення дієвого функціону-
вання комісій у системі інших органів місце-
вого самоврядування. Діяльність матеріа-
льно-технічного змісту охоплює дії, пов’язані 
із належним веденням діловодства, підгото-
вкою та розсиланням необхідного роздатко-
вого матеріалу депутатам з метою ознайо-
млення їх з матеріалами, що будуть розгля-
датись на засіданні комісії, пленарних засі-
даннях ради тощо. 

Постійні комісії здійснюють свою діяль-
ність за допомогою відповідних методів. 
Останні формуються під впливом наданих 
комісіям чинним законодавством відповід-
них функцій та повноважень, а також набу-
того практичного досвіду. Нормативне за-
кріплення повноважень, функцій і методів 
роботи постійних комісій забезпечує змісто-
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вну та цільову сторону діяльності зазначе-
них органів. 

Діяльність постійних комісій опосередко-
вується відповідними цілями та завданнями, 
які пояснюють, навіщо здійснювати таку ді-
яльність; функції визначають, “що робити”; 
повноваження – “в яких межах”. Проте цей 
комплекс взаємопов’язаних категорій не 
буде мати належного практичного виражен-
ня та застосування до того часу, поки не 
буде відпрацьований механізм (як теорети-
чного, так і практичного характеру), а саме: 
“як” здійснювати цю діяльність. 

Методи діяльності постійних комісій – це 
способи та засоби, що застосовуються в 
межах відповідних форм з метою реалізації 
їх повноважень. 

Постійні комісії, здійснюючи той чи інший 
вид муніципальної роботи, використовують 
різні методи діяльності, які можна поділити 
на правові та організаційні. 

Правовий метод – це способи здійснення 
постійними комісіями правових форм діяль-
ності. Так, підбір правових методів, які за-
стосовуються постійними комісіями, визна-
чається цілим рядом об’єктивних чинників: 
наявністю відповідних повноважень, право-
вим статусом комісій, можливістю вживати 
заходи відповідного правового впливу на 
об’єкт управління, межі та наслідки таких 
заходів тощо. До таких методів належать: 
метод прийняття рекомендацій і висновків, 
метод підготовки проектів програм чи відпо-
відних рішень та інші. 

Організаційні методи, на відміну від пра-
вових, є засобами досягнення відповідної 
мети в рамках організаційної діяльності пос-
тійних комісій. Ті організаційні методи, що 
знайшли своє закріплення в законодавчих 
актах, становлять зміст організаційно-
правових методів. Це метод організації кон-
тролю за реалізацією рекомендацій та ви-
сновків комісій рад, метод створення робо-
чих груп, підсекцій з метою виконання від-
повідної роботи. 

Звичайно, що постійні комісії в процесі 
здійснення своєї діяльності використовують 
різні організаційні методи, проте у своїй су-
купності вони становлять цілісну систему 
організаційних методів. Це методи налаго-
дження співпраці та взаємозв’язку з іншими 
комісіями рад, а також підприємствами, ус-
тановами, організаціями, що знаходяться на 
території самоврядної одиниці; метод коор-
динування роботи комісії; метод узагаль-
нення результатів перевірок та інші. 

З подальшим зміцненням основ місцево-
го самоврядування спостерігається усклад-
нення форм муніципальної діяльності, вини-
кає необхідність застосування нових мето-
дів діяльності, які б підбирались з урахуван-
ням новітніх технологій, комп’ютерних сис-
тем, з неодмінним освоєнням теоретичних 

розробок у галузі наукової методології. До 
цих методів належать: метод формалізації 
(фіксування інформації у знаковій мові), ме-
тод аналогії (постійні комісії, здійснюючи 
свою управлінську діяльність, на основі по-
дібності об’єктів управління, приймають 
аналогічні рішення), метод екперименту та 
аналізу (розв’язання проблеми відбувається 
за активної участі суб’єктів управління) тощо. 

