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Список скорочень  

 

АР Крим – автономна республіка Крим  

АТО – адміністративно‐територіальна одиниця  

МФО – місцеві фінансові органи  

НПА – нормативно‐правові акти 

ОТГ – об’єднанні територіальні громади  

РПП – регіональні рахункові палати 
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Вступ 

 

Цей  звіт  підготовлено  в  рамках  Проекту  "ЄС  для  підсилення  державних  фінансових 

систем місцевих урядів", що фінансується Європейською комісією та виконується компанією 

Human Dynamics на запит Міністерства фінансів України.  

Загальна мета проекту – впровадження спроможної, ефективної та підзвітної системи 

управління місцевими фінансами, що спрямована на досягнення сталих цілей економічного 

розвитку  у  відповідності  від  зобов’язаннями  уряду  щодо  Угоди  про  асоціацію  з  ЄС  та  у 

відповідності зі Стратегією управління державними фінансами на 2017‐2020 рр. 

Реформа децентралізації,  яка проводиться на даному етапі розвитку України,  вимагає 

перегляду  повноважень  місцевих  органів  влади,  в  тому  числі  тих,  що  стосуються  питань 

управління бюджетом на місцевому рівні. При цьому актуальним є вивчення досвіду країн 

Східної  та  Західної  Європи,  які  успішно  провели  реформи  фіскальний  децентралізації  та 

мають  напрацьовані  механізми  бюджетного  регулювання,  які  могла  би  вдало  запозичити 

влада України.  

Метою цього звіту є ознайомлення з кращими практиками країн Східної Європи, а саме 

Чехії,  Естонії,  Польщі  та  Чехії  та  Східної  Європи  –  Швеції  щодо  функціонування  та 

фінансування місцевих фінансових органів.  

Посібник складається з чотирьох розділів.  

Перший  розділ  присвячений  аналізу  повноважень  представницьких  та  виконавчих 

органів місцевого самоврядування в частині управління державними фінансами. Зокрема він 

розкриває  питання  повноважень  органів  місцевого  самоврядування,  повноваження 

районних, обласних рад, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, повноваження 

місцевих  органів  місцевих  рад,  повноваження  місцевих  державних  адміністрацій, 

повноваження місцевих фінансових органів.  

Другий  розділ  детально  ознайомить  з  організацією  системи МФО  в  п’яти  зарубіжних 

країнах,  зокрема    з  основами  бюджетного  законодавства,  особливостями  територіальної 

організації  системи  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання  місцевих  бюджетів, 

функціональними  повноваженнями  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих  бюджетів,  джерелами  фінансування  утримання  МФО,  підпорядкованістю, 

підзвітністю  МФО,  державним  контролем  щодо  бюджетного  процесу  на  рівні  місцевих 

бюджетів  та  аналізом  ролі  Міністерства  фінансів  у  регулюванні  бюджетного  процесу  на 

місцевому рівні.  

Третій розділ представить загальні висновки проведеного аналізу зарубіжного досвіду 

функціонування МФО. 
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Четвертий розділ ознайомить з рекомендаціями щодо шляхів вдосконалення системи 

місцевих фінансових органів. 

Посібник  призначений  для  спеціалістів  службовців  Міністерства  фінансів  України,  які 

займаються  питаннями  управління  місцевими  бюджетами,  експертів  з  бюджетних  питань, 

науковців,  державних  службовців  та  усіх  хто  цікавиться  питаннями  управління  органами 

місцевого самоврядування в частині управління державними фінансами.  
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1. Функції та повноваження місцевих органів влади щодо формування місцевих 

бюджетів 

1. Повноваження органів місцевого самоврядування 

Місцеве самоврядування визнається у Конституції України окремою галуззю публічної 

влади – поряд із державною владою та владою АР Крим. 

Органи місцевого самоврядування  існують в Україні на рівні  сіл,  селищ, міст,  районів, 

районів  у  містах  та  областей.  При  цьому  первинним  рівнем  місцевого  самоврядування 

визнаються село, селище та місто, мешканці яких становлять територіальні громади, які, у 

свою  чергу,  є  носіями  та  суб’єктами  права  місцевого  самоврядування.  Органи  місцевого 

самоврядування  обласного  та  районного  рівнів  представляють  спільні  інтереси 

територіальних  громад  сіл,  селищ  та  міст  у  межах  відповідних  адміністративно‐

територіальних одиниць1. 

В межах одного рівня  (горизонтально) органи місцевого самоврядування поділяються 

на  представницькі  органи  (ради)  та  виконавчі  органи.  І  якщо  представницькі  органи 

місцевого самоврядування присутні на всіх рівнях, то виконавчих органів на рівні районів та 

областей  немає,  а  їх  функції  виконують  місцеві  органи  виконавчої  влади  –  державні 

адміністрації (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 

Адміністративно‐
територіальна 

одиниця 

Представницький орган 
місцевого 

самоврядування 

Виконавчий орган місцевого 
самоврядування 

Область  Обласна рада  Функції виконавчого органу виконує 
обласна державна адміністрація. 

Район  Районна рада  Функції виконавчого органу виконує 
районна державна адміністрація. 

Місто, селище, село  Міська (селищна, 
сільська) рада 

Виконавчий комітет міської (селищної, 
сільської) ради, відділи, управління, інші 
утворені радою органи2. 

Район у місті  Районна у місті рада  

(може утворюватись 
міською радою) 

Виконавчий комітет районної у місті ради, 
відділи, управління, інші утворені радою 
органи3. 

                                                            
1
 Див.: Конституція України, ст. 7, 19, 140. 
2
 У сільських територіальних громадах кількістю до 500 мешканців виконавчі органи можуть не створюватись, а їх функції 

покладаються на сільських голів. 
3
 Виконавчі органи районних у містах рад діють у разі створення районних у містах рад. 
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Повноваження  органів  місцевого  самоврядування  у  сфері  бюджетних  відносин 

визначені Конституцією України,  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Бюджетним кодексом України та іншими законами України.  

Повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на дві основні категорії: 

власні (самоврядні) повноваження та делеговані повноваження. 

Власні  (самоврядні)  повноваження  виходять  із  суті  місцевого  самоврядування  та 

виконуються здебільшого за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. 

Характерною ознакою делегованих повноважень є те, що вони делегуються державою 

та  виконуються  за  рахунок  доходів  від  загальнодержавних  податків  і  зборів,  які 

розподіляються  між  державним  та  відповідним  місцевим  бюджетом,  а  також  за  рахунок 

надходжень із бюджетів інших рівнів (в т. ч. субвенцій та дотацій). 

2. Повноваження районних, обласних рад 

Обласні та районні ради виконують ряд повноважень у бюджетній сфері, серед яких – 

безпосередньо затвердження відповідно районних, обласних бюджетів та внесення змін до 

них. Обласні та районні бюджети затверджуються не пізніше ніж у двотижневий термін після 

офіційного опублікування закону про Державний бюджет України4. 

Закон  також  покладає  на  обласні  та  районні  ради  інші  повноваження  у  бюджетній 

сфері, а саме: 

 контроль за виконанням відповідних бюджетів; 

 заслуховування  та  затвердження  звітів  місцевої  державної  адміністрації  про 

виконання відповідного бюджету; 

 розподіл  коштів,  переданих  з  державного  бюджету  у  вигляді  дотацій, 

субвенцій, між бюджетами нижчих рівнів 5. 

До  повноважень  обласних  та  районних  рад  належить  також  прийняття  рішень  щодо 

передачі  повноважень  раді  іншого  рівня  з  одночасною  передачею  коштів  у  вигляді 

міжбюджетних трансфертів та укладення відповідних договорів (угод). При цьому угоди про 

передачу видатків укладаються до 1 серпня року, що передує плановому6. 

Крім того, обласні та районні ради затверджують програми соціально‐економічного та 

культурного  розвитку  відповідно  району  чи  області,  цільові  програми  з  інших  питань, 

заслуховують звіти про їх виконання. Зазначені ради також заслуховують звіти голів місцевих 

державних адміністрацій,  їх заступників, керівників управлінь, відділів та  інших структурних 

                                                            
4 Конституція України, ст. 143, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 43, та Бюджетний кодекс України, ст. 
77. 

5 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 17, 18, 29 ч. 1, ст. 43 та ст. 61. 

6 Бюджетний кодекс України, ст. 92, 93. 
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підрозділів  місцевих  державних  адміністрацій  про  виконання  програм  соціально‐

економічного та культурного розвитку, власних рішень із зазначених питань7. 

Обласні  ради  затверджують  регіональні  стратегії  розвитку,  ініціюють  та  укладають  з 

Кабінетом Міністрів України угоди щодо регіонального розвитку8.  

3. Повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах рад 

Повноваження сільських, селищних та міських рад у бюджетній сфері є дещо ширшими. 

Засадничими повноваженнями цих рад є затвердження місцевого бюджету та внесення змін 

до  нього.  Міські  бюджети  (крім  бюджетів  міст  районного  значення)  затверджуються  не 

пізніше  ніж  у  двотижневий  термін  після  офіційного  опублікування  закону  про  Державний 

бюджет України. Міські (міст районного значення), селищні та сільські бюджети на наступний 

бюджетний період затверджуються не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження 

районного  чи  міського  (міста  Севастополя,  міста  республіканського  значення  АР  Крим  чи 

міста обласного значення) бюджету.  Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене 

не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття9. 

Сільські,  селищні  та міські  ради  здійснюють  також  інші  повноваження  з  регулювання 

бюджетних відносин, зокрема: 

 встановлюють місцеві податки та збори і розміри їх ставок у межах, визначених 

законом; 

 утворюють цільові фонди, затверджують положення про ці фонди;  

 приймають рішення щодо випуску місцевих позик; 

 приймають  рішення  щодо  отримання  позик  з  інших  місцевих  бюджетів  та 

джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; 

 приймають  рішення щодо  надання  відповідно до  чинного  законодавства  пільг 

по місцевих податках і зборах; 

 встановлюють  для  підприємств,  установ  та  організацій,  що  належать  до 

комунальної  власності  відповідних  територіальних  громад,  розмір  частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

 затверджують звіт про виконання місцевого бюджету10. 

                                                            
7
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97‐ВР, п. 16 та п. 28 ч. 1 ст. 43. 
8
 Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”, ст. 3. 
9
 Конституція України, ст. 143, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 23 ч. 1, ст. 26, та Бюджетний кодекс 

України, ст. 28, 77. 
10
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 23‐29 ч. 1, ст.26. 
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Сільські,  селищні,  міські  ради  можуть  приймати  рішення  про  передачу  повноважень 

раді  іншого рівня  з  одночасною передачею  коштів  у  вигляді міжбюджетних  трансфертів  та 

укладати відповідні договори  (угоди). Бюджетний кодекс України передбачає, що всі угоди 

про передачу видатків укладаються до 1 серпня року, що передує плановому11. 

Крім  того,  сільські,  селищні  та  міські  ради  затверджують  програми  соціально‐

економічного і культурного розвитку відповідно сіл, селищ, міст, а також цільові програми з 

інших питань місцевого значення12. 

Районні  у  містах  ради  (у  разі  їх  створення)  затверджують  відповідні  бюджети  та 

контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені законом, в 

обсягах  і межах, що  визначаються міськими радами.  При цьому обсяг  і межі  повноважень 

районних у містах рад та їх виконавчих органів визначаються відповідними міськими радами 

за  узгодженням  з  районними  у  містах  радами  з  урахуванням  загальноміських  інтересів  та 

колективних  потреб  територіальних  громад  районів  у містах.  Районні  у містах  бюджети  на 

наступний  бюджетний  період  затверджуються  не  пізніше  ніж  у  двотижневий  термін  після 

затвердження міського бюджету13. 

4. Повноваження виконавчих органів місцевих рад 

Законодавство  надає  виконавчим  органам  сільських,  селищних  місцевих  рад  низку 

повноважень, пов’язаних із бюджетним процесом. 

Перш  за  все,  слід  відзначити,  що  на  виконавчі  органи  ради  покладається  складання 

проекту  місцевого  бюджету.  У  цьому  процесі  виконавчі  органи  рад  взаємодіють  з 

Міністерством фінансів України. На підставі отриманої від міністерства інформації виконавчі 

органи  рад  готують  проекти  рішень  про  відповідні  місцеві  бюджети14.  Схему  такої 

інформаційної взаємодії подано нижче (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2. Схема взаємодії виконавчих органів місцевих рад з Міністерством 

фінансів України 

Напрям подання 
інформації 

Зміст інформації  Час подання 

Міністерство фінансів 
України – виконавчим 
органам рад 

Особливості складання розрахунків до 
проектів бюджетів на наступний бюджетний 
період. 

Не визначено. 

Виконавчі органи ради 
–Міністерству фінансів 

Інформація для проведення розрахунків 
обсягів міжбюджетних трансфертів та інших 

Не визначено. 

                                                            
11
 Бюджетний кодекс України, ст. 92, 93. 

12
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п 22 ч. 1, ст. 26. 

13
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 41 та Бюджетний кодекс України, ст. 77. 

14
 Бюджетний кодекс України, ст. 75. 
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України  показників. 

Міністерство фінансів 
України – виконавчим 
органам рад 

Розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів, методика їх визначення та інші 
показники, необхідні для складання проектів 
місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо 
форми проекту рішення про місцевий бюджет 
(типова форма рішення). 

Після схвалення 
Кабінетом 
Міністрів України 
проекту Закону 
про Державний 
бюджет України. 

Кабінет Міністрів 
України – виконавчим 
органам рад 

Положення та показники міжбюджетних 
відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів 
для відповідних бюджетів і текстові статті, що 
визначають особливості міжбюджетних 
відносин на наступний бюджетний період), які 
були проголосовані Верховною Радою України 
при прийнятті проекту закону про Державний 
бюджет України в другому читанні. 

У тижневий 
термін після 
ухвалення Закону 
про Державний 
бюджет України в 
другому читанні. 

Виключним  повноваженням  виконавчих  органів  ради  є  подання  проекту  місцевого 

бюджету  на  розгляд  відповідної  ради.  Перед  поданням  на  розгляд  ради  проект  бюджету 

схвалюється самим виконавчим органом шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом 

ради15. 

На виконавчі органи також покладається забезпечення виконання місцевого бюджету. 

При цьому виконавчі комітети місцевих рад здійснюють такі повноваження: 

 у  разі  необхідності  вносять  на  розгляд  ради  пропозиції  про  внесення  змін  до 

місцевого бюджету; 

 приймають  рішення  про  виділення  коштів  з  резервного  фонду  бюджету  та 

щомісячно  звітують  перед  радою  про  витрачання  коштів  резервного  фонду 

бюджету; 

 можуть отримувати короткотермінові позички у фінансово‐кредитних установах 

для покриття тимчасових касових розривів. 

Виконавчий  комітет  у  двомісячний  строк  після  завершення  відповідного  бюджетного 

періоду  також  подає  відповідній  раді щоквартальні  та  річні  звіти  про  виконання  бюджету. 

Такі звіти підлягають оприлюдненню16. 

Зазначені  вище  повноваження  належать  до  власної  (самоврядної)  компетенції 

виконавчих органів місцевого самоврядування. Так само до власних повноважень цих органів 

у бюджетній сфері належать: 

                                                            
15
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 1 п. “а” ст. 28, та Бюджетний кодекс України, ст. 76. 

16
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 1 п. “а” ст. 28, та Бюджетний кодекс України, ст.23, 24, 28, 73, 78 

та 80. 
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 підготовка  і  подання  відповідно  до  районних,  обласних  рад  необхідних 

фінансових  показників  і  пропозицій  щодо  складання  проектів  районних  і 

обласних бюджетів; 

 встановлення  за  узгодженим рішенням  відповідних  рад порядку  використання 

коштів, що перебувають у спільній власності територіальних громад; 

 здійснення  в  установленому  порядку  фінансування  видатків  з  місцевого 

бюджету; 

 залучення  на  договірних  засадах  коштів  підприємств,  установ  та  організацій 

незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів 

населення,  а  також  бюджетних  коштів  на  будівництво,  розширення,  ремонт  і 

утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та 

на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; 

 об’єднання  на  договірних  засадах  коштів  відповідного  місцевого  бюджету  та 

інших  місцевих  бюджетів  для  виконання  спільних  проектів  або  для  спільного 

фінансування  комунальних  підприємств,  установ  та  організацій,  вирішення 

інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад17. 

Крім  цього,  законодавчо  закріплені  повноваження  виконавчих  органів  рад  у  сфері 

планування розвитку  територій  та  громад.  Зокрема закон передбачає, що в межах власних 

(самоврядних) повноважень виконавчі органи сільських, селищних та міських рад: 

 здійснюють підготовку програм соціально‐економічного та культурного розвитку 

сіл,  селищ,  міст,  цільових  програм  з  інших  питань  самоврядування,  подають 

зазначені  програми на  затвердження  ради,  організують  їх  виконання;  подають 

раді звіти про хід і результати виконання цих програм; 

 подають до районних, обласних рад необхідні показники та вносять пропозиції 

до програм соціально‐економічного та культурного розвитку відповідно районів 

і областей; 

 залучають  на  договірних  засадах  підприємства,  установи  та  організацій 

незалежно  від  форм  власності  до  участі  в  комплексному  соціально‐

економічному розвитку сіл, селищ, міст; 

 утворюють  цільові  фонди  соціальної  допомоги  інвалідам,  визначають  порядок 

та умови витрачання коштів цих фондів; 

                                                            
17
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 1‐6 п “а” ст. 28. 
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 готують  та  подають  на  затвердження  ради проекти місцевих  програм охорони 

довкілля, беруть участь у підготовці загальнодержавних  і регіональних програм 

охорони довкілля18. 

До  делегованих  повноважень  виконавчих  органів  сільських  селищних,  міських  рад 

належить  підготовка  і  подання  на  затвердження  ради  цільових  місцевих  програм 

поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм 

зайнятості  та  заходів  щодо  соціальної  захищеності  різних  груп  населення  від  безробіття, 

організація  їх  виконання,  а  також  участь  у  розробленні  цільових  регіональних  програм 

поліпшення  стану  безпеки  і  умов праці  та  виробничого  середовища,  зайнятості  населення, 

що затверджуються відповідно районними та обласними радами19. 

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного  і  соціального  розвитку  України”,  виконавчі  органи  міських  рад  також 

розробляють  прогнози  міст  на  середньостроковий  період,  програми  економічного  і 

соціального розвитку на короткостроковий період та забезпечують контроль за виконанням 

відповідних показників цих програм20. 

Виконавчі органи районних у містах рад формують та виконують відповідні бюджети  і 

контролюють  їх  виконання,  а  також  здійснюють  інші  повноваження,  передбачені  чинним 

законодавством, в обсягах і межах, що визначаються міськими радами21. 

5. Повноваження місцевих державних адміністрацій 

Місцеві  державні  адміністрації  є  місцевими  органами  виконавчої  влади,  які  разом  з 

Кабінетом  Міністрів  України  та  центральними  органами  виконавчої  влади  складають  єдину 

вертикаль виконавчої влади. 

В Україні діє дворівнева система місцевих державних адміністрацій, що включає: 

 І рівень: обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 

 ІІ рівень: районні державні адміністрації 22. 

Діяльність  місцевих  державних  адміністрацій  у  сфері  бюджетних  відносин 

регламентується  Конституцією  України,  Законом  України  “Про  місцеві  державні 

адміністрації”, Бюджетним кодексом України та іншими законами України. 

Місцеві  державні  адміністрації  здійснюють  виконавчу  владу  на  території  відповідних 

адміністративно‐територіальних  одиниць  в  межах  повноважень,  встановлених 

                                                            
18
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 1, 6, 7, 9 п. “а” ст. 27, та пп. 2 п. “а” ст. 33. 

19
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пп. 1 п. “б” ст. 34. 

20
 Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, cт. 18. 

21
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 41. 

22
 Статус районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій законодавчо не врегульовано. 
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законодавством  України,  а  також  реалізують  повноваження,  делеговані  їм  відповідними 

радами. 

Слід  зазначити,  що  Закон  України  “Про  місцеві  державні  адміністрації”  відносить  до 

основних  завдань  місцевих  державних  адміністрацій  підготовку  та  виконання  відповідних 

місцевих бюджетів, а також звітування про виконання відповідних бюджетів та програм23. 

Перш  за  все, місцеві  державні  адміністрації  складають  проект  відповідного  бюджету, 

після чого проект бюджету схвалюється місцевою державною адміністрацією та подається на 

розгляд відповідної ради24. 

У  процесі  складання  бюджету  державні  адміністрації  взаємодіють  з  Міністерством 

фінансів  України.  Схема  такої  взаємодії  аналогічна  схемі  для  виконавчих  органів  місцевих 

рад25.  

Місцеві  державні  адміністрації  забезпечують  публікацію  інформації  про  місцевий 

бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет, які мають бути оприлюднені не пізніше 

ніж через десять днів з дня їх прийняття26. 

На  місцеву  державну  адміністрацію  покладається  забезпечення  виконання 

відповідного місцевого бюджету. При цьому адміністрація:  

 у разі необхідності  виносить на розгляд ради пропозиції  про внесення  змін до 

місцевого бюджету; 

 приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету; 

 щомісячно  звітує  перед  радою  про  витрачання  коштів  резервного  фонду 

бюджету; 

 може  отримувати  короткотермінові  позички  у  фінансово‐кредитних  установах 

для покриття тимчасових касових розривів27. 

Місцеві  державні  адміністрації  у  двомісячний  строк  після  завершення  відповідного 

бюджетного періоду подають радам щоквартальні та річні звіти про виконання бюджету. Такі 

звіти також підлягають оприлюдненню28. 

Районні,  обласні  та  міські  (де  вони  створюються)  державні  адміністрації  здійснюють 

контроль  за  відповідністю  бюджетному  законодавству  України  показників  затверджених 

бюджетів,  бюджетного  розпису  та  кошторисів  бюджетних  установ  стосовно  районних  та 

                                                            
23
 Конституція України, ст.118, та Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, ст. 1 та ст. 2. 

24
 Бюджетний кодекс України, ст. 75 та ст. 76. 

25
 Див. Підрозділ “Повноваження виконавчих органів рад”. 

26
 Там само, ст. 28 

27
 Там само, ст.ст. 23, 24, 73. 

28
 Бюджетний кодекс України, ст. 28, 80. 
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міських  (міст  обласного  значення)  бюджетів.  Київська  та  Севастопольська  міські  державні 

адміністрації здійснюють такий контроль стосовно районних у цих містах бюджетів, а районні 

державні  адміністрації  –  стосовно  міських  (міст  районного  значення),  сільських,  селищних 

бюджетів та бюджетів їх об’єднань29. 

Відповідно  до  чинного  законодавства,  місцева  державна  адміністрація  у  бюджетній 

сфері здійснює такі функції: 

 подає  в  установленому  порядку  до  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня 

фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції 

щодо  обсягу  коштів  Державного  бюджету  України  для  їх  розподілу  між 

територіальними  громадами,  розмірів  дотацій  і  субсидій,  дані  про  зміни  складу 

об’єктів, що  підлягають  бюджетному фінансуванню,  баланс фінансових  ресурсів  для 

врахування  їх  при  визначенні  розмірів  субвенцій,  а  також  для  бюджетного 

вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб; 

 отримує  від  усіх  суб’єктів  підприємницької  діяльності  незалежно  від  форм 

власності  інформацію,  передбачену  актами  законодавства  для  складання  і 

виконання бюджету; 

 здійснює  фінансування  підприємств,  установ  та  організацій  освіти,  культури, 

науки,  охорони  здоров’я,  фізичної  культури  і  спорту,  соціального  захисту 

населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій 

державній  адміністрації  вищими органами державної  та  виконавчої  влади  або 

органами  місцевого  самоврядування,  що  представляють  спільні  інтереси 

територіальних  громад,  а  також фінансування  заходів,  пов’язаних  із  розвитком 

житлово‐комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, 

охороною  довкілля  та  громадського  порядку,  інших  заходів,  передбачених 

законодавством; 

 у  спільних  інтересах  територіальних  громад  на  договірній  основі  об’єднує 

бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для 

будівництва,  розширення,  реконструкції,  ремонту  та  утримання  виробничих 

підприємств,  транспорту,  мереж  тепло‐,  водо‐,  газо‐,  енергозабезпечення, 

шляхів,  зв’язку,  служб з обслуговування населення,  закладів охорони здоров’я, 

торгівлі,  освіти,  культури,  соціального  забезпечення  житлово‐комунальних 

об’єктів,  в  т. ч.  їх  придбання  для  задоволення  потреб  населення,  та  фінансує 

здійснення цих заходів30. 

                                                            
29
 Бюджетний кодекс України, ст. 115.  

30
 Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, п.п. 2‐5 ст. 18. 
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Закон  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  передбачає,  що  районні, 

обласні  ради  зокрема  делегують  відповідним  місцевим  державним  адміністраціям  такі 

повноваження: 

 підготовку і внесення на розгляд ради проектів програм соціально‐економічного 

та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших 

питань; 

 підготовку  пропозицій  до  програм  соціально‐економічного  та  культурного 

розвитку  відповідно  районів,  областей  та  загальнодержавних  програм 

економічного, науково‐технічного, соціального і культурного розвитку України; 

 підготовку  і  подання  до  відповідних  органів  виконавчої  влади  фінансових 

показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; 

 об’єднання  на  договірних  засадах  коштів  підприємств,  установ  та  організацій, 

розташованих на відповідній території,  і  населення,  а  також бюджетних коштів 

на  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та  утримання  на  пайових  засадах 

об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на 

заходи  щодо  охорони  праці  і  охорони  навколишнього  природного 

середовища31. 

Місцева держана адміністрація забезпечує виконання програм соціально‐економічного 

розвитку, екологічних програм, звітує про їх виконання. розробляє та організовує виконання 

перспективних  та  поточних  територіальних  програм  зайнятості  і  заходи  щодо  соціальної 

захищеності різних груп населення від безробіття 32. 

Місцеві  державні  адміністрації  також  розробляють  прогнози  економічного  і 

соціального  розвитку  областей,  районів  та  міст  на  середньостроковий  період,  програми 

економічного і соціального розвитку областей, районів і міст на короткостроковий період та 

забезпечують  контроль  за  виконанням  відповідних  показників  програм  економічного  і 

соціального  розвитку  областей  та  районів,  міст  на  короткостроковий  період.  Крім  того, 

обласні,  Київська  та  Севастопольська  міські  державні  адміністрації  беруть  участь  у 

розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо‐ та 

короткостроковий  періоди  і  Державної  програми  економічного  і  соціального  розвитку 

України на наступний рік, забезпечують виконання завдань, визначених цією програмою, на 

відповідній території33. 

Чинне  законодавство  уповноважує  обласні,  Київську  та  Севастопольську  міські 

державні  адміністрації  розробляти  і  подавати  на  розгляд  відповідних  рад  регіональні 

                                                            
31
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1, ст. 44. 

32
 Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, п.1 ст.17, п. 3 ст. 21, п. 2 ст. 24. 

33
 Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 18. 
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стратегії розвитку, а також здійснювати моніторинг показників розвитку регіонів, районів та 

міст обласного значення34. 

6.Повноваження місцевих фінансових органів 

 

Відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України,  місцевими  фінансовими  органами  є 

установи,  що,  відповідно  до  законодавства  України,  здійснюють  функції  складання, 

виконання  місцевих  бюджетів,  контролю  за  витрачанням  коштів  розпорядниками 

бюджетних  коштів,  а  також  інші  функції,  пов’язані  з  управлінням  коштами  місцевого 

бюджету35. 

До  числа  місцевих  фінансових  органів  належать  як  місцеві  органи  виконавчої  влади 

(фінансові управління, головні фінансові управління місцевих державних адміністрацій), так і 

органи місцевого самоврядування (фінансові управління, відділи міських рад). 

Нижче  подано  перелік  основних  повноважень  місцевих  фінансових  органів, 

передбачених Бюджетним кодексом України (див. Таблицю 3). 

Таблиця 3. Основні повноваження місцевих фінансових органів 

Стадії 
бюджетного 
процесу 

Повноваження місцевих фінансових органів 

Підготовка 
місцевого 
бюджету 

1.  ведення реєстру розпорядників бюджетних коштів; 

2.  розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

3.  аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками 
бюджетних коштів (за результатами такого аналізу керівник місцевого 
фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до 
пропозиції проекту місцевого бюджету). 

Виконання 
місцевого 
бюджету 

1.  загальна організація та управління виконанням місцевого бюджету; 

2.  координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджетів; 

3.  затвердження розпису, за яким виконується місцевий бюджет; 
забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим 
бюджетним призначенням; 

4.  прогнозування та аналіз доходів місцевого бюджету; 

5. призупинення бюджетних асигнувань у межах своїх повноважень. 

                                                            
34
 Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”, ст. 3, 10. 

35
 Бюджетний кодекс України, п. 27 ст. 1. 
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Внесення змін до 
місцевого 
бюджету 

1.  прийняття рішення про приведення у відповідність (зміну) бюджетних 
призначень; 

2.  надання місцевій раді висновку про обсяг залишку, перевиконання чи 
недовиконання доходної частини загального фонду відповідних бюджетів, 
на підставі якого приймається рішення про внесення змін до місцевого 
бюджету. 
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Висновки 

З наведеного вище можна зробити такі висновки: 

 Місцеве  самоврядування  є  правом  територіальних  громад  у  встановлених 

законодавством  межах  самостійно  вирішувати  питання  місцевого  значення. 

Повноваження  органів  місцевого  самоврядування  щодо  прийняття  місцевих 

бюджетів,  їх виконання, внесення змін до бюджетів та звітування про їх виконання є 

питанням  місцевого  значення,  як  і  належать  до  власних  повноважень  органів 

місцевого  самоврядування,  позаяк  місцеві  бюджети  становлять  фінансову  основу 

місцевого самоврядування. 

 Бюджетне  законодавство  передбачає  дещо  відмінний  обсяг  та  порядок  здійснення 

повноважень  у  бюджетній  сфері,  обсяг  доходів  та  видатків  для  Київської  і 

Севастопольської міських рад  (1), міських рад міст обласного,  республіканського  (АР 

Крим) значення (2), міських рад міст районного значення, селищних, сільських рад (3), 

а  також  для  виконавчих  органів  зазначених  місцевих  рад.  При  цьому  підхід 

бюджетного законодавства є більш гнучким, ніж підхід Конституції України та Закону 

України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  що  урівнюють  в  повноваженнях 

міські ради великих міст та сільські ради. 

 Повноваження виконавчих органів рад та місцевих державних адміністрацій у значній 

мірі  подібні.  Разом  з  тим,  певні  особливості  повноважень  місцевих  державних 

адміністрацій  обумовлюються  їх  приналежністю  до  вертикалі  державної  виконавчої 

влади.  

 Місцеві фінансові органи несуть основне технічне навантаження у процесі підготовки, 

затвердження  та  виконання  місцевих  бюджетів.  Деякі  з  повноважень  цих  органів 

носять  контрольний  та  превентивний  характер.  Разом  з  тим,  законодавство 

недостатньо  чітко  врегульовує  відносини    місцевих  фінансових  органів  з  місцевими 

радами як ключовими суб’єктами бюджетного процесу на місцях. 

 Україна потребує серйозної реформи децентралізації, яка вже успішно реалізовується 

урядом.    Зокрема мова  йде  про  зміни  до  Бюджетного  та  Податкового  кодексів,  які 

зміцнили  основу  місцевого  самоврядування  та  про  прийняття  Закону  «Про 

добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  який дав  змогу  почати формувати 

спроможний базовий рівень місцевого самоврядування; Закону «Про співробітництво 

територіальних громад», який створив механізм вирішення спільних проблем громад: 

утилізація  та  переробка  сміття,  розвиток  спільної  інфраструктури  тощо;  Закону  “Про 

засади  державної  регіональної  політики”  ”,  завдяки  якому  зросла  державна 

підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури.   

 Разом  з  тим  продовження  реформи  вимагатиме  прийняття  додаткового 

законодавства і розробки нових законодавчих актів. У першу черг, щодо унормування 
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визначення суб’єкта затвердження адміністративно‐територіального устрою базового 

рівня;  затвердження адміністративно‐територіального устрою районів областей; нові 

редакції  законів  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  і  «Про  місцеві  державні 

адміністрації»; внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України тощо. 

Важливо  вирівняти  ресурсну  базу  для  органів  місцевого  самоврядування  при 

здійсненні нових повноважень. 
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2. Організація системи МФО в зарубіжних країнах 

1. Чехія 

Основи бюджетного законодавства  

Конституція  Чеської  Республіки  дуже  стисло  окреслює  питання  місцевого 

самоврядування  та  його  фінансового  забезпечення.  В  Чехії  одиниці  місцевого 

самоврядування  є  установами  публічного  урядування,  що  володіють  правом  власності  і 

здійснюють господарську діяльність на підставі власного бюджету. Тут немає ані кодексу, ні 

спеціального  закону  про  державні    фінанси.  Основну  групу  фінансово‐правових  законів 

складають36:  

 Закон  про  правила  управління  бюджетом  Чеської  республіки  та  муніципалітетів 

Чеської республіки (бюджетні правила республіки), №576, від 20 грудня 1990 р.37; 

 Закон про бюджетні правила територіальних бюджетів, № 250, від 7 липня 2000 р.38; 

 Закон  про  бюджетні  правила  та  про  внесення  змін  до  деяких  відповідних  актів 

(бюджетні правила), №218, від 27 червня 2000 р.39; 

 Закон про муніципалітети  (обці)  (муніципальні  утворення), №128,  від 12  квітня 2000 

р.40, що визначає бюджетний процес на рівні муніципалітетів; 

 Закон  про  (регіони)  (краї)  (окружне  врегулювання),  №129,  від  12  квітня  2000  р.41, 

регулює відносини у сфері господарської діяльності регіону (краю), а також процедури 

затвердження бюджету краю, контролю за його виконанням, а також звітності. 

До спеціалізованого законодавства можна віднести: 

 Закон про територіальні фінансові органи, №531, від 28 листопада 1990 р.42 

 Закон про фінансовий контроль у сфері державного управління та про внесення змін 

до деяких законів, №320 від 7 вересня, 2001 р.43 

 Закон про аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, № 420, від 

19 липня 2004 р.44 

                                                            
36 
http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni%28
2%29.pdf 
37 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://zakonyprolidi.cz/cs/1990‐576&prev=search 
38 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐250&prev=search 
39 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002‐323 
40 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐128&prev=search 
41 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐129&prev=search 
42 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990‐531&prev=search 
43 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2001‐320 
44 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004‐420&prev=search 
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 Постанова про бюджетну класифікацію, №323, від 2 липня 2002 р.45  

Також  є  група  законів,  які  регулюють  питання  доходів  бюджетів  місцевого 

самоврядування, такі як:  

 Закон  про  бюджетний  переказ  доходів  з  окремих  податків  до  бюджетів  місцевого 

самоврядування і до деяких цільових фондів № 243, від 9 серпня 2000 р.46;  

 Закон про адміністративні збори № 368, від 15 липня 1992 р.47; 

 Закон про місцеві збори №565, від 28 грудня 1990 р.48; 

 Закон про податок на нерухомість №338, від 1 липня 1992 р.49; 

 Закон про оподаткування спадщини, оподаткування подарунків і податки від операцій 

з нерухомістю №357, від 7 липня 1992 р.50; 

 Закон про управління податками і зборами № 337, від 1 липня 1992 р.51 (див. Додаток 

2) 

 

Особливості  територіальної організації  системи органів,  відповідальних  за розробку 

та виконання місцевих бюджетів 

Чехія – це унітарна держава, яка має 2 рівні місцевого самоврядування і складається з 

14 країв (регіонів), 6258 муніципалітетів (общин).  (див. Додаток 1).  

Сучасний  адміністративно‐територіальний  поділ  Чехії  відбувся  згідно  з 

адміністративною  реформою  2000  року.  Вищими  територіальними  одиницями  місцевого 

самоврядування  стали  14  країв.  На  чолі  країв  стоять  гетьмани,  яких  обирають  на  сесіях 

представницьких  органів  країв.  Нижньою  ланкою  було  визначено муніципалітети.  Старості 

сіл  та  мери  міст  обираються  на  муніципальних  виборах  строком  на  чотири  роки.  Система 

місцевого  самоврядування  як  складова  частина  публічного  управління  Чеської  республіки 

являє  собою  двохрівневу  систему  краї  та  муніципалітети.  Основний  наголос  робиться  на 

створенні  сильних  самоврядних  територіальних  одиниць –  країв.  На місті  проміжної  ланки 

постали так звані “муніципалітети з розширеними повноваженнями”.  

Конституційно‐правові  основи  місцевого  самоврядування  Чехії  закладені  у  7  главі 

Конституції Чеської республіки та законами “Про муніципалітети (про Обці)” та “Про регіони 

(краї)”.  Виконання  делегованих  повноважень  є  не  лише  правом,  але  й  обов’язком  органів 

місцевого  самоврядування,  при  чому  вони  відповідальні  за  нормальне  її  забезпечення,  як 

                                                            
45 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002‐323 
46 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐243&prev=search 
47 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐368 
48 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1990‐565 
49 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐338 
50 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992‐357&prev=search 
51 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐337 
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перед  громадянами,  так  і перед вищими державними органами.  У  ст. 104 Конституції Чехії 

встановлене  розмежування  повноважень  між  представництвами  обця  і  краю.  Так 

повноваження щодо здійснення самоврядування належить обцям певною мірою до тих пір, 

поки  законом  не  буде  визначено  які  з  них  належать  до  компетенції  представництва  краю 

(див. Додаток 3).  

До органів місцевого  самоврядування Чехії  належать  заступництво,  комітет  (рада)  та 

управління  самоврядної  одиниці  (офіс).  Заступництво  можна  вважати  головним  органом 

місцевого  самоврядування,  якому  підпорядковані  інші.  Воно  таємно  обирається  на  чотири 

роки  жителями  самоврядної  одиниці.  Комітет  (рада)  є  виконавчим  органом  місцевого 

самоврядування  щодо  здійснення  самоврядних  повноважень  і  є  відповідальним  за  свою 

діяльність перед заступництвом. У сфері делегованих повноважень комітет приймає рішення 

якщо  на  це  його  уповноважує  закон.  Управління  (офіс)  є  виконавчим  органом  місцевого 

самоврядування  щодо  делегованих  повноважень.  Але  крім  того,  заступництво  чи  комітет 

можуть доручити управлінню виконувати самоврядні повноваження.  

Базовий  рівень  місцевого  самоврядування  втілюють  муніципалітети,  кількість  яких  у 

2018  році  дорівнювала  6258,  при  населенні  країни  у  10,6  млн.  осіб.  Середній  розмір 

муніципалітету  складає  1640  мешканців.52  Чехія,  зараз  одна  з  європейських  країн  з 

найвищим  ступенем  подрібненості  муніципалітетів.  З  усієї  кількості  громад  у  60% 

муніципалітетів населення  становить менше ніж 500  осіб.  Відповідно не всі муніципалітети 

можуть  здійснювати  делеговані  повноваження  через  нестачу  фінансових  ресурсів  та 

кваліфікованих управлінців. Лише 382 муніципалітети мають так звані “підзвітні” комунальні 

управління  за  допомогою  яких  і  виконуються  ці  повноваження  на  території,  визначений 

відповідним окружним управлінням.  

Питаннями  складання,  виконання  та  затвердження  бюджету  на  кожному  рівні  влади 

займаються  представницькі  на  виконавчі  органи  місцевого  самоврядування.  Детальні 

повноваження цих органів представлені в Таблиці 4.  

Таблиця 4. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Чехії. 

Представницькі органи  Виконавчі органи 

КРАЙ 

Окружні  збори  (заступництво  краю)  ‐ 
дорадчий  орган  регіону  і  складається  з 
обраних  членів  прямими  загальними 
виборами на період до чотирьох років. Вони 
контролюють  регіональний  бюджет  та 
субсидії,  що  надаються  муніципалітетам. 
Вони  також  можуть  подавати  проекти 

Окружний  комітет  (комітет  краю)  є 
виконавчим  органом  регіону  і  складається  з 
президента, віце‐президентів та інших членів, 
які  обираються  з  числа  членів  регіональних 
зборів на період до чотирьох років.  

Йому  допомагає  управління  окружного 

                                                            
52 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 
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законодавчих  актів  до  національної  палати 
депутатів. 

комітету  (окружний  офіс),  який  очолюється 
директором  і  розділений  на  кілька 
департаментів, які відповідають за конкретні 
сфери  діяльності,  як  соціальні  справи, 
транспорт,  просторове  планування  та 
навколишнє середовище. 

Президент  (гетьман)  обирається  з  числа 
членів  регіональних  зборів  строком  на 
чотири роки.  Він/вона представляє регіон на 
місцевому,  національному  та  міжнародному 
рівнях. 

Місто  Прага  одночасно  і  муніципалітетом  і 
регіоном,  з  лише  одними  зборами  і  одним 
виконавчим органом влади. 

МУНІЦИПАЛІТЕТ 

Муніципальна  рада  (Заступництво  обця) 
складається з членів, які обираються прямим 
загальними  виборами  на  чотирирічний 
термін.  Вона  призначає  членів 
муніципального комітету. 

Муніципальний  комітет  (Комітет  обця)  є 
виконавчим  органом  муніципалітету  і 
складається  з  членів,  що  обираються 
муніципальною  радою  з  числа  її  членів  на 
чотирирічний термін термін. Мер і віце‐мери 
також  є  членами  комітету,  які  можуть 
утворювати  конкретні  комісії,  наприклад, 
Фінансова  комісія,  Комісія  з  питань  культури 
та комісія з питань меншин. 

Мер  (староста  для  малих  муніципалітетів 
або  містечок  та  мер  для  великих  містечок 
або міст) обирається муніципальною радою з 
числа  членів  муніципальної  ради  на 
чотирирічний  термін.  Він/вона  очолює 
муніципальний  комітет  та  муніципальний 
офіс,  і  представляє  муніципалітет.  У 
муніципалітетах  в  яких  менш  ніж  15  членів 
муніципальної  ради,  виконавча  влада 
забезпечується мером. 

Муніципальний  офіс  –  виконавча  структура, 
яка  створюється  муніципальним  комітетом 
функціями  його  є  виконання  завдань 
покладених  на  нього  муніципальною  радою 
та  муніципальним  комітетом.  Він  допомагає 
комітету  та  комісіям  у  їх  роботі  і  виконує 
обслуговуючу функцію.  
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Перелік місцевих послуг, які надаються на рівні краю та муніципалітету представлена у 

Додатку 3.  

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів. Джерела фінансування утримання МФО 

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів представлені в Таблиці 5. 

Таблиця 5. Представницькі та виконавчі органи, відповідальні за питання складання, 

затвердження, виконання та контролю за виконанням місцевого бюджету.  

Представницькі органи  Виконавчі органи 

КРАЙ 

Регіональні  збори  (Заступництво  краю)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

‐ затвердження  бюджету  краю, 
затвердження  щорічного  звіту  про 
виконання бюджету, фінансових звітів 
наприкінці звітного періоду; 

Приймає рішення з питань: 

‐ придбання  та  передачі матеріального 
майна  за  вийнятком  комунальних 
послуг та доріг; 

‐ надання  подарунків  у  натуральній 
формі  та  готівкою  відповідно  до 
спеціального  закону,  що  перевищує 
100000  крон  на  одну  фізичну  або 
юридичну  особу  протягом 
календарного року; 

‐ надання  фізичним  або  юридичним 
особам  субвенцій  та  поверненої 
фінансової  допомоги  понад  200000 
крон  у  індивідуальних  випадках 
протягом  одного  календарного  року 
та укладення державних контрактів на 
їх  надання,  якщо  це  не  стосується 
субвенцій  з  коштів  державного 
бюджету; 

‐ надання  субвенцій  муніципалітетам  з 
бюджету  краю  та  перевірка  їх 

Регіональний  комітет  (комітет  краю)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання: 

‐ забезпечує  управління  краєм 
відповідно  до  затвердженого 
бюджету  та  реалізує  бюджетні 
заходи  в  межах  окреслених 
Заступництвом краю;  

‐ визначає  кількість  працівників 
регіону,  що  входять  до  складу 
обласної  адміністрації,  спеціальних 
органів  області  та  організаційних 
одиниць,  а  також  розмір  коштів  на 
оплату праці цих працівників. 

Приймає рішення з питань: 

 

‐ надання  субвенцій  та  погашення 
фінансової допомоги у розмірі до 200 
000  крон  у  індивідуальних  випадках 
фізичним  або  юридичним  особам 
протягом  календарного  року  та 
укладання  публічно‐правових 
договорів  на  їх  надання,  якщо це  не 
субсидії з державного бюджету; 

‐ відмови  від  прав  та  звільнення  від 
боргу,  що  не  перевищує  200  000 
крон; 
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використання,  за  винятком  надання 
субвенцій  під  час  декларування 
надзвичайного  стану  відповідно  до 
іншого  правового  регулювання,  якщо 
субсидія  надається  у  зв'язку  з 
оголошеною кризою; 

‐ відмови  від  прав  та  звільнення  від 
боргу понад 200 000 крон; 

‐ застава  рухомого  майна  або  прав  на 
суму понад 200 000 крон; 

‐ укладання  угод  про  погашення  з 
терміном  погашення  більше  18 
місяців; 

‐ передачі  дебіторської  заборгованості 
понад 200 000 крон; 

‐ укладення  та  прийняття  та  надання 
позики,  запозичення,  прийняття  на 
себе  зобов'язання  гаранта, 
приєднання  до  компанії  та  контракту 
компанії; 

‐ застава нерухомого майна; 
‐ випуск муніципальних облігацій; 
‐ визначення  частки  власності  в  бізнесі 

інших юридичних осіб; 
‐ грошових  та  негрошових  депозитів  в 

юридичних особах та вирішення інших 
питань.  

 

‐ припинення  рухомого  майна  або 
прав,  що  не  перевищують  200  000 
крон; 

‐ укладання  угод  про  погашення  з 
терміном  погашення  не  більше  18 
місяців; 

‐ придбання  та  передача  рухомого 
майна Регіону, включаючи гроші; 

‐ надання  подарунків  у  натуральній 
формі  до  100  000  крон  в  окремих 
випадках та інші.  

 

Муніципальна  рада  є  відповідальною  за 
наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ затвердження  муніципального 
бюджету,  затвердження  щорічного 
звіту  про  виконання  бюджету, 
фінансових  звітів  наприкінці  звітного 
періоду; 

‐ створення  постійно  діючих  та 
тимчасових фондів муніципалітету; 

‐ видає  загальнообов’язкові  постанови 
муніципалітету.  