IV. Висновки  
У результаті теоретичного та практичного 

дослідження форм роботи постійних комісій 
представницьких органів місцевого самовря-
дування були зроблені такі висновки: 
– форми діяльності постійних комісій – це 

відповідні способи досягнення резуль-
татів їх діяльності;  

– постійні комісії здійснюють свою діяль-
ність за допомогою організаційних та 
правових форм роботи;  

– організаційні форми роботи – це закріп-
лені в нормах муніципального права, 
вироблені теорією та практикою види 
діяльності постійних комісій, що не 
створюють юридичних наслідків і спря-
мовані на реалізацію комісіями їх функ-
цій та повноважень;  

– дієвість організаційної форми діяльності 
постійних комісій значною мірою зумов-
лює потенційні можливості самих рад;  

– удосконалення форм організаційної дія-
льності постійних комісій становить без-
перервний та послідовний процес “від-
шліфовування” наявних та вироблення 
суттєво нових способів здійснення комі-
сіями ефективної діяльності;  

– процедура засідання, будучи основною 
організаційно-правовою формою роботи 
постійних комісій, не достатньо регламе-
нтована муніципальним законодавством, 
оскільки періодичність скликання сесії не 
повинна визначати періодичність прове-
дення засідань постійних комісій;  

– доцільно утворити координаційний ор-
ган для здійснення керівництва та конт-
ролю комісій у міжсесійний період;  

– система проведення закритих засідань 
постійних комісій є такою, що супере-
чить положенню ст. 140 Основного за-
кону України;  

– у чинному законодавстві відсутній нор-
мативно врегульований механізм дій 
постійних комісій у результаті виявлення 
ними складу злочину, тому необхідно 
законодавчо врегулювати цей аспект. 
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Annotation 
The author examines the system of charges 

and profits division between state and the local 
budgets of Ukraine, improvement of volume 
calculation of charges on financing of obligatory 
own plenary powers of local self-government 
organs, expedience of community charge on 
property introduction in Ukraine In the article. 

Анотація 
Досліджено систему розподілу видатків і 

доходів між державним та місцевими бюдже-
тами України, вдосконалено розрахунок обсягу 
видатків на фінансування обов’язкових влас-
них повноважень органів місцевого самовря-
дування, доведено доцільність упровадження 
місцевого податку на майно в Україні. 

Ключові слова  
Державне регулювання, міжбюджетні від-

носини, Державний бюджет, місцевий бю-
джет, бюджетне регулювання, дохідна база, 
видатки. 

І. Вступ  
Ключовими проблемами, які потребують 

вирішення в ході реформи міжбюджетних 
відносин в Україні, є чітке визначення функ-
цій, сфер відповідальності центральних, 
місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування у сфері на-
дання суспільних послуг, зміцнення власної 

дохідної бази місцевого самоврядування й 
основ самостійності бюджетів усіх рівнів, 
встановлення прозорих і формалізованих 
процедур надання бюджетних трансфертів, 
які створювали б передумови для взаємної 
відповідальності органів публічної влади 
різних рівнів, ефективного використання 
ними фінансових ресурсів, підвищення заці-
кавленості місцевих органів влади у наро-
щуванні власної дохідної бази тощо. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити державне регу-

лювання системи розподілу видатків та до-
ходів між бюджетами різного рівня. 

ІІІ. Результати  
На сучасному етапі в Україні міжбюджетні 

відносини стали предметом дослідження у 
працях В. Андрущенка, Й. Бескида, С. Буко-
винського, О. Василика, О. Кириленко, В. Крав-
ченка, І. Луніної, А. Монаєнка, В. Опаріна, 
Д. Полозенка, С. Слухая, В. Федосова, М. Чу-
маченка, С. Юрія; в Росії ці питання розгля-
даються в працях О. Бєжаєва, О. Богачової, 
А. Ігудіна, А. Колесова, Г. Крилова, 
В. Лексина, Ю. Любимцева, І. Подпоріної, 
В. Христенка, А. Швецова. 

Практика реалізації місцевих бюджетів 
свідчить про недотримання норм Бюджетно-
го кодексу щодо заборони фінансування 