Приймає рішення з питань: 

‐ придбання  та  реалізація  нерухомого 
майна,  включаючи  реалізацію 

Муніципальний  комітет  є  відповідальним 
за наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ забезпечення  управління 
муніципалітетом  відповідно  до 
затвердженого  бюджету,  здійснення 
бюджетних  заходів  в  обсязі, 
визначеному муніципальною радою. 
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нерухомого  майна  відповідно  до 
спеціальних  законів,  за  винятком 
комунальних  послуг  та  доріг,  продаж 
квартир та нежитлових приміщень що 
знаходяться  у  власності 
муніципалітету; 

‐ надання  грантів  у  натуральній  формі 
на  суму  понад  20  000  крон  та 
грошових  грантів  понад  20  000  крон 
на  фізичну  або  юридичну  особу 
протягом одного календарного року; 

‐ надання  фізичним  або  юридичним 
особам  субвенцій  та  поворотної 
фінансової  допомоги  понад  50000 
крон  у  індивідуальних  випадках  та 
укладання договорів публічного права 
для їх надання; 

‐ депозитів  в  готівковій  та  натуральній 
формі юридичним особам 

‐ угоди  про  погашення  з  терміном 
погашення більше 18 місяців; 

‐ скасування  дебіторської 
заборгованості, яка перевищує 20 000 
крон 

‐ укладення  договору  про  взяття  та 
надання  кредиту  або  позики, 
прийняття  боргу,  взяття  зобов'язання 
щодо гарантій; 

‐ застава нерухомого майна; 
‐ випуск  муніципальних  облігацій  та 

вирішення інших питань. 

Структура фінансового управління та чисельність його співробітників, так само як і їхня 

заробітна  плата  визначається  відповідно  крайовим  або муніципальним  комітетом,  кожний 

край  чи  муніципалітет  самостійно  вирішує  це  питання.  Питання  організаційної  структури 

прописується в окремому місцевому НПА.  

На  рівні муніципалітетів  (обці)  чисельність  працівників  фінансового  управління  та  їхні 

функціональні  повноваження  залежать  від  розміру  муніципалітету.  Чим  меншим  за 

чисельністю населення є муніципалітет, тим менше співробітників у фінансовому управлінні і 

тим менше у них обов’язків.  

Нижче  приведені  приклади  структури  фінансових  управлінь  для  різного  розміру 

муніципалітетів.  
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Приклад 1. Структура фінансового управління та повноваження співробітників на прикладі 

муніципалітету Штєнії (чисельність мешканців 411 осіб). 

Муніципалітет  Штєнії  має  лише  одну  штатну  посаду,  відповідальну  за  бюджетні  питання. 

Обов’язки людини, яка знаходиться на цій посаді включають наступне коло питань:  

 Повідомлення та подача документів 

 Отримання пропозицій та скарг громадян 

 Ведення протоколів муніципальної ради 

 Звітування про постійне місце проживання мешканців  

 Державний аудит  

 Записи на кладовищі (контракти, зміни, збори) 

 Продаж сміттєвих баків 

 Реєстрація витрат на сортовані відходи 

 Видача рішень про дозвіл на експлуатацію гральних автоматів + облік рішень + місцеві 

збори 

 Муніципальні замовлення (видача та записи) 

 Облік муніципалітету 

 Податкові питання муніципалітету 

 Бюджет та економічний аудит 

 Вихідні та вхідні рахунки‐фактури 

 Записи про нерухомість ‐ місцеві збори (проживання та відпустка) 

 Збереження контрактів 

 Архівування бухгалтерських документів 

 Комплексний облік оплати праці та відрахувань, записи про оплату оренди.53 

 

Приклад 2. Структура фінансового управління та повноваження співробітників на прикладі 

муніципалітету Славоніце (чисельність мешканців 2427 осіб).54 

 Штатна  посада  –  Начальник  управління  (спеціаліст  з  адміністрування    квартир  та 

нежитлових приміщень)  

 Штатна посада з адміністрування податків та зборів, з реєстрації власності  

 Штатна посада з бухгалтерського обліку 

Функції Фінансового управління  

 Ведення міського бухгалтерського обліку  

 Складання та виконання міського бюджету  

 Управління податками та зборами  

                                                            
53 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=http://www.lsteni‐zlenice.cz/&prev=search 
54 https://www.slavonice‐mesto.cz/kontakt%2Da%2Dstruktura%2Duradu/os‐10/p1=15270 
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 Адміністрація квартир та нежитлових приміщень  

 

Співробітник,  відповідальний за складання бюджету та контроль за його виконанням, 

тобто особа, відповідальна за підготовку проекту бюджету, майже в 90% муніципалітетів це 

людина  яка  очолює  фінансовий,  економічний  або  аналогічний  департамент.  У  решті 

муніципальних органів співробітник з питань бюджету є переважно мером або членом ради. 

Лише  у  6%  муніципалітетів  співробітник  відповідальний  за  питання  бюджету  готує  проект 

бюджету сам, у переважній більшості муніципалітетів він співпрацює з іншими начальниками 

управлінь муніципальної адміністрації. 

Керівник  фінансового  управління  спочатку  надсилає  інструкції  та  таблиці  керівникам 

інших управлінь. Ступінь, до якої керівник фінансового управління обмежує керівників інших 

управлінь  в процесі  підготовки бюджетів  управлінь  залежить від централізації  бюджетного 

процесу: менш централізовані (керівники управлінь повинні виконувати лише термін подачі) 

більш  централізовані  (повинні  дотримуватися  вказаних  обмежень  витрат).  Більша  частина 

муніципалітетів  (рівно  58,9%)  не  потрапляє  ні  в  одну  з  категорій.  Керівник  фінансового 

управління готує прогноз доходів. Потім керівники управлінь подають свої запити, а майнові 

або  інвестиційні  управління  готують  капітальний  бюджет.  Далі  керівник  фінансового 

управління обговорює запити з керівниками департаментів, коригує їх, готує проект бюджету 

та складає зведені таблиці.  

Проект  бюджету  обговорюється  різними  суб'єктами,  у  майже  80%  випадків  його 

обговорюють Комітет, Міський голова, Фінансовий комітет  і Рада. Комітет є муніципальним 

органом,  який  обирається  у  більших  муніципалітетах  членами  ради.  Після  внутрішнього 

обговорення проект бюджету публікується. Закон каже про те, що проект бюджету має бути 

доступним  для  громадськості  принаймні  за  14  днів  до  обговорення  бюджету  в  Раді,  щоб 

громадяни брали участь у дебатах з бюджету. Громадяни можуть подавати свої зауваження в 

письмовій  чи  усній  формі  на  засіданні  ради,  коли  обговорюється  бюджет.  Муніципалітети 

використовують  три  способи  публікації  проекту  бюджету:  публічне  повідомлення,  місцева 

газета  або  Інтернет.  Найбільш  поширеною  є  публікація  на  публічному  повідомленні  (268 

муніципалітетів,  тобто  98,5%).  Другий  ‐  публікація  в  місцевій  газеті  (137  муніципалітетів, 

тобто 50,4%). Інтернет трохи відстає; він використовується у 48 муніципалітетах, тобто 17,6%. 

Використання місцевої газети зростає по мірі зростання розміру муніципалітету; відмінності у 

використанні.55  

На  регіональному  рівні  (на  рівні  краю)  до  функцій  та  повноважень  місцевого 

самоврядування  в  частині  виконання фінансово‐бюджетних  повноважень додаються  також 

функції пов’язанні з фінансово‐бюджетними стосунками з муніципалітетами.   

                                                            
55 Municipal Finance and Budgeting in Czech Republic, ‐ http://www.ipfr.ru/filemanager/files/chechlucie.pdf  
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Приклад 3. Повноваження департаментів, відповідальних за фінансово‐бюджетні стосунки 

з муніципалітетами на прикладі Крайсього уряду Устецького регіону (краю). 

В  Устецькому  краю  за  фінансово‐бюджетні  стосунки  з  муніципальними  органами  влади 

відповідальні декілька департаментів. 

Департамент з фінансів зокрема відповідає за наступні види діяльності:  

 відповідно  до  чинного  Указу  Міністерства  фінансів  Чехії  “Про  загальне  управління 

казначейством”  та  “Операції  з    державними  фінансовими  активами”  веде  облік 

субсидії з державного бюджету, наданих Устецькому регіону; 

 організує  фінансове  оформлення  регулювання  субвенцій,  наданих  Устецькому 

регіону; 

 вирішує  питання  щодо  встановлення  зборів  та  штрафних  санкцій  за  порушення 

бюджетної дисципліни відповідно до положень розділу 22 Закону № 250/2000  

 щодо бюджетних правил місцевих бюджетів; 

 висловлює  свою  думку  щодо  опрацьованих  матеріалів,  поданих  до  регіональних 

органів  влади,  стосовно  заяв  про  звільнення  або  часткове  відмову  від  зобов'язання 

сплатити  штрафні  санкції  за  порушення  бюджетної  дисципліни  відповідно  до 

положень розділу 22 Закону № 250/2000 щодо бюджетних правил місцевих бюджетів; 

 приймає рішення про звільнення або часткове звільнення від податку за порушення 

бюджетної дисципліни або покарання на підставі рішення ради або обласної ради; 

 забезпечує  та  відповідає  за  подання  даних  муніципалітетами,  добровільними 

об'єднаннями  муніципалітетів  та  організаціями,  створеними  муніципалітетами  до 

Центральної  системи  бухгалтерської  інформації  держави  відповідно  до  відповідних 

указів Міністерства фінансів Чеської Республіки; 

 надає дані від окремих муніципалітетів для складання законопроекту про державний 

бюджет; 

 виконує  функцію  бюджетного  адміністратора  у  сфері  субвенції  муніципалітетам  у 

межах фінансових відносин державного бюджету та муніципальних бюджетів; 

 передбачає надходження субвенцій наданих муніципалітетам з державного бюджету;  

 перевіряє використання бюджетних коштів наданих з державного бюджету;  

 здійснює  методологічну  та  контрольну  діяльність  щодо  муніципальних  та  місцевих 

органів влади у сфері адміністрування місцевих податків, адміністративних зборів та 

податкової заборгованості; 

 відповідно до положень Закону № 255/2012 про інспекційний (інспекційний кодекс) із 

змінами,  надає  іншим  інспекційним  органам  або  державним  органам  результати  їх 

перевірки за запитом; 

 здійснює  нагляд  за  виконанням  делегованих  повноважень,  покладених  на 

муніципальні органи влади відповідно до положень розділу 129 Закону № 128/2000; 
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 розглядає у апеляційному провадженні рішень муніципальних органів у справах про 

виключення  майна  з  податкового  виконання  відповідно  до  статті  179  Закону  № 

280/2009 Податкового кодексу та інші. 

Департамент з питань контролю здійснює наступні завдання: 

 забезпечує  методологію,  координацію  та  оцінку  діяльності  у  сфері  делегування 

повноважень муніципалітетам; 

 розробляє  план  інспекційної  діяльності,  що  відповідає  Закону  про  регіони,  Закон 

щодо  бюджетних  правил  територіальних  бюджетів  та  Закону  про  фінансовий 

контроль; 

 передбачає видачу інспекційних мандатів відповідно до плану контрольної діяльності, 

затвердженого директором регіональної влади; 

 веде центральний облік  звітів про перевірку  та  ревізію,  які  виконуються  зовнішніми 

контролюючими  органами,  та  про  здійснення  делегованих  повноважень місцевими 

органами влади; 

 відповідно  до  вказівок  директора  Регіонального  органу  здійснює  діяльність  з 

внутрішнього  контролю  та  розслідує  скарги  стосовно  окремих  підрозділів 

Регіонального органу; 

 веде  центральний  облік  вхідних  клопотань  і  скарг  і  постійно  перевіряє  порядок  їх 

обробки; 

 відповідно складає річні  звіти про результати фінансового контролю муніципалітетів 

територіального району регіону; 

 розглядає інвестиційні проекти, що реалізуються на рівні муніципалітетів та інші.  

Підпорядкованість,  підзвітність  МФО  та  державний  контроль.  Роль  Міністерства 

фінансів  

Контрольні функції за виконання місцевого бюджету та податковий та митний контроль 

виконують  органи,  які  територіальними  підрозділами  центрального  органу  влади  – 

Міністерства  фінансів  Чехії.  Вони  створені  на  рівні  країв  (округів).  Територіальні  межі  їх 

відповідальності не  завжди збігаються  з межами округів. Фінансові  управління діють на 23 

малих  територіях.  У  такий  спосіб  досягається  єдність  влади  на  територіальному  рівні, 

спільність  спеціалізованих  органів,  що  діють  у  межах  окремих  центральних  управлінь  та 

окружних управлінь, що контролюються урядом  в цілому56.   

Муніципальний  бюджетний  процес  в  Чеській  Республіці  в  основному  регулюється 

Законом про бюджетні правила територіальних бюджетів, № 250, від 7 липня 2000 р., який 

одночасно  з  муніципалітетами  застосовується  також  до  14  регіонів.  Ролі  різних  суб'єктів  у 

бюджетному  процесі  визначені  у  Законі  про  муніципалітети  (обці)  (Закон  №  128/2000). 

Муніципальне  управління  також  регулюється  Законом  про  аудит  органів  місцевого 

                                                            
56 http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11posrdu.pdf 
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самоврядування (Закон № 420/2004) та Закону про фінансовий контроль у сфері державного 

управління  та  про  внесення  змін  до  деяких  законів, №320  від  7  вересня,  2001  р.  Основні 

елементи регулювання представлені в Таблиці __. 

Таблиця 6. Регулювання бюджетного процесу на рівні муніципалітету 

   

Бюджетний рік  Бюджетний рік визначається законом і дорівнює календарному році 
для всіх державних бюджетів. 

Бюджет  Річний бюджет містить як поточні, так і капітальні операції.  

Бюджет  має  бути  підготовлений  як  збалансований.  Дефіцит 
допускається  лише  в  тому  випадку,  якщо  він  може  бути  покритий 
або  надлишками  з  попередніх  років,  або  за  рахунок  коштів,  що 
належать  до  повернення,  гарантованих  договором,  які  будуть 
погашені в майбутньому. 

Бюджетна 
класифікація 

 

Єдина  класифікація  бюджету  застосовується  до  всіх  державних 
бюджетів. Економічна, функціональна та, за бажанням, організаційна 
класифікація використовується в муніципальних бюджетах. 

Стандарт 
бухгалтерського 
обліку 

Облік грошових коштів використовується і система подвійного обліку 
є  обов'язковою  для  застосування  для  всіх  муніципальних  органів 
влади.  

Багаторічний 
прогноз 

Він  містить  основні  зведені  дані  про  доходи,  видатках,  борги, 
фінансові ресурси та потреби на період від двох до п'яти років. 

Підготовка бюджету 

 

Підготовка  проекту  бюджету  має  відображати  відносини  з 
бюджетами інших рівнів 

Проект  бюджету  повинен  бути  доступним  для  громадськості. 
Громадяни  можуть  подавати  свої  зауваження  в  письмовій  чи  усній 
формі на засіданні ради. 

Затвердження 
бюджету 

Бюджет затверджується муніципальною радою, тобто більшістю всіх 
членів ради. 

Поправки 

 

Зміни є обов'язковими у разі будь‐яких змін у фінансових відносинах 
з  бюджетами  інших  рівнів,  на  рівні  правового  контролю  або  у  разі 
виникнення небезпеки зростання дефіциту.   

Зміни  включають  зміни  доходів  і  видатків,  які  не  призводять  до 
зміни балансу бюджету та блокування бюджетних коштів. 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  33

Аудит 

 

Аудит фінансової  та  правової  відповідності  є  обов'язковим для  всіх 
муніципальних  органів  влади.  Це  забезпечується  приватними 
фірмами  або  у  випадку  муніципалітетів  з  менш  ніж  5000  жителів 
регіонами. 

Фінансова звітність 

 

Муніципалітети  подають  через  регіони  щомісячні  звіти  на  єдиній 
основі  до  Міністерства  фінансів.  Джерело:  Закон  про  бюджетні 
правила  територіальних  бюджетів,  №  250,  від  7  липня  2000  р.  та 
Закон про муніципалітети (обці) (муніципальні утворення), №128, від 
12 квітня 2000 р. 

 

Усі  муніципалітети  повинні  проходити  обов’язковий  аудит  своєї  діяльності,  який 

регулюється  Законом  про  аудит  органів  місцевого  самоврядування  (Закон  №  420/2004). 

Предметом аудиту є у фінансово‐бюджетних питаннях є: 

 виконання доходів та видатків бюджету; 

 фінансові операції, пов’язанні з одержанням та витрачанням коштів;  

 витрати і доходи господарських територіальних одиниць; 

 грошові  операції,  що  стосуються  управлінням  коштами  об’єднаних 

територіальних одиниць;  

 управління  та  розпорядження    коштами,  надані  Національним  фондом  та 

іншими коштами з закордону, передбаченими міжнародними договорами; 

 виставлення  рахунків  та  врегулювання  відносин  з  державними  бюджетом, 

регіональними бюджетами, муніципальними бюджетами та ін. 

Крім  цього  перевіряються  питання  що  стосуються  управління  та  володінням  майном 

територіальної  громади,  а  також  перевіряється  питання  співвідношення  заборгованості 

органу  місцевого  самоврядування  та  доходів  бюджету  за  останні  4  роки  відповідно  до 

законодавства, що регулює бюджетну відповідальність.  

Аудит може здійснюватися аудиторами, які можуть бути співробітниками Міністерства 

фінансів,  Головного  фінансового  управління,  Податкової  інспекції,  співробітником 

Регіонального управління, співробітниками Празької міської ради або приватних компаній. 

Перевірка  ініціюється  письмовим  повідомленням,  переданим  до  територіальної 

одиниці  не  пізніше ніж  за 5  днів  до дати  проведення перевірки,  і містять  ім'я  рецензента, 

відповідального за перегляд. 

За  результатами  перевірки формується  аудиторський  звіт,  копію  якого  аудитор  надає 
перевіряючому  органу  протягом  15  днів  після  його  обговорення  в  органах  територіальної 
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одиниці.  Звіт,  зокрема  має  містити  перелік  зроблених  помилок,  або  виявлених  недоліків 
щодо:  

 порушення бюджетної дисципліни або вчинення правопорушень відповідно до 

законодавства, що регулює бюджетні правила територіальних бюджетів; 

 незавершеності,  неточності  або  непереконливої  інформації  бухгалтерського 

обліку; 

 змін  внесених  у  бухгалтерські  записи  або  документи,  що  суперечать 

спеціальним правовим положенням; 

 порушення зобов'язань або перевищення повноважень територіальної одиниці, 

передбачених спеціальними правовими нормами; 

 не  виправлених  недоліків,  виявлених  при  частковому  перегляді  або  перегляді 

попередніх років; 

 не  створення  умов  аудиту  відповідно  до  Кодексу  поведінки,  які  запобігають 

виконанню вимог, викладених у Законі. 

Обов'язковою вимогою до висновку звіту про результати аудиту є висновки щодо: 

 попередження про будь‐які ризики, які прогнозуються в результаті перевірки та 

які  можуть мати  негативний  вплив  на  управління  територіальною  одиницею  в 

майбутньому; 

 зазначення  частки  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  в  бюджеті 

територіальної  одиниці  та  частки  заставних  активів  у  загальній  сумі  активів 

територіальної одиниці; 

 заяву  про  те,  що  територіальний  борг  не  перевищує  60%  від  середньої  суми 

доходів за останні 4 фінансові роки; в іншому разі необхідно зазначити наскільки 

сума боргу перевищує середню суму доходів. 

Бюджети територіальних одиниць органів місцевого самоврядування також підлягають 

обов’язковому фінансовому контролю збоку державних наглядових органів.  

 Міністерство  фінансів  як  Центральний  орган  фінансового  контролю  здійснює 

методичне  забезпечення  та  координацію  виконання  фінансового  контролю  в  державному 

управлінні. 

Фінансовий  контроль,  що  здійснюється  відповідно  до  цього  Закону  про  фінансовий 

контроль у сфері державного управління та про внесення змін до деяких законів, №320 від 7 

вересня,  2001  р.,  є  частиною  системи  фінансового  управління,  що  забезпечує  управління 

державними коштами. Закон передбачає створення: 

 системи фінансового контролю з боку наглядових органів; 
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 системи  фінансового  контролю,  що  здійснюється  відповідно  до  міжнародних 

договорів; 

 системи внутрішнього контролю в органах державного управління. 

Згідно  з  законом,  територіальні  органи  самоврядування  контролюють  управління 

державними коштами в організаціях, що знаходяться під їхньою юрисдикцією. Територіальні 

органи  самоврядування  здійснюють  державно‐адміністративний  контроль  заявників  за 

державну  фінансову  підтримку  або  бенефіціарів  державної  фінансової  підтримки,  що 

надається  ними.  Відповідно  до  Закону  територіальні  органи  самоврядування  зобов'язані 

створити  систему  фінансового  контролю  для  забезпечення  фінансового  контролю  як  свого 

фінансового управління,  так  і управління  їх організаційними підрозділами та організаціями, 

що  знаходяться  в  межах  їх  компетенції. Вони  зобов’язані  перевіряти  адекватність  та 

ефективність системи та регулярно оцінюватиме її принаймні раз на рік. 

Відповідно  до  закону  управління  Країв  готують  щорічні  звіти  про  результати 

фінансового  контролю  муніципалітетів  у  їх  територіальному  окрузі,  столиця  Праги  готує 

щорічні звіти про результати фінансового контролю муніципальних районів.  

При проведенні державно‐адміністративного контролю муніципалітетів та організацій, 

створених ними, регіональні органи влади лише перевіряють: 

 факти, що є вирішальними для забезпечення коштів з державного бюджету або 

інших державних коштів, з державного фонду або Національного фонду, 

 дотримання  правових  норм,  економічності,  ефективності  та  результативності 

використання коштів державного бюджету, інших державних коштів або коштів, 

наданих  з  державного  бюджету,  державного  фонду,  державних  фінансових 

активів або Національного фонду, 

 факти, що стосуються надання державної гарантії. 

Відповідно  до  закону  забезпечується  наступна  процедура  звітності  про  результати 

фінансового контролю: 

 Міністерство  фінансів  подає  до  Уряду  річний  звіт  про  результати  фінансового 

контролю  разом  з  проектом  звіту  про  виконання  державного 

бюджету. Водночас він передає цей звіт до Вищого ревізійного органу. 

 Керівники  бюджетних  управлінь,  які  здійснюють  фінансовий  контроль 

відповідно  закону,  краї  (регіони)  та  місто  Прага  подають  до  Міністерства 

фінансів щорічні звіти про результати фінансового контролю. 

 Державні  організаційні  підрозділи  та  юридичні  особи,  які  управляють 

державними  фондами,  подають  щорічні  звіти  про  результати  фінансового 

контролю  відповідним  розпорядникам  бюджетних  коштів.   Муніципалітети 

подають  ці  звіти  до  районів  столиці  Праги.  Доповіді,  що  містяться  у  законах, 
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включають  результати  фінансового  контролю  з  боку  муніципальних  або 

муніципальних  органів  влади. Звіти  за  результатами  фінансового  контролю 

включають  також  оцінку  адекватності  та  ефективності  наявної  системи 

фінансового  контролю,  включаючи  огляд  результатів  аудиту,  поданих  для 

подальшого  розгляду  відповідно  до  спеціальних  правових  норм.   Якщо  закон 

про  фінансовий  контроль  посилається  на  зобов'язання  державного  органу 

запровадити  систему  фінансового  контролю  інших  державних  органів,  вони 

щорічно  звітують  перед  органом,  який  зобов'язаний  проводити  контроль  цих 

органів. 

Структура  та обсяг  звітів про результати фінансового контролю,  порядок та  терміни  їх 

подання визначаються в правовому регулюванні. 

Інспекційні  органи  інформують  Міністерство  фінансів  про  серйозні  висновки 

фінансового  контролю,  що  проводяться  не  пізніше,  ніж  через  1  місяць  після  завершення 

фінансового контролю. 

Міністерство  фінансів  має  окремий  підрозділ,  відповідальний  стосунки  з  бюджетами 

територіальних одиниць органів місцевого самоврядування – це Департамент фінансування 

бюджетів територій.  

Завдання Департаменту: 

 підготовка  пропозиції  до  державного  бюджету,  Державного  кінцевого  рахунку 

та  до  фінансового  врегулювання  відносин  між  державним  бюджетом  та 

територіальними  органами  місцевого  самоврядування,  добровільними 

асоціаціями муніципалітетів та обласних рад об’єднаних (згуртованих) регіонів. 

 надання  грантів  та  поверненої  фінансової  допомоги  територіальним  органам  

місцевого самоврядування та здійснення фінансування проектів, що знаходяться 

у власності муніципалітетів.  

 підготовка  консолідованих  даних  про  управління  економікою  територіальних 

одиниць  самоврядування,  проведення  аналізу  у  сфері  фіскальної  політики, 

контроль  заборгованості  територіальних  органів  місцевого  самоврядування, 

добровільне  об'єднання  муніципалітетів  та  регіональних  рад  згуртованих 

регіонів,  надання  інформаційно‐консультативних  послуг  та  перевірка 

спеціальної  професійної  компетентності  посадових  осіб  територіальних  органів 

самоврядування.  

 здійснення  законодавчої  діяльності  у  сфері  фінансування  територіальних 

одиниць місцевого самоврядування. Департамент створює концепції, стратегії та 

методології,  пов'язані  з  фінансуванням  територіальних  одиниць  місцевого 

самоврядування.  
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 здійснення  адміністративних  процедур  щодо  надання  попередньої  згоди  на 

випуск  муніципальних  облігацій  та  утримання  податкових  надходжень 

муніципалітетів  та  регіонів,  якщо  вони  не  відповідають  фіскальному  правилу 

бюджетного обліку.  

 підготовка узагальнених висновків Міністерства в частині бюджетного нагляду за 

укладанням або зміною договору концесії.  

 гарантування  дотримання  методології  звітності  та  розкриття  фіскальних  даних 

органами  місцевого  самоврядування  відповідно  до  вимог  Директиви  Ради № 

2011/85 / ЄС.  

 проведення    податкових  процедур,  пов'язаних  з  порушенням  бюджетної 

дисципліни щодо адміністрування податків та адміністративним провадженням 

щодо правовідносин, які виникають при наданні грантів з бюджетів територій. 

 

Висновки по країні 

 В  Чехії  немає  ані  кодексу  ані  спеціального  закону  про  державні  фінанси.  Усі 

питання  щодо  складання  та  виконання  місцевих  бюджетів  прописуються  в 

окремих  законах.  Окремі  акти  спеціалізованого  законодавства  регулюють 

питання  управління  територіальними  фінансовими  органами,  фінансового 

контролю, аудиту та доходів бюджетів місцевого самоврядування.  

 Чехія  –  це  унітарна  держава,  яка  має  2  рівні  місцевого  самоврядування  і 

складається з 14 країв (регіонів), 6258 муніципалітетів (общин). 

 Бюджетні  питання  на  рівні  органів  місцевого  самоврядування  регулюють  як 

представницькі  органи  так  і  виконавчі  органи  місцевого  самоврядування.  При 

чому  до  виконавчих  відносяться  як  виконавчий  орган  щодо  здійснення 

самоврядних повноважень так і виконавчий орган щодо здійснення делегованих 

повноважень місцевого самоврядування.  

 Представницькі органи влади, відповідальні за питання затвердження бюджету, 

питання  управління  майном,  депозити,  кредити,  на  рівні  законів  Про  регіони 

(Краї)  та  Про  муніципалітети  (обці)  чітко  виписуються  відповідні  питання. 

Виконавчі  органи  відповідають  за  управління  регіоном  чи  муніципалітетом  в 

частині власних та делегованих повноважень.  

 Стосовно розподілу послуг, що надаються на регіональному та муніципальному 

рівні  спостерігається  дотримання  принципу  субсидіарності.  Муніципалітети 

відповідають за питання первинної освіти, житлово‐комунального господарства, 

місцевого розвитку, житлові питання, міську поліцію та ін., то на регіональному 

відповідно  вирішуються  питання  регіонального  розвитку,  вищої  освіти, 

транспортних послуг, питання екології, тобто надаються ті послуги, надання яких 

муніципалітет  не  в  змозі  забезпечити  внаслідок  обмежених  ресурсів  та 

повноважень.  
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 Структура фінансового управління та чисельність його співробітників, так само як 

і  їхня  заробітна  плата  визначається  відповідно  крайовим  або  муніципальним 

комітетом,  кожний  край  чи  муніципалітет  самостійно  вирішує  це  питання. 

Питання організаційної структури прописується в окремому місцевому НПА.  

 На  рівні муніципалітетів  (обці)  чисельність  працівників  фінансового  управління 

та  їхні  функціональні  повноваження  залежать  від  розміру  муніципалітету.  Чим 

меншим за чисельністю населення є муніципалітет, тим менше співробітників у 

фінансовому управлінні і тим менше у них обов’язків.  

 Чехія,  зараз  одна  з  європейських  країн  з  найвищим  ступенем  подрібненості 

муніципалітетів.  Середній  розмір  муніципалітету  складає  1640  мешканців.57  З 

усієї кількості громад у 60% муніципалітетів населення становить менше ніж 500 

осіб.  Відповідно  не  всі  муніципалітети  можуть  здійснювати  делеговані 

повноваження через нестачу фінансових ресурсів та кваліфікованих управлінців. 

 Муніципалітети  в  Чехії  –  це  незалежні  самоврядні  одиниці,  яким  надаються 

повноваження  та  влада  законами,  що  прийняті  національним  парламентом 

Чехії. Муніципальні органи влади відповідальні за власні повноваження, а також 

за повноваження делеговані державним урядом.  

 Бюджетний  процес  на  рівні муніципалітетів  регулюється  тільки  певною мірою. 

Державне  регулювання  лишає  достатньо  простору  для  муніципалітетів,  щоб 

обирати  процедуру  підготовки  та  обговорення  проекту  бюджету,  і  єдине  що 

вимагає, щоб проект бюджету був доступним для обговорення громадськості та 

був схвалений радою.   

 Результати дослідження, що проводилось на рівні муніципалітетів свідчать про 

те, що в 90% муніципалітетів працівник відповідальний за питання формування 

та виконання бюджету ‐ це голова фінансового або подібного управління і менш 

ніж в 6% муніципалітетів цей працівник готує проект бюджету сам без співпраці з 

головами інших підрозділів. Інструкції для голів департаментів містять більш ніж 

кінцеві  терміни  у  76%  муніципалітетів.  Голови  бюджетного  департаменту 

повинні  дотримуватись бюджетних обмежень у близько 24 % муніципалітетів.  

 Учасники  та  процедури  бюджетних  слухань  відрізняються  значним  чином  між 

муніципалітетами,  проте  у  більшості  муніципалітетів  у  слуханнях  приймають 

участь комісія та/або мер, рада та фінансовий комітет.  

 Державне  законодавство  вимагає,  щоб  муніципалітети  готували  багаторічний 

бюджетний  прогноз,  проте  ця  вимога  не  підкріплюється  уточненнями, 

рекомендаціями  або  методологічною  підтримкою.  Брак  такої  інформаційної 

підтримки суттєвим чином зменшує потенціал використання цього інструменту. 

Тому незважаючи на вимогу тільки 77% муніципалітетів складають багаторічний 

бюджетний  прогноз.  На  відміну  від  бюджетного  календаря  (який 

використовується 40 % муніципалітетами), що не є обов’язковим, це доводить, 

                                                            
57 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 
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що  муніципалітети  в  цілому  зацікавлені  у  застосуванні  приладів,  які  можуть 

покращити їх процедури. 

 На  регіональному  рівні  (на  рівні  краю)  до  функцій  та  повноважень  місцевого 

самоврядування  в  частині  виконання  фінансово‐бюджетних  повноважень 

додаються  також  функції  пов’язанні  з  фінансово‐бюджетними  стосунками  з 

муніципалітетами.    Зокрема  до  таких  повноважень  належить  організація 

оформлення  та  розподілу  субвенцій,  питання  щодо  встановлення  зборів  та 

штрафних  санкцій  за  порушення  бюджетної  дисципліни,  опрацювання  та 

надання  даних  для  складання  проекту  про  державний  бюджет,  здійснення 

методологічної  та  контрольної  діяльності  у  сфері  адміністрування  місцевих 

податків,  адміністративних  зборів  та  податкової  заборгованості  та  питання 

фінансового контролю муніципалітетів.  

 Усі  регіони  та  муніципалітети  повинні  проходити  обов’язковий  аудит  своєї 

діяльності,  який  регулюється  Законом  про  аудит  органів  місцевого 

самоврядування, в тому числі той, що стосується фінансово‐бюджетних питань: 

порушення  бюджетної  дисципліни,  неточності  бухгалтерського  обліку, 

невідповідності бюджетному законодавству. 

 Аудит  може  здійснюватися  аудиторами,  які  можуть  бути  співробітниками 

Міністерства  фінансів,  Головного  фінансового  управління,  податкової  інспекції, 

співробітником  Регіонального  управління,  співробітниками  Празької  міської 

ради або приватних компаній. 

 Контрольні  функції  за  виконання місцевого  бюджету  та  податковий  та митний 

контроль  виконують  органи,  які  територіальними  підрозділами  центрального 

органу влади – Міністерства фінансів Чехії. 

 Міністерство  фінансів  як  Центральний  орган  фінансового  контролю  здійснює 

методичне  забезпечення  та  координацію  виконання  фінансового  контролю  в 

державному  управлінні.  Міністерство  фінансів  подає  до  Уряду  річний  звіт  про 

результати  фінансового  контролю  разом  з  проектом  звіту  про  виконання 

державного  бюджету. Водночас  він  передає  цей  звіт  до  Вищого  ревізійного 

органу.  Інспекційні  органи  інформують  Міністерство  фінансів  про  серйозні 

висновки фінансового контролю, що проводяться не пізніше, ніж через 1 місяць 

після завершення фінансового контролю. 

 Міністерство  фінансів  також  забезпечує  підготовку  методології,  концепцій  та 

стратегій,  пов'язаних  з  фінансуванням  територіальних  одиниць  місцевого 

самоврядування,  готує  консолідовані  дані  про  управління  економікою 

територіальних  громад,  контролює  заборгованість  місцевих  бюджетів, 

контролює  надання  грантів  з  державного  бюджету,  впливає  на  кредитну 

політику (надає попередню згоду на випуск муніципальних облігацій, розглядає 

питання податкових процедур пов’язаних  з порушенням бюджетної дисципліни 

щодо адміністрування податків.   
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2. Естонія  

Основи бюджетного законодавства  

Конституція Естонії58 дуже стисло окреслює питання місцевого самоврядування та його 
фінансового  забезпечення.  Зокрема  в  Конституції  вказується,  що  органи  місцевого 
самоврядування мають незалежний бюджет, основи та порядок якого встановлено законом. 

  На підставі закону органи місцевого самоврядування мають право встановлювати та 
стягувати податки та накладати штрафи. В Естонії немає ані кодексу, ні спеціального закону 
про державні фінанси. Основну групу фінансово‐правових законів складають:  

‐ Закон  про  адміністративно‐територіальний  устрій  Естонських  територій,  від  22 

лютого,  1995  р.59  Цей  Закон  передбачає  адміністративний  поділ  території  Естонії, 

основи  та порядок  зміни адміністративно‐територіальної організації  та  зміну меж  та 

назв адміністративних одиниць. 

‐ Закон  про  управління  фінансами  місцевого  самоврядування,  від  16  вересня  2010 

р.60    Закон  встановлює  принципи  підготовки,  прийняття,  виконання  та  звітності 

бюджету  місцевого  самоврядування,  заходів  щодо  забезпечення  фінансової 

дисципліни органу місцевого самоврядування, принципів складання плану реалізації 

заходів  щодо  забезпечення  фінансової  дисципліни,  а  також  принципів  процедури 

усунення ризику у складній фінансовій ситуації. 

‐ Закон  про  організацію  місцевого  самоврядування,  №  67,  від  2  червня  1993  р.61 

Закон  визначає  функції,  обов'язки  та  організацію  місцевого  самоврядування  та 

відносини між органами місцевого  самоврядування один  з одним  та  з державними 

органами. 

‐ Закон про вибори місцевої  ради, № 36/220,  від 27  березня 2002  р.62 Закон описує 

процедуру  виборів  представницьких  органів  місцевого  самоврядування,  а  також 

процедуру подання та реєстрації кандидатів, процедуру голосування, кількість членів 

місцевих  рад  в  залежності  від  розміру  муніципалітету,  процедуру  визначення 

результатів голосування та виборів тощо.  

‐ Закон про державний бюджет, від 19 лютого 2014 р.63 Закон про державний бюджет 

окреслює відносини державного бюджету з місцевими бюджетами.  

‐ Закон  про  державну  аудиторську  службу,  від  29  січня  2002  р.64  Закон  визначає 

підстави  для  організації  та  функціонування  Державної  аудиторської  служби.  Описує 

процедури контролю органів місцевого самоврядування.  

                                                            
58 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/633949&prev=search 
59 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/1011706&prev=search 
60 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493&prev=search 
61 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/511022019003/consolide 
62 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F1048158 
63 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016019&prev=search 
64 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2FRKS 
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‐ Закон про бухгалтерський облік,  від 20  листопада 2002  р.65   Метою цього  Закону  є 

створення  правових  засад  та  встановлення  основних  вимог  до  організації 

бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  на  основі  міжнародно‐визнаних 

принципів. 

‐ Закон про асоціації органів місцевого самоврядування, № 96/565,  від 6 листопада 

2002  р.66  Закон  передбачає  вимоги  щодо  створення  та  діяльності  регіональної 

асоціації  органів  місцевого  самоврядування  та  національної  асоціації  органів 

місцевого самоврядування.  

До окремих підзаконний нормативно‐правових актів, що регулюють фінансово‐бюджетні 

питання можна віднести наступні: 

‐ Загальні  правила Міністерства фінансів  Естонії  про фінансовий  облік  та  звітність  у 

державному секторі, №105, від 1  січня 2004 р.67 Метою Положення є встановлення 

процедур бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів державного обліку, 

що регулюється публічним правом та забезпечення звітності державного сектору.  

‐ Положення Міністерства фінансів Естонії про бюджетну класифікацію, № 33, від 17 

вересня  2014  р.68    Положення  встановлює  бюджетну  класифікацію,  на  основі  якої 

встановлюються бюджетування, фінансовий облік та бюджетування. 

Особливості  територіальної організації  системи органів,  відповідальних за розробку 

та виконання місцевих бюджетів 

В  Естонії  однорівневе  місцеве  самоврядування.  Уся  територія  країни  розділена  між 
органами самоврядування. Самоврядування в Естонії є двох типів: муніципалітети міського 
(міста)  та  сільського  типу  (волості).  У  14  міських  та  65  сільських  муніципалітетах 
функціонують  органи  місцевого  самоврядування  на  чолі  з  мерами.  Мер  (лінапе  в  містах, 
валаванем у селах) призначається радою на 4 роки. Він не може одночасно очолювати і раду, 
і виконавчий орган. 

Відповідно  до  закону  наявність  місцевого  самоврядування  має  на  увазі  право  та 
обов'язок  демократичним  чином  сформованих  місцевих  органів  влади  самостійно 
здійснювати  в  межах  закону  керівництво  місцевим  життям  виходячи  з  обґрунтованих 
інтересів та очікувань місцевих жителів та з урахуванням особливостей розвитку конкретного 
самоврядування. 

Відповідно до Закону про вибори місцевої ради, № 36/220, від 27 березня 2002 р.69 та 
Закону  про  організацію  місцевого  самоврядування,  №  67,  від  2  червня  1993  р.70 

                                                            
65
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F12505201201

6&sandbox=1 
66 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/224392&prev=search  
67
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F12810201601

2 
68
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014019&prev=search 

69 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F1048158 
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Муніципальна  рада  (Волікогу)  обирається  населенням  шляхом  прямих  виборів  на  4  роки. 
Вона  може  звільнити  голову  ради  та  мера,  який,  до  речі,  не  може  бути  її  головою. 
Виконавчий  орган  (Валітцус)  складається  з  мера  та  призначених  ним/нею  осіб.  Він 
затверджується  радою.  Члени  виконавчого  комітету  не  можуть  бути  членами  ради,  див. 
Таблицю 7.  

Таблиця 7. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Естонії 

Представницькі органів 
влади 

Виконавчі органи влади 

Муніципальна  рада 
(Волікогу)  це  орган 
законодавчої  влади 
муніципалітету,  вона 
складається  з  членів, 
чисельність  яких  залежить 
від демографічного розміру 
місцевої  громади,  вони 
обираються  прямими 
загальними  виборами  на 
термін  до  чотирьох  років. 
Муніципальна  рада 
призначає  та може усунути 
голову  ради  так  саме  як  і 
мера.    У  її  роботі  їй 
допомагають  комісії,  які 
відповідають за різні сфери 
діяльності.   

Місцевий  уряд  (Валітцус)  є  виконавчим  органом 
муніципалітету.  Він  складається  з мера  та членів,  призначених 
мером, після схвалення ради. Члени місцевого уряду не можуть 
посідати у міський раді. 

Мер  (Валаванем  в  сільських  муніципалітетах  і  Лінапеа  в 
містах) призначається муніципальною  радою  на  чотирирічний 
термін.  Він/вона  є  представником  місцевого  уряду  і  не  може 
бути головою муніципальної ради. 

 

Відповідно до Закону про організацію місцевого самоврядування, № 67, від 2 червня 

1993 р.71 муніципалітет виконує наступні завдання: 

1.  організація соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості або місті, 
піклування про людей похилого віку, роботи з молоддю, питання організації 
житлово‐комунального господарства, водопостачання та водовідведення, 
санітарії, поводження з відходами, просторового планування, сільського або 
міського громадського транспорту, а також утримання доріг та вулиць міста 
сільської місцевості; 

2.  утримання дошкільних закладів, початкових шкіл, гімназій та шкіл, бібліотек, 
громадських центрів, музеїв, спортивних баз, будинків охорони та догляду, 

                                                                                                                                                                                                     
70 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/511022019003/consolide 
71 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/511022019003/consolide 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  43

закладів охорони здоров'я та інших місцевих установ у сільській місцевості або 
місті, якщо вони належать місцевій владі. Для цих установ закон може 
передбачати, що певні витрати покриваються або з державного бюджету, або з 
інших джерел.  

3. на додаток до функцій, передбачених у підрозділах (1) і (2) цього розділу, 
органи місцевого самоврядування вирішують та організовують ці місцеві 
питання:  

o присвоєні йому іншими законами; 

o питання, що не передбачені законодавством, але необхідні для 
вирішення конкретної територіальної громади. 

4.  крім цих питань місцеве самоврядування виконує національні зобов'язання:  

o призначані йому законом;  

o питання, що виникають в результаті угоди між уповноваженим 
державним органом і радою. 

При  цьому  витрати,  пов'язані  з  виконанням  зобов'язань,  покладених  на  органи 
місцевого самоврядування відповідно до пункту 4 параграфу 1, покриваються з державного 
бюджету (більш детально див. Додаток 3).  

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів. Джерела фінансування утримання МФО 

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів представлені в Таблиці 8. 

 

Таблиця 8. Представницькі та виконавчі органи, відповідальні за питання складання, 

затвердження, виконання та контролю за виконанням місцевого бюджету.  

Представницькі органи  Виконавчі органи 

Муніципалітет  

Муніципальна  рада  (Волікогу)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

‐ прийняття  та  внесення  змін  до 
бюджету  сільської  місцевості  або 
міста та затвердження річного звіту та 
призначення аудитора;  

‐ створення,  зміна  та  скасування 
місцевих податків;  

‐ встановлення порядку надання пільг у 
разі  отримання  місцевих  податків  у 

Місцевий уряд  (Валітцус) є відповідальним 
за наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ підготовка  проекту  плану  розвитку 
сільської  місцевості  та  бюджетної 
стратегії  та  подання  на  ухвалення 
муніципальній  сільській  або  міський  
раді; 

‐ у  разі  надання  відповідних 
повноважень  муніципальною  радою 
Валітцус  може  встановлювати 
порядок складання плану розвитку та 
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сільській  місцевості  або  міському 
бюджеті;  

‐ встановлення  процедур  надання 
субвенцій  та  надання  послуг,  що 
фінансуються  з  бюджету  сільської 
місцевості або міста;  

‐ встановлення  порядку  управління 
сільською або міською власністю;  

‐ прийняття  та  внесення  змін  до  плану 
розвитку  та  бюджету  сільської 
місцевості або міста;  

‐ отримання кредитів, випуск облігацій, 
отримання  фінансового  лізингу  та 
факторингу,  прийняття  на  себе 
зобов'язань за концесійними угодами, 
прийняття  зобов'язань  за  орендою, 
прийняття  інших  довгострокових 
зобов'язань,  що  вимагають  виплати 
грошових  коштів,  і  встановлення 
ліміту  на  кредит  для  управління 
грошовими потоками; 

‐ надання кредитів підлеглим суб'єктам 
господарювання  в  значенні  Закону 
про  управління  фінансами  місцевого 
самоврядування та забезпечення їхніх 
зобов'язань та встановлення ліміту на 
кредит  для  управління  грошовими 
потоками;    

‐ затвердження,  внесення  змін  та 
скасування  статутів  сільської 
місцевості або міста;  

‐ подання  заяви  або  висновку  щодо 
зміни  назви  сільської  місцевості  або 
міста  або  назви  сільської  місцевості 
або  міста,  а  також  вирішення 
пов'язаних  з  ними  майнових  або 
інших спорів;  

‐ прийняття  рішень  щодо  платні, 
державної  винагороди,  надбавки, 
компенсації,  допомоги  та  пільг  а 
працівникам  сільського  або  міського 
муніципалітету,  а  також  ухвалення  та 
визначення  розміру  компенсації 
іншим членам уряду;  

бюджетної стратегії;  
‐ організація  залучення  всіх 

заінтересованих  сторін  до  розробки 
плану  розвитку  та  бюджетної 
стратегії  шляхом  публічного 
обговорення;  

‐ оприлюднення  проекту  плану 
розвитку  та  бюджетної  стратегії  на 
вебсайті муніципалітету; 

 

Крім зазначених питань Валітсус також: 

‐ готує  питання,  що  підлягають 
обговоренню  в  Раді,  на  основі 
позицій  місцевого  уряду  або  рішень 
Ради;  

‐ вирішує  та  організовує  місцеві 
питання,  які  уповноважений 
виконувати місцевий уряд відповідно 
до  правил  або  рішень  Ради  або 
статутів  сільської  місцевості  або 
міста; 

‐ вирішує  та  організовує  місцеві 
питання,  які  не  належать  до 
компетенції ради;  

‐ вирішує  питання,  делеговані 
місцевому уряду; 

‐ місцевий  уряд  може  вимагати 
перегляду  положення  або  рішення, 
прийнятого  міською  радою  до 
міської ради; 

‐ місцевий  уряд  за  своїм 
розпорядженням встановлює ціни на 
послуги, що надаються сільським або 
міським  муніципалітетом  з 
урахуванням  положень  Закону  про 
адміністративну процедуру та інші.   
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‐ призначення  винагороди  або 
компенсації  голові  ради  або  одного 
заступника  голови  або  присудження 
компенсації заступникам голови; 

‐ встановлення  для  членів  ради 
винагороди за участь у роботі ради та 
розмір  і порядок виплати компенсації 
за  витрати,  понесені  при  виконанні 
обов'язків ради;  

‐ надання  згоди  на  виконання 
обов'язків внутрішнього аудитора для 
призначення  чи  звільнення  посадової 
особи  або  кандидата  на  посаду 
керівника  відповідного  структурного 
підрозділу;  

‐ встановлення соціальних  гарантій для 
сільських  муніципалітетів,  міських 
чиновників і службовців;  

‐ встановлення  структури  та  складу 
служби  сільської  місцевої  влади  або 
міської  влади  та  встановлення 
заробітної плати; 

‐ інші питання, встановлені законом для 
виключної ради. 

Перелік  штатних  посад,  що  формують  фінансове  управління  визначається  та 

затверджується  місцевою радою. На веб‐сайтах муніципалітетів публікується інформація не 

тільки про перелік осіб, відповідальних за складання та виконання бюджету разом з  їхніми 

контактами,  а  також  їх  функціональні  обов’язки,  вимоги  до  кожної  посади  та  донедавна 

публікувався розмір зарплат, який зараз публікується на спеціальному державному вебсайті, 

куди ОМС подають відповідну  інформацію.  В  залежності  від чисельності населення волості 

чи міста чисельність осіб, що займаються питаннями складання та виконання бюджету може 

коливатись.  

Органи  місцевого  самоврядування  Естонії  мають  достатньо  високу  частку  населення 

АТО. Половина органів місцевого самоврядування має населення більш ніж 2000 мешканців. 

Більшість населення проживає у великих муніципалітетах. Середній розмір мунціципалітету 

Естонії  на  2018  рік  складав  6165  мешканців72.  Найбільші  міста  Естонії  за  чисельністю 

населення  це  Таллінн  (426  528  мешканців)  і  Тарту  (93  124  мешканців).  Найменший 

муніципалітет за чисельністю населення волость на острові Рухну, чисельність населення 170 

мешканців на 2018 рік.   

                                                            
72 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016.  
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Приклади переліку штатних посад та їх функціональних обов’язків для волості та міста 

представлені нижче у Прикладі 4. 

Приклад  4.  Структура  служби  бухгалтерського  обліку,  перелік  штатних  посад  та 

функціональних обов’язків для волості Саарде (чисельність мешканців ‐ 4627 осіб).73  

 Начальник служби бухгалтерського обліку  

 Старший бухгалтер 

 Старший бухгалтер  

 Бухгалтер‐секретар  

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОПИСОМ ШТАТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

Загальні положення  

Орган: Місцевий уряд волості Саарде 

Назва посади: начальник служби бухгалтерського обліку 

Група заробітної плати: III ‐ менеджери 

Хто призначає: посада призначається мером (валаванем) волості 

Підпорядкування: Мер (валаван) 

Підлеглі: старші бухгалтери 

Хто замінює: старші бухгалтери  

 

1. Основна мета посади: 

 організація  фінансової  та  фінансової  діяльності  в  муніципалітеті,  забезпечення 

безперервності бухгалтерської роботи; 

 забезпечення  відповідності  документації  відповідно  до  чинного  законодавства 

Естонської Республіки 

 

2. Службові обов’язки:  

 підготовка  проектів  муніципального  бюджету  та  додаткового  бюджету  та 

пояснювальних меморандумів; 

 підготовка бюджетних матеріалів до сесії ради, захист бюджету на сесії ради; 

                                                            
73 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&u=http://saarde.kovtp.ee/&prev=search 
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 аналіз виконання бюджету, складання звіту про виконання та складання балансу з 

додатками; 

 підготовка річного звіту; 

 планування,  керівництво  та  координація  фінансової  діяльності  та  бюджетної 

стратегії,  складання  та  оновлення  бюджету  відповідно  рішень  місцевих  органів 

влади та Закону управління фінансами місцевого самоврядування; 

 організація бухгалтерського обліку, документація господарських операцій і 

 внесення записів в бухгалтерські книги, здійснення розрахунків щодо обліку активів 

та  інвентарю; 

 підготовка та подання бухгалтерської та статистичної звітності; 

 забезпечення зберігання та архівування бухгалтерських документів; 

 підготовка  проекту  рішень  про  бухгалтерський  облік  (внутрішні  правила 

бухгалтерського обліку тощо); 

 аудит фінансово‐економічної діяльності керованих установ; 

 обробка вхідних рахунків; 

 контроль бухгалтерських операцій на основі банківських виписок; 

 співпраця з аудитором; 

 перевірка фінансових рішень, положень та розпоряджень міської ради та уряду; 

 нагляд та контроль за роботою старших бухгалтерів; 

 складання посадових інструкцій для підлеглих; 

 виконання  інших  зобов'язань,  що  випливають  з  законодавства  Естонської 

Республіки, статуту, рішень муніципальної ради та мера. 

 

3. Права: 

 отримувати  інформацію  та  документи,  необхідні  для  виконання  обов'язків  від 

членів муніципальної ради, посадових і службових осіб, а також органів управління;

 вносити  пропозиції  для  кращої  роботи  у  сфері  компетенції,  організація  та 

вирішення проблем, надання думок та координація; 

 скликати засідання та вносити пропозиції щодо створення робочих груп залучення 

експертів до вирішення питань, що належать до їх компетенції; 

 готувати  та  подавати  до  мера  законопроекти,  що  стосуються  питань,  що 

знаходяться в межах його компетенції; 

 пройти спеціальне, професійне та професійне навчання, необхідне для служби; 

 отримати  професійно  необхідне  відшкодування  за  службові  відрядження 

відповідно до умов, визначених законом. Під час відряджень збереження посади та 

зарплати; 

 контролювати  фінансову  та  економічну  діяльність  установ,  що  фінансуються  з 

бюджету та вимагати цільове використання бюджетних коштів; 

 отримувати  офісне  обладнання,  комп'ютер  і  засоби,  необхідні  для  виконання 
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обов'язків  та  технічну  допомогу  при  їх  використанні,  включаючи  використання 

комунальних автомобілів для виконання обов'язків; 

 участь  у  засіданнях  рад  та  уряду  муніципалітету  та  засіданнях  комітетів,  що 

стосуються підготовки та виконання бюджету та рішень, що мають бути прийняті з 

питань бухгалтерського обліку 

 

4. Відповідальність: 

 за організацію рахунків сільських муніципалітетів; 

 за своєчасне і точне виконання покладених на нього обов'язків; 

 за правильність виданих ним документів та відомостей; 

 за облік і виправлення помилок; 

 за  відомі  громадські  та  комерційні  таємниці  інші  людей  сімейних  і  приватних 

даних; 

 за майно, надане для використання від адміністрації та муніципальному уряду. 

 

5. Вимоги до освіти: 

 Бухгалтер  повинен  мати  вищу  освіту  спеціаліста  з  бухгалтерського  обліку, 

економічного чи фінансового обліку. 

 

6. Вимоги до знань, вмінь та особистих якостей: 

 обізнаність щодо основних законодавчих актів країни (конституційні права, місцеві 

права і свободи громадян і державного управління; 

 знання  загальних  правил  фінансового  управління  місцевого  самоврядування  та 

адміністративних процедур; 

 обізнаність  щодо  законів  що  стосуються  державного  управління  (Закон  про 

державну службу, Антикорупційний закон тощо); 

 знання  регуляторних  актів  та  найкращих  практик,  що  регулюють  бухгалтерську 

сферу обслуговування вміння застосовувати їх при виконанні своїх обов'язків; 

 володіння статистичними знаннями; 

 базові знання з фінансів; 

 знання основ професійної етики бухгалтера; 

 знання принципів економічної діяльності та бюджетування державного сектору; 

 вміння  користуватися  комп'ютером,  включаючи  електронні  таблиці  та  інші 

комп'ютерні  програми  та  бази  даних,  знання  Комплексної  програма 

бухгалтерського обліку Tresoor та можливість використання; 

 знання бухгалтерської термінології; 

 знання принципів та принципів складання фінансової звітності; 
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 складання,  формалізація  та  облік  бухгалтерських  записів  і  збереження  інформації 

(підготовка зведеного річного звіту); 

 вміння розробляти  законопроекти разом з пояснювальною запискою та проектом 

матеріалів; 

 володіння  естонською  мовою  на  високому  рівні  та  іноземною  мовою  на  рівні 

комунікації; 

 хороші  комунікативні  навички,  включаючи  можливість  співпраці  з  громадськістю, 

вміння робити промови і вміння слухати, вміння мирно урегульовувати проблемні 

ситуації та здатність чітко пояснити свої погляди; 

 почуття  відповідальності,  прийняття  рішень  і  відповідальності,  у  тому  числі 

здатність  приймати  самостійно  рішення  та  нести  відповідальність  за  наслідки 

рішень;  

 займатись  власним  розвитком,  включаючи  спеціальний  та  професійний  розвиток. 

Обов'язок  посадової  особи  ‐  знайти  компетентного  тренера,  якого  повинен 

оплачувати роботодавець.  

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОПИСОМ ШТАТНОЇ ПОСАДИ  

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

Загальні положення  

Орган: Місцевий уряд волості Саарде 

Назва посади: головний бухгалтер  

Група заробітної плати: III – професіонали вищої та середньої ланки 

Хто призначає: посада призначається мером (валаванем) волості 

Підпорядкування: начальник бухгалтерської служби 

Підлеглі: бухгалтер  

Хто замінює: начальник відділу бухгалтерського обліку, старший бухгалтер  

 

1. Основна мета посади: 

 впорядкування  бухгалтерського  обліку  для  забезпечення  отримання  його 

поточної, об'єктивної та порівнянної інформації на основі чинного законодавства 

та належної бухгалтерської практики;  

 дотримання вимог професійної етики. 
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2. Службові обов’язки:  

Облік працівників і працівників у наступних структурних підрозділах: бібліотека Аллікуківі, 

бібліотека  Кілінгі‐Ниммє,  Бібліотека  Талі,  Газета,  Автовокзал,  Денний  центр  Тихємєта,  Центр 

відпочинку Кілінгі‐Ниммє, Клуб Кілінгі‐Ниммє, Музична школа Кілінгі‐Ниммє, Послуги на дому, 

Будинок  для  людей  похилого  віку  Тихємєта,  Спортивний  клуб  Кілінгі‐Ниммє,  Спортивний 

комплекс Тихємєта, Сільська муніципальна влада, рада та інші.  

 облік і розрахунок заробітної плати, відпустки, бонусів, надбавок та інших платежів, 

здійснення платежів щодо виплат за допомогою комп'ютерної програми Tresoor; 

 перевірка  відповідності  документів,  на  яких  ґрунтується  розрахунок  заробітної 

плати,  відповідно  до  правил,  що  регулюють  управління  заробітною  платою, 

національні податків та інших статутних положень; 

 облік  відрахувань    відповідно  до  чинного  законодавства  та  забезпечення 

правильності обліку; 

 підготовка банківських переказів та організація своєчасного переказу на банківські 

рахунки. 

 ведення реєстру особистих даних та даних щодо заробітної плати працівників; 

 облік  доходу,  соціального  податку,  страхування  на  випадок  безробіття  та 

декларацій  про  сплату  пенсійних  виплат,  складання  особами,  своєчасне  подання 

декларацій  до  податкової  та  митної  служби,  сертифікація  заробітної  плати 

працівників і службовців (соціальний податок); 

 облік даних необхідних для працівників для заповнення податкової декларації за їх 

запитом, питань щодо заробітної плати та податків, що утримуються від них. 

 розрахунок  оплачуваних  відпусток,  інвентаризація  невикористаних  відпусток  і 

внесення відповідних записів у програму оплати праці; 

 ведення  реєстру  запитів  на  відпустку  для  структурних  підрозділів  муніципалітету 

обліку співробітників і працівників. 

 ведення реєстру недієздатності, пересилання листів  інвалідів до Фонду медичного 

страхування Естонії,  для  їх належного виконання,  розрахунок допомоги  з  хвороби 

та організація її виплати; 

 подання статистичної звітності до Статистичної служби Естонії; 

 участь  у  підготовці  річного  звіту,  підготовка  бюджету  для  розрахунку  заробітної 

плати; 

 звіт про витрати на Будинок для людей похилого віку Тихємєта та догляд на дому. 

 розрахунок електроенергії спортивного комплексу Тіхемеца за місяцями. 

 повернення  соціального  податку  для  спеціальних  випадків  Форма  ES9  додаток  1 

(допомоги вихователям) дані для Податкової та митної служби; 

 проведення щоденних касових операцій; 

 облік грошових надходжень і зняття готівки; 
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 ведення касової книги в програмі Tresoor. 

 систематизації  та  ведення  облікових  записів  і  папок  відповідно  до  встановлених 

правил; 

 ведення  одноразових  та  додаткових  витрат,  наданих  начальником  Бухгалтерської 

служби та витрат, пов’язаних виконання обов'язків міським головою. 

 

3. Права: 

 одержувати технічну та консультаційну допомогу, пов'язану з ІТ; 

 отримувати навчання на робочому місці та компенсацію за відрядження за рахунок 

муніципалітету на умовах, встановлених законом. Під час відрядження зберігається 

робоче місце і зарплата; 

 отримувати  інформацію  та  документи,  необхідні  для  виконання  обов'язків  від 

членів муніципальної ради, посадових і службових осіб, а також органів управління;

 використовувати  муніципальну  техніку  органу  місцевого  самоврядування  для 

виконання поставлених завдань. 

 

4. Відповідальність: 

 за  коректність  документів  та  інформації,  відповідно  обов'язоків  виконувати 

зазначені вище обов'язки прописаних у у посадовій інструкції; 

 за цільове та розумне використання засобів, що знаходяться у користуванні; 

 за  захист  та  збереження  інформації  про  зайнятість,  неопублікована  інформація  та 

конфіденційність 

 за отриману інформацію, не розкриття сімейного та особистого життя інших людей 

та іншої інформації, придатної для внутрішнього використання; 

 за дотримання правил організації роботи та посадових інструкцій; 

 за майно, надане для використання від адміністрації та муніципальному уряду. 

 

5. Вимоги до знань і навичок 

 обізнаність з принципами місцевого самоврядування; 

 знання  щодо  законодавчих  акти  та  кращих  практик,  що  регулюють  їхню  сферу 

діяльності та ноу‐хау та вміння використовувати їх при виконанні своїх обов'язків; 

 загальні  знання  про  господарську  діяльність  державного  сектору  та  принципи 

бюджетування; 

 працівник повинен знати: 

o як  використовувати  комп'ютер,  включаючи  текстові  та  електронні  таблиці, 

комп'ютерні  програми  та  бази  даних,  які  потрібні  для  використання  на 

робочому місці, в т.ч. програма управління документами Amphora; 

o естонську на високому рівні та одну іноземна мова на рівні комунікації; 
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 хороші  комунікативні  навички,  включаючи  можливість  співпраці  з  громадськістю, 

вміння робити промови і вміння слухати, вміння мирно урегульовувати проблемні 

ситуації та здатність чітко пояснити свої погляди; 

 займатись  власним  розвитком,  включаючи  спеціальний  та  професійний  розвиток. 

Обов'язок посадової особи ‐ знайти компетентного тренера.  

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОПИСОМ ШТАТНОЇ ПОСАДИ  

СТАРШОГО БУХГАЛТЕРА‐СЕКРЕТАРЯ 

 

Загальні положення  

 

Орган: Місцевий уряд волості Саарде 

Назва посади: старший бухгалтер‐секретар  

Група заробітної плати: II – середні та вищі спеціалісти 

Хто призначає: посада призначається мером (валаванем) волості 

Підпорядкування: начальник служби бухгалтерського обліку 

Підлеглі: немає  

Хто замінює: старший бухгалтер, секретар – реєстратор   

 

1. Основна мета посади: 

впорядкування  бухгалтерського  обліку  для  забезпечення  отримання  його  поточної, 

об'єктивної  та  порівнянної  інформації  на  основі  чинного  законодавства  та  належної 

бухгалтерської практики;  

дотримання вимог професійної етики; 

проведення операцій реєстрації сім’ї та оформлення звітів про проживання.   

 

2. Службові обов’язки:  

 розрахунок  заробітної  плати,  відпустки,  бонусів  та  інших  платежів  відповідно  до 

чинного законодавства; 

 перевірка  відповідності  документів  із  обліку  заробітної  плати  нормативно‐
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правовим  актам  з  питань  державних  податків  та  інших  законних  утримань, 

перевірка точності обліку;  

 вчасна виплата заробітної плати та проведення банківських переказів; 

 надання  необхідних  даних  про  виплати  та  утримання  працівників  за  запитом. 

розрахунок невикористаних інвентаризованих запасів; 

 комунікація  з  Фондом  медичного  страхування,  надання  йому  необхідних 

документів. 

 виконання касових операцій та касового обліку на щоденній основі; 

 формалізація та подання рахунків‐фактур; 

 обробка рахунків постачальників та інших вихідних документів; 

 щоденна обробка банківських операцій; 

 розрахунок руху витрат на харчування; 

 співпраця  з  адміністраціями,  включаючи  щомісячний  обмін  інформацією  про 

виконання бюджету. 

 участь у бюджетуванні; 

 підготовка статистичних звітів по своїй роботі; 

 одноразові додаткові обов'язки, призначені менеджером з обліку продуктивності;  

 обробка повідомлень про проживання; 

 виконання  завдань,  покладений муніципальним  урядом  ‐  реєстрація  народжень  і 

смертей відповідно до Закону про сімейний стан; 

 утримання і використання державної печатки у зв'язку з подружніми актами; 

 виконання завдань в межах компетенції (реєстрація місця проживання) у порядку, 

передбаченому  в  офіційному  бюлетені,  публікація  повідомлення  про  зміну 

адресних даних, відповідно до Закону про реєстр населення, видача персонального 

ідентифікаційного  коду  відповідно  до  закону,  подання  даних  до  виконавчого 

органу місцевого самоврядування, в тому числі до відомчої служби статистики; 

 надання  інформації  про  місце  проживання  та  особисті  дані  громадян  у  порядку, 

встановленому  законодавством  відповідно  до  Закону  про  захист  персональних 

даних, Закону про реєстр населення, Закону про публічну інформацію та інших НПА, 

підготовка, підписання та видача сертифікатів та повідомлень на основі естонського 

Реєстру населення;  

 реєстри жителів сільської місцевості, необхідні державним органам для виконання 

своїх  обов'язків,  проведення розслідувань, що  стосуються місця проживання осіб, 

аналізів, статистики, підготовка звітів. 

 

3. Права: 

 одержувати технічну та консультаційну допомогу, пов'язану з ІТ; 

 отримувати навчання на робочому місці та компенсацію за відрядження за рахунок 

муніципалітету на умовах, встановлених законом. Під час відрядження зберігається 
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робоче місце і зарплата; 

 надіслати безпосередньо від керівника, посадових осіб місцевого самоврядування 

та працівників, членів міської ради,  інформацію, що вимагається від управлінських 

органів, тощо; 

 використовувати  муніципальну  техніку  органу  місцевого  самоврядування  для 

виконання поставлених завдань. 

 

Права  посадової  особи,  службові  обов’язки  (включаючи  обмеження  на  діяльність)  та 

відповідальність регулюються відповідно до Закону про державну службу. 

Посадова особа має право: 

 отримувати  інформацію  та  документи,  необхідні  для  виконання  обов'язків  від 

членів муніципальної ради, посадових і службових осіб, а також органів управління;

 вносити  пропозиції  начальнику  служби  бухгалтерського  обліку  у  сфері  своєї 

компетенції для кращої організації роботи та вирішення проблем; 

 отримати  необхідну  подальшу  професійну  підготовку  та  компенсацію  за 

відрядження за рахунок коштів місцевого самоврядування на умовах, встановлених 

законом; 

 отримувати  обладнання,  комп'ютерну  та  офісну  техніку,  необхідну для  виконання 

своїх обов'язків та технічну допомогу при їх використанні, включаючи використання 

комунальних машин при виконанні своїх обов'язків; 

 вимагати  від роботодавця  встановлення належних  умов для організації  безпечної 

роботи. 

 

4. Відповідальність: 

 за cвоєчасне і точне виконання покладених на нього обов'язків; 

 за дотримання  конфіденційності  та  зберігання  інформації  про  сім'ю  інших людей, 

державні  та  ділові  таємниці,  у  разі  отримання  інформації  лише для  внутрішнього 

використання; 

 за  фінансові  та  матеріальні  цінності,  що  знаходяться  в  межах  відповідальності 

працівника.  

 

5. Вимоги до освіти: 

 Секретар‐бухгалтер повинен мати принаймні середню освіту та спеціальну освіту 

 професійної  підготовки. Він/вона  повинен  мати  запис  про  громадянський  стан: 

право діяти як службовець статистичної служби відповідно до закону. 
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6. Вимоги до знань і навичок: 

 працівник повинен знати: 

o законодавство, яке регулює управління державою та муніципалітетом 

Саарде відповідно до Закону про захист персональних даних та вимоги, 

пов'язані з обробкою інформації відповідно до Закону про публічну 

інформацію; 

o основні права і свободи громадян і державне управління відповідно до 

конституції та законів про місцевого самоврядування; 

o законодавство, що регулює організацію місцевого самоврядування та 

підстави для процедури адміністрування; 

 обізнаність  щодо  законів  що  стосуються  державного  управління  (Закон  про 

державну службу, Антикорупційний закон тощо); 

 знання  регуляторних  актів  та  найкращих  практик,  що  сферу  діяльності,  що 

знаходиться в межах компетенції працівника вміння застосовувати їх при виконанні 

своїх обов'язків; 

 загальні  знання  про  господарську  діяльність  державного  сектору  та  принципи 

бюджетування; 

 працівник повинен знати: 

o як  використовувати  комп'ютер,  включаючи  текстові  та  електронні  таблиці, 

комп'ютерні  програми  та  бази  даних,  які  потрібні  для  використання  на 

робочому місці, в т.ч. програма управління документами Amphora; 

o вміння  розробляти  законопроекти  разом  з  пояснювальною  запискою  та 

проектом матеріалів, відповідно до адміністративних процедур; 

o естонську на високому рівні та одну іноземна мова на рівні комунікації; 

 хороші  комунікативні  навички,  включаючи  можливість  обгрунтовувати  та 

презентувати свою думку усно та у письмовому вигляді; 

 вміння  самостійно  приймати  та  нести  за  них  відповідальність  у  межах  своєї 

компетенції. Вміти передбачати наслідки рішень і нести за них відповідальність.  

 

 

 

Підпорядкованість,  підзвітність  МФО  та  державний  контроль.  Роль  Міністерства 

фінансів  

Контроль за виконанням бюджету на рівні органів місцевого самоврядування в Естонії 

подібно до інших країн здійснюється як внутрішній та і зовнішній.  

Система внутрішнього контролю та внутрішній аудит за виконанням бюджету  
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Відповідно  до  Закону  про  організацію  місцевого  самоврядування,  місцева  рада 

утворює  Ревізійну  комісію,  в  обов’язки  якої  входить  перевірка  та  оцінювання  виконання 

місцевого  бюджету.  Вона  складається  з  не  менше  ніж  3  членів,  що  обираються  з‐поміж 

членів  відповідної  ради.    Крім  цього  місцева  рада  забезпечує  впровадження  системи 

внутрішнього  контролю  та  організації  професійної  діяльності  внутрішнього  аудитора  в 

органах місцевого самоврядування. 

 Сільська  місцева  влада  або  міська  влада  відповідає  за  впровадження  системи 

внутрішнього контролю та за її ефективність. Якщо у органах місцевого самоврядування або 

відповідному  структурному  підрозділі  створюється  відповідна  посада  для  виконання 

обов'язків внутрішнього аудитора, то вона виконується відповідно до закону. 

  Для  виконання  обов'язків,  пов'язаних  з  професійною  діяльністю  внутрішнього 

аудитора,  відповідна посадова особа або керівник  структурного підрозділу призначається  і 

звільняється сільським або міським головою за згодою сільської або міської ради. Сільський 

або  міський  голова  подає  кандидата  до  сільського  чи  місцевого  уряду  на 

затвердження. Місцевий  уряд  затверджує  кандидата  і  подає  його  на  затвердження  ради.  

Якщо рада не погоджується з призначенням особи, сільський або міський уряд подає нового 

кандидата. 

  Посадова  особа  або  керівник  структурного  підрозділу,  призначеного  для  виконання 

обов'язків внутрішнього аудитора,  готує план дій для внутрішнього аудитора на фінансовий 

рік. Міський уряд затверджує план дій і подає його на затвердження. Рада заслуховує думку 

Ревізійної комісії, яка виконує функції комітету з аудиту, і затверджує план дій внутрішнього 

аудитора не пізніше дати прийняття сільського або міського бюджету. 

 Якщо в органах місцевого самоврядування створено відповідну посаду для виконання 

обов'язків,  пов'язаних  з  професійною  діяльністю  внутрішнього  аудитора  або  відповідної 

структурної одиниці, відповідна посадова особа або керівник структурного підрозділу подає 

звіт  внутрішнього аудитора до  затвердження річного звіту місцевому уряду. Місцевий уряд 

подає звіт внутрішнього аудитора разом з річним звітом до ради. Звіт внутрішнього аудитора 

публікується на веб‐сайті місцевого самоврядування. 

Система зовнішнього контролю за виконанням бюджету  

За  питання  зовнішнього  контролю  відповідно  до  Закону  про  організацію  місцевого 

самоврядування відповідає Державна аудиторська служба  (ДАС). Відповідно до Закону про 

державну аудиторську службу метою діяльності Державної аудиторської  служби є надання 

гарантії  Парламенту  та  громадськості  Естонії  у  тому, що державні  кошти  використовуються 

відповідно  до  законодавства  та  ефективно.  Вона  перевіряє  діяльність  органів  місцевого 

самоврядування в тому числі у питаннях розпорядження коштами державного бюджету.  

Одним  з  важливих  завдань  Державної  аудиторської  служби  є  оцінка  ефективності 

внутрішнього контролю, фінансового менеджменту та порушень у фінансової звітності.  
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Крім  державних  органів  Державне  аудиторська  служба  здійснює  перевірки  органів 

місцевого самоврядування, що стосуються зокрема перевірок:   

 муніципальних  установ,  що  володіють,  користуються  та  розпоряджаються 

комунальною власністю; 

 фондів та неприбуткових об’єднань, заснованих місцевою владою;  

 компаній,  де  місцеве  самоврядування  має  домінуючий  вплив  через 

мажоритарну власність або іншим чином, а також дочірні компанії цих компаній. 

  Державна  аудиторська  служба  також  здійснює  контроль  за  нерухомим  і  рухомим 
майном держави, що надається у розпорядженні місцевого самоврядування,  використання 
цільових  асигнувань  з  державного  бюджету,  дотацій  та  коштів,  виділених  на  виконання 
державних обов'язків. 

Державна  аудиторська  служба  контролює  використання  та  збереження  державних 
активів,  наданих  іншим особам. У  випадку осіб,  які  отримують державні  субсидії  та  цільові 
асигнування,  ДАС  має  право  здійснювати  процесуальні  дії  з  метою  з'ясування 
обґрунтованості обставин, необхідних для одержання гранту або надання, а також законності 
використання гранту або надання. 

Державна аудиторська  служба контролює використання коштів Європейського Союзу, 
виділених  через  державні  та місцеві  органи  влади,  та  виконання  зобов'язань,  укладених  з 
Європейським Союзом, стосовно таких ресурсів. Що стосується кінцевих користувачів фондів 
Європейського Союзу та осіб, які мають зобов'язання перед Європейським Союзом,  то ДАС 
має право вживати процедурні дії для з'ясування обґрунтованості обставин, що залежать від 
отримання коштів ЄС та законності використання коштів та зобов'язань.  

Органи  місцевого  самоврядування  зобов’язанні  подавати  копію  річного  звіту  про 
виконання бюджету після 2 тижнів з дня його затвердження, але не пізніше 15 березня року, 
наступного за звітним роком.  

В  законодавстві  прописують  вимоги  щодо  здійснення  запозичень  муніципалітетів  та 
виконання  інших  фінансових  зобов'язань,  що  є  виключним  правом  муніципальної  ради. 
Муніципалітети можуть брати кредити або видавати зобов'язання за наступних умов: 

1. Сума усіх невиплачених кредитів та випущених зобов'язань та  інших зобов'язань, що 
спричинених  ними,  разом  з  кредитами  та  зобов'язаннями,  які  планується  випустити 
не може перевищувати 75% запланованих бюджетних надходжень у поточному році 
(виключаються умовні гранти від центральної влади);  

2. Сума  витрат  на  погашення  кредитів,  що  підлягають  погашенню,  та  процентів  та 
зобов'язань  за  кредитами  не може  перевищувати  протягом будь‐якого  бюджетного 
року  20%  планового  доходу  бюджету  у  разі  розгляду  нових  кредитів  та  видачі 
зобов'язань;  

3. Муніципалітет  може  також  брати  короткострокові  кредити  для  покриття  поточних 
витрат.  Ці  кредити  не  розглядаються  як  позики,  зазначені  в  пунктах  1  і  2,  тобто  ці 
обмеження не застосовуються до короткострокових кредитів. Багато муніципалітетів 
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беруть такий вид кредитів у травні чи червні, коли люди йдуть на канікули, а гроші на 
відпустку треба виплачувати, але доходи ще не надходять до бюджету. Такі кредити 
повинні повертатися до кінця бюджетного року; 

4. Ці  обмеження  (пункти  1  і  2)  не  стосуються  кредитів,  які  мають  державну  гарантію. 
Державні  гарантії  надаються  тим  іноземним  позикам,  коли  кредитор  вимагає 
державної  гарантії або вимога державної  гарантії  випливає з  закону. Держава може 
давати гарантію в цілому на 15% доходів бюджету поточного року; 

5. Можна  взяти  позику  або  зобов'язання,  для  інвестицій  передбачених  у 
муніципальному плані розвитку;  

6. Запозичення  та  виконання  інших  фінансових  зобов'язань  є  виключним  правом 
муніципальної ради. 

Уряд муніципалітету або міста повинен подати до Міністерства фінансів копію договору 
про  надання  кредиту  чи  випуску  зобов'язань  протягом  30  днів  після  укладення  договору. 
Міністерство  фінансів  перевірятиме,  чи  підходить  новий  кредит  у  рамки  юридично 
визначеного ліміту кредитування. 

Роль Міністерства фінансів Естонії 

Міністерство фінансів Естонії, крім того що є методичним центром організації фінансів 
місцевого  самоврядування  грає  важливу  роль  у  питаннях  бюджетного  планування, 
підготовки  місцевого  бюджету,  контролю  за  бюджетної  діяльністю  органів  місцевого 
самоврядування, включаючи питання управління боргом органів місцевого самоврядування, 
питання  міжбюджетних  трансфертів,  питання  управління  активами  місцевого 
самоврядування.   

На  етапі  планування  бюджету,  відповідно  до  Закону  про  організацію  фінансів  органу 
місцевого самоврядування, орган місцевого самоврядування подає до Міністерства фінансів 
бюджетну  стратегію,  бюджет  і  допоміжний  бюджет  на  встановленій  формі  та  інформацію 
про виконання бюджету. Міністр фінансів встановлює умови та формат подання документів 
постановою. 

Орган  місцевого  самоврядування  подає  дані  про  бюджетну  стратегію  до  15  жовтня 
року,  що  передує  фінансовому  році  і  подає  дані  про  бюджет,  додатковий  бюджет  та 
виконання бюджету до останнього дня місяця, наступного за кожним кварталом. 

У  обґрунтованих  випадках  Міністерство  фінансів  має  право  отримувати  від  органів 
місцевого  самоврядування  єдиний  річний  звіт,  дані  бюджету  та  бюджетної  стратегії,  не 
охоплені  звітами,  встановленими  відповідно  до  Закону  про  бухгалтерський  облік,  та  іншу 
інформацію, включаючи копії угод, укладених для боргових зобов'язань, зазначених у Законі 
про організацію фінансів органу місцевого  самоврядування. Якщо ця  інформація  стосується 
всіх  органів  місцевого  самоврядування,  Міністерство  фінансів  зобов'язане 
повідомити Асоціацію місцевих органів влади, перш ніж запитувати дані. 

Місцеве  самоврядування  повідомляє  Міністерство  фінансів  про  укладення  угод  про 
концесію  послуг,  надаючи  інформацію  про  зміст,  тривалість,  умови  фінансування  та 
фінансовий  обсяг  проекту. Інформація  надається  протягом  30  днів  з  моменту  укладення 
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договору. Міністерство фінансів має право вимагати подання контрактів та інших відповідних 
документів, що стосуються цих проектів. 

Органи  державної  влади,  за  винятком Державної  аудиторської  служби,  координують 
запит  на  додаткову  фінансову  інформацію  від  органів  місцевого  самоврядування  до 
Міністерства  фінансів,  за  винятком  випадків  юридичної  звітності  або  звітування,  що 
випливають з контракту. 

У  заявці, що  подається  на  отримання фінансової  інформації,  державний  орган  вказує 
мету  запиту  фінансової  інформації,  а  також  склад  і  обсяг  даних,  що  підлягають 
розгляду. Міністерство  фінансів  подає  свою  позицію  до  Державної  аудиторської  служби 
протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви. Міністерство фінансів має право не 
схвалювати запит на фінансову інформацію, якщо відповідну інформацію можна отримати з 
існуючих звітів. 

Міністерство  фінансів  також  контролює  фінансову  дисципліну  органу  місцевого 
самоврядування  щодо  операційного  дефіциту  на  кінець  фінансового  року  (різниці  між 
операційними  доходами  та  видатками),  який  має  дорівнювати  нулю.  На  етапі  планування 
Міністр  фінансів  затверджує  річні  ліміти  консолідованого  дефіциту  місцевих  органів  влади 
органами місцевого самоврядування. 

Також Міністерство контролює суму чистого боргового навантаження,  як різницю між 
сумою  боргових  зобов’язань  та  сумою  ліквідних  активів.  У  разі  якщо  орган  місцевого 
самоврядування дотримується положень чинного законодавства в цьому питання, може бути 
прийнято  рішення  про  збільшення  фінансових  можливостей  органу  місцевого 
самоврядування  шляхом  надання  йому  відповідного  гранту.  У  разі  недотримання  існують 
санкції за порушення бюджетної дисципліни.  

Якщо  вперше  на  кінець  фінансового  року  місцевий  орган  влади  не  дотримується 
допустимої  вартості  операційного  доходу  або  перевищують  максимальну  чисту 
заборгованість,  Міністерство  фінансів  повідомляє  відповідне  місцеве  управління  про 
продовження порушення наслідки. 

  Якщо після закінчення двох наступних бухгалтерських років місцева влада або місцева 
влада  не  дотримується  допустимої  вартості  операційного  доходу  або  перевищує  чисте 
боргове навантаження, місцеве  самоврядування  готує  заходи для  забезпечення фінансової 
дисципліни та план виконання заходів щодо забезпечення фінансової дисципліни. 

Цей  план  протягом  60  днів  з  дня  затвердження  річного  звіту  подається  на 
затвердження ради. Рада  затверджує план протягом 30  днів  з моменту отримання проекту 
плану.  План,  затверджений  радою,  подається  до  Міністерства  фінансів  і  Міністерства 
внутрішніх справ, і план повинен бути опублікований на веб‐сайті місцевого самоврядування 
протягом семи робочих днів з моменту його затвердження. 

Відповідно  до  Наказу  Міністерства  фінансів  “Про  затвердження  Статутів  відділів 

Міністерства”№  112  від  23  липня  2013  р.74    за  питання  місцевих  бюджетів  відповідає 

                                                            
74 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.rahandusministeerium.ee%2Fsites%2Fdef
ault%2Ffiles%2Fregionaalhalduspol_osakonna_pohimaarus_08122017_1_0.pdf 
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Департамент  регіональної  політики.  Відповідно  до  Статуту  цього  департаменту,  що 

представлений у додатку до Наказу МФО, Департамент регіональної політики: 

 проводить  державний  аналіз,  планування  координацію  політики  місцевого 

самоврядування; 

 бере  участь  у  формуванні  дохідної  та  видаткової  бази  бюджетів  місцевого 

самоврядування, в тому числі координує бюджетні переговори з національними 

агенціями, бере участь у переговорах щодо використання державних фондів,  а 

також  національної  системи  підтримки  місцевих  бюджетів,  оцінює  вплив 

розробки та розвитку фінансової політики на органи місцевого самоврядування; 

 координує  співпрацю  між  Урядом  та  Асоціацією  місцевого  самоврядування 

щодо  бюджетних  переговорів  щодо  формування  державного  бюджету  та 

стратегії виконання державного бюджету; 

 аналізує  питання  адміністративного  поділу,  адміністративно‐територіальної 

організації  та  розподілу  населених  пунктів;  планує  і  координує  впровадження 

відповідних політик і розробок; 

 бере  участь  у  співпраці  між  Урядом,  міністерствами  та  органами  місцевого 

самоврядування  і  залучає  об'єднання  місцевих  органів  влади  до  формування 

політики; 

 представляє  Естонську  Республіку  в  сфері  демократичного  управління  перед 

Радою Європи, Європейською Комісією; 

 аналізує  державну  політику  регіонального  управління  та  вносить  пропозиції 

щодо його розвитку; 

 бере  участь  у  міжнародному  співробітництві,  пов'язаному  з  сферою  діяльності 

Департаменту  та  організує  захист  позицій  Естонії  в  Європейському  Союзі,  Раді 

Європи, ОЕСР та ООН та інші. 

 

Висновки по країні 

 

 В Естонії немає ані кодексу, ні спеціального закону про публічні фінанси, питання 

складання,  затвердження,  виконання  бюджету  та  бюджетного  контролю 

регулюють  ряд  спеціальних  законів,  що  стосуються  системи  організації 

місцевого  самоврядування  та  законів,  що  стосуються  організації  бюджетного 

процесу  та  бюджетного  обліку.  Частина  питань,  що  стосуються  бюджету  та 

фінансового регулювання врегульована підзаконними НПА.  

 Існує  окремий  Закон  про  управління  фінансами  місцевого  самоврядування. 

Закон  встановлює  принципи  підготовки,  прийняття,  виконання  та  звітності 

бюджету  місцевого  самоврядування,  заходів  щодо  забезпечення  фінансової 

дисципліни  органу  місцевого  самоврядування,  принципів  складання  плану 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  61

реалізації заходів щодо забезпечення фінансової дисципліни, а також принципів 

процедури усунення ризику у складній фінансовій ситуації. 

 В Естонії  однорівневе місцеве  самоврядування.  Уся  територія  країни розділена 

між  органами  самоврядування.  Самоврядування  в  Естонії  є  двох  типів: 

муніципалітети міського  (міста)  та  сільського  типу  (волості).  У 14  міських  та 65 

сільських  муніципалітетах  функціонують  органи  місцевого  самоврядування  на 

чолі з мерами. 

 Органи  місцевого  самоврядування  Естонії  мають  достатньо  високу  частку 

населення  АТО.  Половина  органів  місцевого  самоврядування  має  населення 

більш  ніж  2000  мешканців.  Більшість  населення  проживає  у  великих 

муніципалітетах.  Середній  розмір  муніципалітету  Естонії  на  2018  рік  складав 

6165 мешканців75. 

 Муніципалітет  Естонії  відпадає  за  достатньо широке  коло  питань  ‐  дошкільних 

закладів,  початкових  шкіл,  гімназій  та  шкіл,  бібліотек,  громадських  центрів, 

музеїв, спортивних баз, будинків охорони та догляду, закладів охорони здоров'я 

та  інших місцевих установ у сільській місцевості або місті,  якщо вони належать 

місцевій владі, включаючи також транспортні питання та утримання доріг. Крім 

цього муніципалітет згідно закону виконує національні зобов’язання, призначені 

йому  законом  та  ті,  що  виникають  в  результаті  угоди  між  уповноваженим 

державним органом та радою.   

 Так саме як  і в  інших країнах на рівні муніципалітету  існують представницькі та 

виконавчі  органи  самоврядування.  Представницькі  (муніципальна  рада 

(волікогу))  –  затверджують  та  вносять  зміни    у  бюджет,  відповідають  за 

встановлення  місцевих  податків,  отримання  державної  субвенції,  майнові 

питання, кредитні, боргові та інші питання. Виконавчі (місцевий уряд (валітцус)) 

–  планує,  розробляє  та  виконує  бюджет  –  вирішує місцеві  питання  та  питання 

делеговані від уряду. 

 Перелік  штатних  посад,  що  формують  фінансове  управління  визначається  та 

затверджується    місцевою  радою.  На  веб‐сайтах  муніципалітетів  публікується 

інформація  не  тільки  про  перелік  осіб,  відповідальних  за  складання  та 

виконання  бюджету  разом  з  їхніми  контактами,  а  також  їх  функціональні 

обов’язки, вимоги до кожної посади та донедавна публікувався розмір зарплат, 

який  зараз  публікується  на  спеціальному  державному  вебсайті,  куди  ОМС 

подають відповідну інформацію. 

 В  залежності  від  чисельності  населення  волості  чи  міста  чисельність  осіб,  що 

займаються питаннями складання та виконання бюджету може коливатись. 

 В  Естонії  дуже  детально  прописуються  інструкції  з  описом  штатних  посад,  які 

включають  в  себе  кваліфікаційні  вимоги  до  кандидата,  групу  заробітної  плати, 

підпорядкування,  хто  замінює  людину  на  посаді  у  разі,  відсутності.  Також 

                                                            
75 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016.  
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описується призначення посади,  службові обов’язки, права та відповідальність. 

Ця форма може бути ефективно застосована в Україні.  

 Контроль за виконанням бюджету на рівні органів місцевого самоврядування в 

Естонії подібно до інших країн здійснюється як внутрішній та і зовнішній.  

 Відповідно до Закону про організацію місцевого самоврядування, місцева рада 

утворює  Ревізійну  комісію,  в  обов’язки  якої  входить  перевірка  та  оцінювання 

виконання місцевого бюджету, що  складається  з  членів  відповідної  ради.  Крім 

цього місцева  рада  забезпечує  впровадження  системи  внутрішнього  контролю 

та організації професійної діяльності внутрішнього аудитора в органах місцевого 

самоврядування. 

 За  питання  зовнішнього  контролю  відповідно  до  Закону  про  організацію 

місцевого  самоврядування  відповідає  Державна  аудиторська  служба  (ДАС). 

Вона  перевіряє  діяльність  органів  місцевого  самоврядування  в  тому  числі  у 

питаннях  розпорядження  коштами  державного  бюджету.  Одним  з  важливих 

завдань  Державної  аудиторської  служби  є  оцінка  ефективності  внутрішнього 

контролю, фінансового менеджменту та порушень у фінансової звітності.  

 В  законодавстві  Естонії  чітко  прописуються  положення  щодо  місцевих 

запозичень,  їх  межі  у  відповідності  до  планових  доходів  місцевих  бюджетів, 

державних  гарантій,  при  цьому  муніципальний  уряд  має  погодити  суму  та 

параметри узятих зобов’язань муніципалітету з Міністерством фінансів Естонії.  

 Міністерство  фінансів  Естонії,  крім  того  що  є  методичним  центром  організації 

фінансів місцевого  самоврядування  грає  важливу роль  у питаннях бюджетного 

планування, підготовки місцевого бюджету, контролю за бюджетної діяльністю 

органів  місцевого  самоврядування,  включаючи  питання  управління  боргом 

органів  місцевого  самоврядування,  питання  міжбюджетних  трансфертів, 

питання управління активами місцевого самоврядування.   

 В законодавстві Естонії та у стосунках з муніципалітетами регулюються питання 

стосунків з Європейською комісією, окремим пунктом прописується контролю за 

програмами, що фінансуються Європейською комісією на рівні муніципалітетів.  

3. Польща  

Основи бюджетного законодавства  

Основним  актом,  який  регулює  питання  місцевого  самоврядування  є  Конституція 

Республіки  Польща.  Зокрема  в  Конституції  прописані  обсяг  завдань  та  функцій  органів 

місцевого самоврядування, нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування.  

До спеціального законодавства у цій сфері належать:  
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 Закон  Про  державні  фінанси  від  30  червня  2009  р.76  Зміст  цього  закону  охоплює 
правові  норми,  що  регулюють  відносини  у  сфері  державних  та місцевих  фінансів,  а 
також  функціонування  цільових  фондів.  Закон  містить  матеріальні  та  процесуальні 
норми,  що  регулюють  бюджетні  відносини.  Значна  кількість  статей  цього  закону 
стосується всіх бюджетів і застосовується до місцевих бюджетів за принципом аналогії 
права,  проте  є  окремі  розділи,  що  стосуються  винятково  місцевих  фінансів, 
наприклад, розділ IV «Бюджети суб’єктів місцевого самоврядування».  

 Закон про доходи органів місцевого самоврядування від 13 листопада 2003 р.77 Цей 

закон  визначає  та  класифікує  систему  доходів  для  кожного  рівня  і  кожної  одиниці 

місцевого  самоврядування,  а  також  встановлює  засади формування  та  накопичення 

відповідних доходів; визначає засади надання загальної субвенції та цільових дотацій 

з державного бюджету для суб’єктів місцевого самоврядування. 

 Закон про самоврядування гмін від 8 березня 1990 р.78, Закон про самоврядування 

повітів від 1 січня 1999 р.79, Закон про самоврядування воєводства від 5 червня 1998 

р.80  Кожен  із  цих  законів  містить  розділ,  присвячений  фінансам  відповідного  рівня 

місцевого  самоврядування,  та  містить  положення  про  фінансово‐правову 

компетенцію відповідних органів.   

 Законодавство  про  фінансовий  контроль  у  сфері  місцевих  фінансів.  Основним 
законодавчим актом тут є Закон про регіональні рахункові палати від 7 жовтня 1992 
р.81. Цей закон визначає правове положення цих органів, їх повноваження, систему та 
процедури  нагляду  і  контролю  за  фінансовою  і  господарською  діяльністю  органів 
місцевого самоврядування,  а  також визначає експертні,  інформаційні  та  інші функції 
цього  органу  тощо.  Крім  цього  закону  діє  також  Закон  про  відповідальність  за 
порушення дисципліни у  сфері публічних фінансів від 17  грудня 2004  р.82,  а  також 
інші  закони,  що  регулюють  відносини  у  сфері  публічного  аудиту  і  фінансового 
контролю.  

                                                            
76 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=pl&u=https://pg.edu.pl/documents/46469294/49145496/d20091240lj.pdf&pr
ev=search 
77 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp
%2FWDU20032031966%2FU%2FD20031966Lj.pdf 
78 
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2017%2F1875
%2F1 
79 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=pl&u=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/
D19980578Lj.pdf&prev=search 
80 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=pl&u=https://www.infor.pl/akt‐prawny/DZU.2018.093.0000913,ustawa‐o‐

samorzadzie‐wojewodztwa.html&prev=search 
81 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.lexlege.pl%2Fustawa‐o‐regionalnych‐

izbach‐obrachunkowych%2F 
82 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp
%2FWDU20050140114%2FU%2FD20050114Lj.pdf 
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Другу  групу  джерел  права  Польщі,  що  регулюють  фінансово‐бюджетні  питання 
становлять підзаконні акти, такі як: 

 Постанова Міністра фінансів щодо бюджетної звітності від 28 грудня 2011 р.  

 Постанова Міністра фінансів щодо детальної  класифікації  доходів,    витрат,  доходів  і 
витрат та засобів з іноземних джерел від 2 березня 2010 р.  

Третю  групу  джерел  права  Польщі  щодо  місцевих  фінансів  складають  акти  органів 
місцевого самоврядування у формі розпоряджень. До основних актів муніципального права 
можна віднести такі групи документів:  

 ухвали  рад  гмін,  повітів,  сеймиків  воєводств щодо  процедур  прийняття  відповідних 
бюджетів, а також супровідних проекту бюджету документів;  

 ухвали рад ґмін, повітів, сеймиків воєводств про бюджет;  

 ухвали  рад  ґмін  щодо  фінансової  діяльності  інших  допоміжних  одиниць  місцевого 
самоврядування  в  межах  бюджету  ґміни.  Йдеться  про  такі  одиниці  місцевого 
самоврядування в РП, як солецтва – допоміжні самоврядні одиниці в сільських ґмінах 
(найчастіше  утворювані  в  селах),  із  досить  різноманітним  колом  їх  завдань  та 
компетенції залежно від рішень, прийнятих радами ґмін;  

 ухвали  рад  ґмін  щодо  встановлення  ставок  окремих  місцевих  податків  і  зборів, 
встановлення пільг тощо;  

 ухвали рад ґмін, повітів, сеймиків воєводств щодо принципів та процедур одержання 
дотацій,  методів  їх  розрахунку,  а  також  контролю  за  виконанням  делегованих 
повноважень суб’єктами, що не на‐ лежать до сектору публічних фінансів.  
 

Особливості  територіальної організації  системи органів,  відповідальних  за розробку 

та виконання місцевих бюджетів 

У Польщі місцеве самоврядування складається з трьох рівнів: воєводства (1); повіти (2) 

та гміни (3). На даний час у Польщі налічується 16 воєводств (регіонів), 380 повітів  (округи та 

міста, які мають значення для країни), 2478 гмін (територіальних громад або муніципалітетів) 

(див. Додаток 1).  

Аналогічно  Україні  на  кожному  рівні  місцевої  влади  існують  представницькі  та 

виконавчі органи управління. На кожному рівні є місцева рада, що складається з депутатів та 

приймає  рішення  щодо  затвердження  місцевого  бюджету  та  управління,  яке    виконує 

місцевий бюджет. Детальний розподіл органів місцевого самоврядування представлений в 

Таблиці 9 нижче.  

Таблиця 9. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Польщі  

Воєводство 

Обласна рада  (Сеймік  Воєводства)   Обласний  виконавчий  орган  (Управа  воєводства) 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  65

складається  з  членів,  які 
обираються  прямим  загальним 
голосуванням  на  чотирирічний 
термін.  Ця  Дорадча  рада  обирає 
Маршала.  

 

 

складається членів і Маршала, обраних обласною радою 
на чотирирічний термін. Управління Воєводства реалізує 
рішення,  прийняті  обласною  радою  (Сеймиком 
Воєводства).  

 

Маршал  (Маршалек)  обирається  обласною  радою  на 
строк до чотирьох років. Він/вона офіційно представляє 
регіону на національному та міжнародних рівнях.  

 

Губернатор  (Воєвода)  представляє  Прем'єр‐міністра,  а 
також національний польський уряд на обласному рівні. 
Він/вона  призначається  Прем'єр‐міністром  країни  за 
пропозицією  Міністра  відповідального  за  державне 
управління.  Губернатор  відповідає  за  впровадження 
національної державної політики в області. 

Повіт 

Рада  округу  (Рада  Повіту) 
складається  з  членів,  які 
обираються  прямим  загальним 
голосування  на  чотирирічний 
термін. Ця дорадча рада призначає 
членів  виконавчого  комітету,  а 
також керівника повіту.  

 

 

Управа  округу    (Повітова  управа)  складається  з  голови 
повіту а також його/її заступників, які обираються з числа 
представників ради повіту на чотирирічний  термін. Цей 
орган  відповідає  за  виконання  рішень  ради.  Голова 
повіту  (староста)  обирається  терміном  на  чотири  роки 
Радою  повіту.  Він/вона  офіційно  представляє  округ  та 
отримує допомогу від його/її заступників.   

Гміна 

Муніципальна  рада  (рада  гміни) 
складається  з  обраних  депутатів 
місцевої  ради,  які  обираються 
прямим  загальним  голосуванням 
на  чотирирічний  термін.  Крім  її 
законодавчих  повноважень,  рада 
голосує за муніципальний бюджет і 
визначає  місцеві  податки.  Рада 
поділена  на  комісії,  відповідальні 
за  підготовку  і  виконання  рішення, 
що  приймаються  муніципальною 
радою.  Члени комісій обираються  і 
з  числа  муніципальних  депутатів 
місцевої ради. 

Мер  (вуйт  у  сільських  муніципалітетах,  бургомістр  у 
селищних  і  мер  міста  у  містах  з  населенням  понад 
100000 мешканців)  є єдиним органом виконавчої влади 
на  місцях.  Він/вона  обирається  прямим  загальним 
голосуванням  на  чотирирічний  термін  і  офіційно 
представляє муніципалітет. 

Голова  муніципальної  адміністрації  (секретар  гміни) 
призначається  мером.  Він/вона  може  діяти  від  імені 
мера,  зокрема,  коли  мова  йде  про  організацію  роботі 
мерії міста або управління людськими ресурсами. 

У Польщі 66 міських муніципалітетів мають спеціальний 
статус,  відповідно  до  якого  вони мають  повноваження, 
які  здійснюється  районами.  Столиця  Варшави,  яка 
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поділена на 18 районів також має цей особливий статус 
таким  чином  виконує  повноваження  як муніципалітету, 
так і району. 

Організація місцевих територіальних громад представлена гмінами. Середня польська 

гміна має  населення 15530 мешканців.83  Середні  сільські  гміни мають  у  середньому 3  тис. 

осіб, гміни великих міст ‐ кілька сотень тисяч мешканців. 

Вони покликані задовольнити потреби місцевої  громади в суспільних послугах.  Таким 

чином,  місцевий  бюджет  гміни  може  складатися  з  бюджетів  кількох  окремих  сіл,  селищ, 

містечок з навколишніми селищами чи великого міста. Гміна самостійно фінансує видатки на 

утримання  території,  шляхів,  вулиць,  мостів,  парків,  охорону  довкілля,  водопостачання, 

каналізацію  та  вивезення  сміття,  забезпечення  електроенергією,  газом,  первинну  охорону 

здоров'я, дошкільні заклади та початкові школи, міський громадський транспорт, бібліотеки 

та культурні центри, спортивні майданчики тощо.  

Для  цього  гміна  має  закріплені  джерела  доходів  у  вигляді  податків  на  власність, 

сільськогосподарську  діяльність,  використання  лісових  ресурсів,  підприємницьку  діяльність 

та ін.  

Також  гміна  розпоряджається  коштами  від  гербового  збору,  збору  на  геологічні 

розробки,  місцевих  зборів.  Крім  цього  вона  має  в  своєму  арсеналі  фіксований  відсоток 

загальнодержавних  податків  (27,6  %  прибуткового  податку  з  громадян,  5  %  податку  на 

прибуток підприємств).  

Бюджет  гміни  отримує  й  загальну  субвенцію  на  освіту,  бюджетне  вирівнювання  та 

компенсацію  витрат  і  цільову  дотацію  з  державного  бюджету  на  делеговані  державою 

повноваження.  Польща  визначила  гміну  ‐  найменшу  одиницю  адміністративно‐

територіального устрою ‐ базовою, а тому найважливішою. 

Середньою  ланкою  самоврядування  польської  моделі  є  повіт,  утворений  вже  після 

того, як певний час проіснували гміни і з досвіду стало зрозуміло, що гміна не впорається з 

безліччю  більш  ґрунтовних  завдань.  На  рівні  польського  повіту,  до  складу  якого  входять 

гміни, немає безпосередньої присутності держави. Повіт виконує повноваження з утримання 

закладів  середньої,  спеціальної  та  професійної  освіти,  медичних  установ  і  лікарень, 

культурних установ, збереження культурних цінностей тощо. Якщо порівнювати з Україною, 

то най відповіднішою бюджетною одиницею польському повітові буде районний бюджет з 

тією  різницею,  що  в  Польщі  бюджет  нижчого  рівня,  тобто  гміни,  зовсім  не  залежить  від 

диктату бюджету вищого рівня, повіту. 

                                                            
83 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 
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Повіт  провадить  фінансове  управління  на  підставі  бюджету  повіту,  який 

затверджується  радою  повіту  на  певний  календарний  рік.  Бюджет  повинен  бути 

затвердженим до початку бюджетного року. Якщо бюджет не затвердять до цього терміну, 

то  регіональна  рахункова  палата  визначає  його  до  30  квітня  бюджетного  року.  До  цього 

моменту основою бюджетного господарства є проект бюджету.  

Найвищою  ланкою  місцевого  самоврядування  в  Польщі  є  воєводство,  його  можна 

умовно порівняти  з  статусом області  в Україні. Щоправда  головною функцією воєводства  є 

регіональний розвиток, а не диктування умов розподілу коштів та видатків між районами та 

містами. 

Воєводства по аналогії  з областями України відповідають за формування регіональної 

політики  і  формування  стратегій  розвитку  регіонів,  за  активної  участі  та  вирішальної  ролі 

представників місцевих спільнот.  

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів. Джерела фінансування утримання МФО 

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів представлені в Таблиці 10. 

Таблиця  10.  Представницькі  та  виконавчі  органи,  відповідальні  за  питання 

складання, затвердження, виконання та контролю за виконанням місцевого бюджету.  

Представницькі органи  Виконавчі органи 

ВОЄВОДСТВО 

Рада  воєводства  (Сеймік  Воєводства)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

‐ прийняття  місцевого  законодавства, 
зокрема  прийняття  рішення  щодо 
режиму  роботи  над  проектом 
бюджету;  

‐ прийняття  рішення  щодо  процедури 
виконання бюджету; 

‐ затвердження бюджету воєводства; 
‐ визначення правил надання субвенцій 

з бюджету воєводства;  
‐ розгляд звітів про виконання бюджету 

воєводства,  фінансових  звітів  та  звітів 
про  виконання  багаторічних  програм 
воєводства;  

‐ прийняття  рішення  про  надання  чи 

Обласний  виконавчий  орган  (Управа 
воєводства)  є  відповідальною  за  наступні 
фінансово‐бюджетні питання: 

‐ виконання рішень ради воєводства, 
‐ управління  майном  воєводства, 

включаючи  здійснення  прав  на  акції 
та акції що належать воєводству; 

‐ підготовка  проекту  та  виконання 
бюджету воєводства; 

‐ підготовка проектів стратегії розвитку 
воєводства,  плану  територіального 
розвитку  та  регіональних програм  та 
планів їх виконання; 

‐ організація  співпраці  з  структурами 
регіонального  самоврядування  в 
інших  країнах  із  міжнародними 
регіональними асоціаціями; 
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відмову  в  наданні  повноважень 
управлінню  воєводства  щодо 
виконання бюджету воєводства;  

‐ прийняття рішень про розмір податків 
і  зборів  у  межах,  визначених 
законами; 

‐ обрання  та  управління  воєводства  та 
визначання  зарплати  маршала 
воєводства;  

‐ призначення  і  звільнення,  на 
прохання  маршала  воєводства, 
скарбника воєводства, яке є головним 
бухгалтером бюджету воєводства; 

‐ вирішення  майнових  питань 
воєводства, зокрема щодо: 
 придбання,  продажу 

нерухомого  майна,  здавання 
майна у лізинг, оренда тощо; 

 випуску  облігацій  та 
визначення правил їх продажу, 
купівлі та придбання; 

 прийняття  рішень  щодо  взяття 
довгострокових  позик  та 
кредитів; 

 встановлення  максимальної 
суми  короткострокових  позик 
та  кредитів  воєводства  та 
максимальної  суми  гарантії 
щодо кредитів, наданих радою 
воєводств  у  фінансовому  році, 
тощо. 

‐ управління, координація та контроль 
за  діяльністю  виконавчих  органів 
місцевого  самоврядування 
воєводства,  включаючи  наймання  та 
звільнення  керівників  виконавчих 
органів самоврядування воєводств; 

‐ встановлення  обов’язків  та 
повноважень Маршала воєводства 

Управа воєводства має виключне право: 

‐ виконання  зобов’язань  щодо  витрат 
зазначених  в  рішенні  про  бюджет  в 
рамках повноважень, наданих радою 
воєводства; 

‐ випуску  цінних  паперів  в  рамках 
повноважень,  наданих  радою 
воєводства; 

‐ здійснення бюджетних видатків; 
‐ внесення  пропозицій  щодо  змін  до 

бюджету воєводства, 
‐ розпорядження  бюджетними 

резервами воєводств, 
‐ блокування  бюджетних  коштів  у 

випадках, визначених законом. 

 

ПОВІТ 

Рада  округу  (Рада  Повіту)  є  відповідальною 
за наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ призначення  на  посаду  та  звільнення 
на  вимогу  старости  (голови  повіту)  – 
скарбника  повіту,  який  є  головним 
бухгалтером повітового бюджету; 

‐ визначення  основних  напрямів 
діяльності  управління  повіту  та 
розгляд  звітів  про  діяльність 
управління,  включаючи  фінансову 
діяльність; 

Управа  округу  (Повітова  управа)  є 
відповідальним  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання: 

‐ підготовка проектів рішень Ради;  
‐ виконання рішень Ради;  
‐ розробка  програм  розвитку 

відповідно  до  НПА  та  стратегії 
розвитку;  

‐ управління майном повіту;  
‐ виконання бюджету повіту;  
‐ працевлаштування  та  звільнення 
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‐ прийняття бюджету повіту; 
‐ розгляд звіту про виконання бюджету 

повіту  та  прийняття  рішення  про 
надання  чи  відмову  в  наданні 
повноважень управлінню повіту щодо 
виконання бюджету воєводства;; 

‐ прийняття рішень про розмір податків 
і  зборів  у  межах,  визначених 
законами;  

‐ ухвалення  рішень  щодо  майнових 
питань, зокрема щодо: 
 придбання,  продажу 

нерухомого  майна,  здавання 
майна у лізинг, оренда тощо; 

  випуску  облігацій  та 
визначення  правил  щодо  їх 
придбання,  продажу  або 
викупу; 

 взяття  довгострокових 
зобов’язань,  які 
класифікуються як боргові;  

 встановлення  максимальної 
суми  позик  та  кредитів,  що 
може  взяти  керівництво  та 
гарантій,  що  надаються 
керівництвом  впродовж 
бюджетного року;  

 зобов’язання  щодо  здійснення 
інвестицій  та  проведення 
ремонтів  у  вартості,  що 
перевищує  встановлені  ліміти, 
які  щорічно  встановлюються 
радою; 

 створення,  переструктурування 
або  ліквідація  організаційних 
підозділів  та  обладнання  їх 
майном, тощо. 

керівників організаційних підрозділів 
повіту;  

‐ встановлення  повноважень  та 
обов’язків старости повіту. 

Повітова управа має виключне право щодо:  

‐ виконання зобов’язань, щодо витрат, 
зазначених  у  рішенні  про  бюджет  в 
рамках повноважень, наданих радою 
повіту;  

‐ випуску  цінних  паперів  в  рамках 
повноважень, наданих радою повіту; 

‐ здійснення бюджетних видатків; 
‐ внесення  пропозицій  щодо  змін  до 

бюджету;  
‐ розпорядження  резервними 

коштами бюджету повіту; 
‐ блокування  бюджетних  коштів  у 

випадках, встановлених законом.  

ГМІНА 

Муніципальна  рада  (рада  гміни)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання: 

‐ призначення  та  звільнення  скарбника 
комуни, який є головним бухгалтером 

Войт  (бургомістр,  президент)    є 
відповідальним  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання: 

підготовка  проектів  рішень  Ради 
гміни; 
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бюджету гміни; 
‐ прийняття  бюджету  гміни,  розгляд 

звіту  про  виконання  бюджету  та 
прийняття  рішень  щодо  виконання 
або невиконання бюджету; 

‐  визначення  обсягу  фінансування 
допоміжних підрозділів, оцінка обсягу 
ресурсів,  необхідних  для  виконання 
ними поставлених завдань; 

‐ прийняття  рішень  про  податки  та 
збори в межах, визначених окремими 
актами; 

‐ прийняття  рішень  про  майнові 
питання  комуни,  що  перевищують 
сферу повноважень виконавчої влади, 
зокрема  (придбання,  здача  в  оренду 
нерухомості,  випуск  облігацій  та 
визначення правил її купівлі, продажу 
та  викупу  головою  гміни  (вуйтом), 
прийняття  рішень  щодо  взяття 
довгострокових  кредитів  та  позик, 
визначення  суми  короткострокових 
кредитів,  що  можуть  бути  взяті 
головою  (вуйтом)  гміни  за  рік, 
встановлення  максимальної  суми 
кредитів  та  авансів,  наданих  головою 
гміни  (вуйтом)  впродовж бюджетного 
року тощо; 

‐ визначення суми, до якої голова гміни 
(вуйт) може сам укласти зобов'язання.

Рада  гміни  може  створювати  постійно‐діючі 
або  тимчасові  комітети  для  вирішення 
окремих  завдань,  визначаючи  предмет  їх 
діяльності  та  особовий  склад.  Комітети 
підпорядковуються  Раді  гміни,  подають  їй 
свої  робочі  плани  та  звіти  про  свою 
діяльність.    Депутати,  які  не  є  членами 
комітету  можуть  брати  участь  у  його 
засіданнях.  Вони  можуть  брати  участь  у 
дискусіях  та  подавати  пропозиції  без  права 
голосу.  

‐ розробка  програм  розвитку  у 
відповідності  до  НПА  та  стратегії 
розвитку; 

‐ визначення  процедури  виконання 
рішень; 

‐ управління комунальною власністю;  
‐ працевлаштування  та  звільнення 

керівників  структурних  підрозділів 
гміни 

‐ виконання бюджету, а саме: 
 оголошення  рішення  про 

бюджету 
 звітування  про  його 

виконання  відповідно  до 
процедури,  передбаченої 
актами  місцевого 
законодавства. 

 інформування  мешканців 
гміни  про  основні 
припущення,  покладені  в 
основу  проекту  бюджету, 
напрями  соціально‐
економічної  політики 
використання  бюджетних 
ресурсів. 

Вуйт (бургомістр, президент) має право на: 

‐ виконання  зобов’язань, щодо  витрат 
зазначених  в  рішенні  про  бюджет  в 
рамках повноважень, наданих радою 
гміни; 

‐ видачу цінних паперів за дорученням 
виданими радою гміни; 

‐ здійснення бюджетних видатків; 
‐ внесення  пропозицій  щодо  змін 

бюджету гміни; 
‐ розпорядження  резервними 

коштами бюджету гміни; 
‐ блокування  бюджетних  коштів  у 

випадках, визначених законом. 

На рівні Гміни  

Відповідно до Закону “Про самоврядування гмін” від 8 березня 1990 р. повноваження 
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структурного  підрозділу,  відповідального  за  фінансового  управління  гміни  визначаються 
статутом  гміни  в  межах  бюджету  гміни  (див.  Додаток  5).  84  Керівництво  кожної  гміни 
самостійно  вирішує  питання щодо  структури фінансового  управління  та штатних  посад, що 
займаються питаннями бюджету. 

Чисельність  працівників  фінансового  управління,  які  займаються  питаннями 
формування  та  виконання  бюджету  залежить  від  чисельності  населення  гміни,  яку  вони 
обслуговують.  

Структура  фінансового  управління  гміни  описується  у  Організаційних  положеннях 

управи  гміни.  Приклади  6  –  8)    структури  фінуправління  та  штатних  посад,  фінансового 

управління представлений нижче.  

Приклад  6.  Організаційна  структура  Управління  бюджету  та  фінансів  гміни  Добре 

(населення 21000 осіб): 

 Керівник Управління ‐ Скарбник Гміни;  

 Штатна посада з питань бухгалтерського обліку ‐ заступник скарбника гміни; 

 2  штатні  посади  з  питань  бухгалтерського  обліку  та  готівкових  коштів  –  на  повний 
робочий день; 

 Штатна посада з питань податкового обліку; 

 2 штатні посади з питань грошових зобов'язань і контролю – на повний робочий день; 

 Штатна  посада  з  питань  з  питань  бухгалтерського  обліку  в  сфері  муніципального 
управління85 . 

 

Приклад 7. переліку штатних посад, відповідальних за питання бюджету та фінансів в 

адміністрації гміни Бесько (населення 4550 осіб) 

 Керівник Управління ‐ Скарбник гміни; 

 Штатна  одиниця  з  питань  бюджетного  бухгалтерського  обліку  та  соціального 

забезпечення;  

 Штатна одиниця з питань обліку бюджету, ПДВ та продажу деревини з муніципальних 

ресурсів; 

 Незалежна одиниця з питань податків і зборів; 

 Незалежна  одиниця  з  питань  оподаткування  транспортних  засобів  та  податкового 

обліку. 

Фінансове  управління  гміни  очолює  Скарбник  гміни,  який  є  головним  бухгалтером, 
відповідальним за виконання бюджету.  

 

                                                            
84 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=pl&u=http://gminazdunskawola.pl/gmina/wladze‐gminy/statut‐

gminy/&prev=search 
85 Організаційні положення щодо адміністрації гміни Добре, ‐ http://gminadobre.bip.net.pl/?c=94  
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Приклад  8.  функціональних  повноважень  Скарбника  гміни  Добре  (населення  21000 

осіб):  

 виконання бухгалтерських зобов'язань, визначених законом; 

 складання проекту бюджету; 

 проведення аналізу бюджету та інформування Войта про його виконання;  

 надання  інструкцій  та даних  керівникам та працівникам  інших управлінь необхідних 

для підготовки проекту бюджетного плану; 

 підготовка обґрунтувань щодо змін до бюджету гміни; 

 контроль збалансованості бюджету; 

 підготовка матеріалів, необхідних для ухвалення рішення про бюджет для Войту;  

 схвалення операцій, що можуть привести до виникнення грошових зобов’язань; 

 нагляд і контроль за фінансовою діяльністю гміни і територіальних підрозділів, які до 

неї входять; 

 здійснення внутрішнього контролю у сфері фінансів та гербового збору; 

 налагодження правильного розповсюдження інформації та фінансової документації; 

 реалізація  фінансових  завдань  гміни,  що  випливають,  зокрема,  з  актів:  про місцеве 

самоврядування,  сільськогосподарського  та  лісового  податкового  законодавства  та 

закону про податки  та місцеві  збори,  гербовий  збір,  державні фінанси, Податкового 

кодексу, про відповідальність за порушення фінансової дисципліни,  громадськість та 

ПДВ; 

 участь у засіданнях ради гміни; 

 виконання інших фінансових завдань, прийнятих гміною на підставі законів, угод або 

конкретних положень і наказів дозволів Войта; 

 Скарбник гміни здійснює безпосередній нагляд за Управлінням бюджету та фінансів. 

Бюджетний процес на рівні гміни  

Бюджет  органу  місцевого  самоврядування  (ОМС)  створюється  на  основі  принципів, 
визначених у законі про публічні фінанси, а також ухвали Ради Гміни, яка регулює принципи 
затвердження бюджету. 

Бюджетний процес на рівні гміни відбувається наступним чином: 

 до  30  вересня,  року,  який  передує  бюджетному  організаційні  одиниці,  громадські 
організації, села, депутати гміни вносять пропозиції на наступний бюджетний рік, 

 до  5  листопада  Войт,  Бургомістр,  Президент  представляють  Раді  Гміни  проект 
бюджету,  а  також представляють цей проект  на  розгляд до Регіональної  Рахункової 
Палати, з метою отримання її висновку. 

 до 31  грудня Рада Гміни затверджує бюджет на наступний бюджетний рік.  

 у випадку не затвердження Радою Гміни бюджету до 31 грудня, термін затвердження 
може бути продовжено до 31 березня наступного року.  

 у  період  від  1  січня  до  затвердження  бюджету  на  поточний  рік  основою  для 
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проведення бюджетних витрат є проект бюджету.  

 у  випадку  не  затвердження  бюджету  до  31  березня,  бюджет  на  поточний  рік 
визначається Регіональною Рахунковою Палатою в термін до 30 квітня. 

На рівні повіту  

Виконавчим підрозділом, який відповідає за питання бюджету повіту є відділ (відділи), 

що  займаються  фінансовими  та  бюджетними  питаннями,  яке  очолюється  Скарбником 

повіту.  Функції  та  повноваження  скарбника  повіту  прописуються  у  статуті  повіту  (або  в 

окремих рішеннях повіту)  відповідно до Закону Про самоврядування повітів від 1 січня 1999 

р.86.  

Структура фінансового відділу повіту описується у Організаційному регламенті  управи 

повіту.  Приклади  структури  фінуправління,  штатних  посад  та  завдань,  які  перед  ними 

ставляться  для  фінансово‐бюджетного  управління  повітом,  фінансових  відділів 

представлений у Прикладі 7.  

Приклад  7.  Завдання,  штатні  посади  та  структура,  відповідальна  за  питання 

складання  та  виконання  бюджету  повіту  на  прикладі  Белхатовського  повіту  (населення 

113028 осіб)87 

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку (співробітники): 

 начальник відділу; 

 начальник підрозділу бухгалтерського обліку, доходів і розрахунків ПДВ; 

 штатна одиниця, відповідальна за питання казначейських розрахунків; 

 штатна посада, відповідальна за питання оподаткування ПДВ  

 штатна посада, відповідальна за питання обліку доходів;  

 штатна посада, відповідальна за майнові питання повіту;  

 штатна посада, відповідальна за питання обліку видатків;  

 штатна посада, відповідальна за управління фондами ЄС;  

 штатна посада, відповідальна за бюджетний облік; 

 штатна посада, відповідальна за питання банківського обслуговування;  

 штатна посада, відповідальна з обслуговування касових операцій;  

 штатна посада, відповідальна з нарахування заробітної плати. 

Завдання Відділу фінансів та бухгалтерського обліку: 

                                                            
86 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=pl&u=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/
D19980578Lj.pdf&prev=search 
87 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fbip.powiatbelchatowski.pl%2Fdokumenty%2F13
5 
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 розрахунок  бюджету  повіту  та  повітової  управи,  а  також  фінансовий  менеджмент 

відповідно до чинних нормативно‐правових актів та правил;  

 здійснення  фінансового  контролю,  пов'язаного  зі  збором  та  розподілом  бюджетних 

коштів; 

 підготовка  проектів  внутрішніх  нормативних  актів  у  сфері:  а)  облікової  політики,  б) 

фінансового обігу; в) обігу фінансових та бухгалтерських документів; г) касових послуг; 

інвентаризації, g) та інших, пов'язаних з фінансовим управлінням;  

 підготовка бюджетних звітів та звітів про фінансові операції;  

 складання окремої фінансової звітності,  тобто балансу,  звіту про прибутки та збитки, 

звіту  про  зміни  у  фінансуванні  управи  повіту,  а  також  балансу  виконання  бюджету 

повіту; 

 підготовка інформації про заборгованість з погашення дебіторської заборгованості та 

зобов'язань підприємців з питань казначейського обслуговування;  

 забезпечення обслуговування боргу повіту;  

 надання касових послуг у Староство;  

 збирання та врегулювання гербового збору; 

 приймання депозитів та їх записи; 

 ведення реєстру договорів, договорів та векселів; 

 складання  розрахунків  заробітної  плати  та  надбавок  працівників  управи  повіту  та 

ведення зарплатних карток; 

 розрахунок  податку  на  доходи  фізичних  осіб  та  соціальних  і  медичних  страхових 

внесків; 

 підготовка звітів та аналізів щодо фонду заробітної плати; 

 планування та здійснення особистих витрат; 

 врегулювання договорів мандату та договорів на конкретні роботи; 

 перерахування  коштів  на  підпорядковані  бюджетні  одиниці  в  рамках  отриманих 

субвенцій, фінансових планів і графіків; 

 регулювання електронних платежів підрядникам і працівникам повітової управи;  

 видача працівникам свідоцтв про розмір їх винагороди; 

 управління фінансовими ресурсами для забезпечення фінансової ліквідності;  

 розміщення вільних коштів на строкових депозитних рахунках; 

 фінансування  виконання  завдань  у  сфері  геодезії  та  картографії,  охорони 

навколишнього середовища та управління водними ресурсами; 

 фінансове обслуговування Фонду соціальних виплат та Державного фонду реабілітації 

інвалідів;  

 ведення обліку друкованих документів; 

 ведення реєстру ПДВ та сплати податку на товари та послуги;  

 облік дебіторської заборгованості та зобов'язань контрагентів; 

 облік доходів Казначейства; 

 передача інформації про заборгованість до організаційних підрозділів Управи;  
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 синтетичний та аналітичний облік всіх бухгалтерських документів;  

 підготовка та узгодження місячного обороту та балансів; 

 узгодження залишків коштів на банківських рахунках; 

 узгодження аналітичних рахунків з синтетичними записами в головній книзі;  

 узгодження витрат і доходів з бюджетною класифікацією; 

 контроль за дотриманням дисципліни державних фінансів; 

 ведення  синтетичних  та  аналітичних  записів  основних  засобів  та  нематеріальних 

активів; 

 детальний реєстр та розрахунок інвестицій; 

 облік запасів; 

 здійснення  загального  нагляду  за  правильністю  записів,  змін  та  інвентаризації 

основних засобів у Старості; 

 співпраця  з  фізичними  та  юридичними  особами  щодо  повсякденного  виконання 

завдань; 

 співробітництво  з  банками,  податковими  органами,  Інститутом  соціального 

страхування,  Статистичним  управлінням,  Регіональною  аудиторською  палатою, 

маршалом,  губернатором  та  іншими  підрозділами  у  сфері  фінансових  справ 

районного та районного відомства та інше. 

Група з бюджетного аналізу та звітності (співробітники): 

 керівник групи  

 штатна одиниця, відповідальна за питання бюджету та аналізу; 

 штатна  одиниця,  відповідальна  за  питання  бюджету  та  звітності,  а  також 

обслуговування секретаріату Скарбника;  

 штатна одиниця, відповідальна за питання бюджету та звітності.  

Завданнями групи з бюджетного аналізу та звітності є: 

 розробка способу роботи над проектом рішення про бюджет;  

 завершення  та  аналіз  проектів  фінансових  планів  та  заяв  організаційних  підрозділів 

управи  та  організаційних  підрозділів  повіту,  які  використовуються  для  підготовки 

проекту рішення про бюджет; 

 підготовка проекту рішення про бюджет з поясненнями;  

 підготовка проекту рішення Ради повіту щодо довгострокового фінансового прогнозу 

та поправок рішення про бюджет;  

 нагляд за правильністю підготовки та затвердження окремих фінансових планів;  

 підготовка  фінансового  плану  виконання  завдань  у  сфері  державного  управління  та 

інших доручених завдань; 

 аналіз пропозицій щодо змін бюджету; 

 підготовка проектів рішень про зміни до бюджету повіту; 
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 інформування організаційних підрозділів управи та організаційних підрозділів повіту 

про  розмір  граничних  бюджетних  обмежень  для  проекту  бюджету  повіту,  зміни  у 

фінансових планах та зміни в графіку фінансування; 

 проведення формальних  та бухгалтерських перевірок бюджетних  звітів  та перевірок 

відповідності з іншими документами;  

 складання щомісячних звітів (крім червня‐грудня і грудня) з виконання планів доходів 

і витрат бюджету; 

 підготовка звітів про виконання бюджету та фінансових планів повіту; 

 складання консолідованої фінансової звітності, включаючи: баланс, звіт про прибутки 

та збитки суб'єкта господарювання; 

 підготовка описової інформації про виконання бюджету на перше півріччя та звіти про 

виконання бюджету на фінансовий рік; 

 підготовка  щоквартальної  інформації  про  виконання  плану  цільових  субвенцій  з 

державного бюджету; 

 аналіз  виконання  фінансових  планів  та  забезпечення  дотримання  бюджетної 

дисципліни та інформування скарбника повіту про його порушення;  

 аналіз правильності використання коштів, отриманих у вигляді цільових субвенцій;  

 розгляд справ про вибір банку та отримання кредитів та позик, а також випуск цінних 

паперів; 

 розробка аналізу кредитоспроможності;  

 підготовка, у міру необхідності, інших рішень, інформації та аналізів щодо бюджету; 

 підтримка програм ІТ для планування та звітності та інше.  

 

На рівні воєводства  

Виконавчим  підрозділом,  який  відповідає  за  питання  бюджету  воєводства  є 

Департамент  бюджету  та  фінансів,  яке  очолюється  Скарбником  воєводства.  Функції  та 

повноваження скарбника воєводства прописуються у статуті воєводства відповідно до Закону 

РП. Про самоврядування воєводства від 5 червня 1998 р. Скарбник воєводства бере участь у 

засіданнях  Управи  та  Сеймику  та  має  дорадчий  голос.  Скарбник  несе  відповідальність  за 

порушення  державної  фінансової  дисципліни  відповідно  до  правил  визначених  окремими 

законами.  

Завдання  скарбника  воєводства,  головного  бухгалтера  воєводства  та  Департаменту 

бюджету  та  фінансів  прописуються  в  Організаційних  положеннях  управи  воєводства. 

Приклад щодо завдань осіб та структур, відповідальних за питання складання та виконання 

бюджету воєводства представлений у Прикладах 8 ‐ 9 нижче.  
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Приклад  8.  Завдання,  штатні  посади  та  структура,  відповідальна  за  питання 

складання  та  виконання  бюджету  воєводства  на  прикладі  воєводства  Подкарпатскего  в 

Жешовьє (населення 2 млн. 98 тис мешканців).88  

Скарбник  Управи  воєводства  несе  відповідальність  за  належне  фінансове  управління 

воєводством і виконання бюджету воєводства, зокрема: 

 схвалює та встановлює умови для проведення видатків бюджету воєводств; 

 бере  участь  у  роботі  та  обговореннях  Сеймику  та  Управи  Воєводства  з  дорадчим 

голосом; 

 проводить періодичний аналіз бюджету воєводства та  інформує Управу про хід його 

виконання. 

Головний бухгалтер Управи воєводства, зокрема: 

 займається  питаннями,  пов'язаними  з  фінансовими  та  бухгалтерськими  службами 

Управи; 

 аналізує виконання фінансового плану Управи; 

 оцінює правильність виконання фінансових завдань Управи; 

 розробляє  правила  підготовки,  розповсюдження,  контролю  та  зберігання 

бухгалтерських і бухгалтерських документів Управи; 

 контролює законність документів щодо виконання фінансового плану Управи; 

 готує звіт про виконання фінансового плану та його аналіз. 

Завдання Департаменту бюджету та фінансів включають, зокрема: 

 розробку бюджетних припущень та порядку роботи з підготовки проекту рішення про 

бюджет; 

 підготовку  проекту  рішення  про  бюджет  воєводства  разом  із  супровідними 

матеріалами та проектами рішень щодо змін; 

 підготовку  консолідованого  фінансового  плану  доходів  і  витрат  бюджету,  графіка 

виконання доходів  і  витрат воєводського бюджету,  а  також проектів рішень щодо  їх 

змін; 

 підготовку  довгострокових  фінансових  прогнозів  воєводства  та  проекту  постанови 

щодо довгострокового фінансового прогнозу та його змін; 

 підготовку періодичної табличної та описової інформації про виконання плану доходів 

і витрат воєводства, 

 виконання  угод,  укладених  з  банками,  підготовка  кредитних  заявок  та  випуск 

облігацій воєводства, 

 розробку та оновлення внутрішніх нормативних документів, що стосуються принципів 

бухгалтерського обліку та фінансового управління бюджетної одиниці управи; 

                                                            
88
 http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/regulaminy‐i‐organizacja/regulamin‐organizacyjny 
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 ведення  центрального  реєстру  договорів  та  окремого  центрального  реєстру  угод  у 

межах власних проектів; 

 ведення  всіх  фінансово‐бухгалтерських  послуг  та  бухгалтерських  книг  бюджету 

воєводства; 

 ведення всіх фінансово‐бухгалтерських і бухгалтерських послуг бухгалтерського обліку 

бюджетної одиниці – Управи; 

 підготовку бюджетної та фінансової звітності воєводства, 

 підготовку бюджетної та фінансової звітності Управи; 

 ведення  синтетичного  та  аналітичного  обліку  перерозподільчого  рахунку  Фонду 

охорони навколишнього природного середовища та управління водними ресурсами; 

 виконання завдань виконавчого органу,  уповноваженого стягувати заборгованість за 

зобов'язаннями за доходами. 

Керівництво  кожного  воєводства  самостійно  вирішує  питання  щодо  структури 
Департаменту бюджету та фінансів та штатних посад, що займаються питаннями бюджету. 

Приклад 9. організаційної структури Департаменту бюджету та фінансів на прикладі 

на прикладі воєводства Малопольского (населення 3 млн. 391 тис мешканців) 

Скарбник воєводства – Директор Департаменту бюджету та фінансів 

 Група з бюджетного обліку, та звітності про виконання бюджету  

 Штатна посада фінансиста  

 Штатна посада координатора електронного обліку системи фінансів  

 Заступник директора Департаменту бюджету та фінансів  

o Група з планування та аналізу бюджету 

o Група з обліку Європейських фондів 

o Група з планування інвестицій 

 Заступник  директора  Департаменту  бюджету  та  фінансів  –  головний  бухгалтер 

Управи 

o Група з обліку іноземних фондів 

o Група з обліку бюджету Управи 

o Штатна посада з обслуговування канцелярсько‐адміністративної роботи 

o Штатна посада з контролю боргових зобов’язань 

 Секретаріат  

Бюджет воєводства є основою незалежного фінансового управління воєводства.  

Бюджет  воєводства  ухвалюється  на  календарний  рік,  який  відповідає  бюджетному 

року. Сеймик визначає режим роботи над проектом рішення про бюджет, уточнюючи:  

 терміни роботи над проектом бюджету воєводства; 

 обов’язки підрозділів самоврядних одиниць воєводства в роботі проектом бюджету; 

 деталі проекту бюджету, які вимагаються Сеймиком воєводства;  
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 інформаційні  матеріали,  які  управа  повинна  представити  Сеймику  під  час 

представлення рішення про бюджет воєводства.  

Бюджетний процес на рівні воєводства відбувається наступним чином: 

 Рішення про бюджет воєводства приймається до початку бюджетного року.  

 Якщо бюджет не  затверджений до початку бюджетного року  за основу береться 
проект  бюджету,  термін  затвердження  не  може  бути  пізнішим  ніж  31  березня 
бюджетного року; 

 Підготовка  та  представлення  рішення  про  проект  бюджету  воєводства,  а  також 
внесення змін належить до компетенції Управи;  

 Управа  готує  та  представляє  Сеймику  не  пізніше 15  листопада  року, що  передує 
наступному бюджетному року: 

o проект бюджету воєводства за урахуванням висновків Сеймику;  

o проект висновків щодо рішення про бюджет; 

o інформаційні матеріали, зазначені Сеймиком;  

 Без відома Управи Сеймик не може вносити зміни в проект бюджету воєводства, 
які призводять до збільшення витрат  і одночасно бюджетного дефіциту або змін, 
які призводять до збільшення доходів без одночасного визначення нових джерел 
цих доходів.  

Структура  та  повноваження фінансового  управління  управи  воєводства  (повіту,  гміни) 

прописуються в статуті воєводства (повіту, гміни) в межах бюджету воєводства, повіту, гміни. 

Тобто  функціонування  фінансове  управління  оплачується  з  бюджету  воєводства,  повіту, 

гміни.  

Підпорядкованість,  підзвітність  МФО  та  державний  контроль.  Роль  Міністерства 

фінансів  

Питання  внутрішнього  контролю  за  виконання  бюджету  органів  місцевого 

самоврядування покладено на відповідну раду (воєводства, повіту або гміни).  

Рада  (воєводства,  повіту  або  гміни)  здійснює  контроль  за  діяльністю  воєводства 

(повіту, гміни) з41’  та  організаційних  підрозділів,  що  йому  підпорядковуються,  і  з  цією 

метою  вона  створює  Ревізійну  комісію.  Ревізійна  комісія  формується  з  числа  депутатів 

місцевої ради. 

Принципи  і  порядок  діяльності  Ревізійної  комісії  визначається  Статутом  воєводства 

(повіту,  гміни).  Ця  комісія  має  завдання,  типові  для  представницьких  органів.  Серед  них 

основні:  контроль  діяльності  управи  та  виконавчих  структур  повіту;  надання  висновку  про 

виконання  бюджету  повіту  та  пропозицій  до  Ради  щодо  затвердження  звіту  чи  його 

відхилення;  надання  висновку  за  заявами  депутатів  щодо  відкликання  управи  або  його 

окремих членів.  



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  80

На  рівні  воєводств  (повітів,  гмін)  також  створюються  окремі  комісії,  відповідальні  за 

фінансові  та  бюджетні  питання.  Функції  та  повноваження  таких  комісій  прописуються  у 

статутах воєводств (повітів, гмін), див. Приклад 10. 

Приклад 10. Повноваження Комісії з питань бюджету, майна та фінансів на прикладі 

Воєводства Малопольского  

Комісія з питань бюджету, майна та фінансів: 

 Висловлює  свою  думку щодо  проектів  бюджету  воєводства  та  звітів  про  виконання 

бюджету; 

 Надає висновків щодо змін у бюджеті, зроблених протягом фінансового року; 

 Контролює  та формує поточну  та перспективну політику воєводства у  сфері доходів, 

видатків, планів фінансування, кредитування; 

 Бере  участь  у  формуванні  політики  воєводства  на  місцях,  керуючи  власністю 

воєводства;  

 Реалізує інші заходи, пов’язанні з предметом діяльності комісії. 

Зовнішній контроль 

Наглядовим  органом  органів  місцевого  самоврядування  у  питаннях  фінансового 

контролю є Регіональні рахункові палати.  

Структура  самоврядування  та  місцевих  бюджетів  у  Польщі  чітко  регламентована  і 

контролюється  системою  регіональних  відділень  Рахункової  палати,  покликаною 

здійснювати нагляд  за фінансовою діяльністю одиниць  територіального  самоврядування. 

Регіональні  відділення  контролюють планування  та  виконання місцевих бюджетів.  Без  візи 

голови  регіонального  відділення  рахункової  палати  місцевий  бюджет  не  може  бути 

ухвалений, доки голова не переконається у реальності перспективних показників. Контроль 

ґрунтується на трьох принципах: законність, економічність та ефективність. 

Регіональні  рахункові  палати  контролюють  діяльність  органів  місцевого 

самоврядування у сфері фінансових питань, зазначених у ст. 11, абз. 1 Закону про регіональні 

рахункові палати та контроль за фінансовим менеджментом та державними закупівлями. У 

сфері  контролю  та  нагляду  вони  здійснюють  інформаційну,  навчальну  та  навчальну 

діяльність. 

Наглядова діяльність 

Відповідно  до  формулювання  ст. 11,  абз. 1  Закону  про  регіональні  рахункові  палати 

розглядають  рішення  та  інструкції  органів  місцевого  самоврядування  з  питань,  що 

стосуються: 

 процедури прийняття бюджету та внесення змін до нього; 

 взяття  зобов'язань,  що  впливають  на  розмір  державного  боргу  органу  місцевого 

самоврядування та надання кредитів; 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  81

 правил та обсягів надання субвенцій з бюджету органу місцевого самоврядування, 

 місцевих податків  і зборів, до яких застосовуються положення Закону про податкове 

регулювання; 

 виконання зобов’язань; 

 довгострокового фінансового прогнозу та внесення змін до нього. 

Відповідно  до  ст. 171  пункт. 1  Конституції  Республіки  Польща,  діяльність  місцевого 

самоврядування  підлягає  нагляду  з  точки  зору  законності. У  межах  своїх  наглядових 

повноважень  палати  скасовують  рішення,  які  суперечать  закону  або  вказують, що  рішення 

було прийняте з порушенням закону, коли порушення закону не має значення. Що стосується 

рішень про бюджет,  палати призначають  кінцевий  строк для  усунення порушень органами 

місцевого  самоврядування  із  зазначенням  порушень  та  способу  їх  усунення. Якщо 

компетентний орган не усуне порушення у встановлений строк, Колегія приймає рішення про 

недійсність рішення про бюджет органу місцевого самоврядування. 

Консультаційна діяльність 

Консультаційна діяльність регіональних рахункових палат відповідно ст. 13 Закону про 

регіональні бухгалтерські палати може стосуватись питань: 

 видачі,  на  вимогу  виконавчого  органу  місцевого  самоврядування,  висновку  про 

можливість погашення кредиту, кредиту або викупу цінних паперів; 

 надання  висновків щодо поданих  бюджетів  територіальних  органів  самоврядування 

разом  з  інформацією  про  стан  власності  органів  місцевого  самоврядування  та 

пояснень; 

 надання висновків щодо поданих  повітовою управою та управою воєводства, а також 

войтом (бургомістром, президентом) інформації про хід виконання бюджету за перше 

півріччя; 

 надання  висновків  щодо  звітів,  які  подаються  повітовою  управою  та  управою 

воєводства, войтом (бургомістром, президентом) про виконання бюджету, 

 надання  висновків  щодо  пропозицій  комітетів  з  аудиту  органів  місцевого 

самоврядування  у  питаннях  прийняття  рішення  про  надання  чи  відмову  в  наданні 

повноважень управлінню гміни. 

Завданнями Палати також є: 

 розгляд справ, що стосуються повідомлень скарбника (головного бухгалтера бюджету 

органу місцевого  самоврядування)  про  випадки  контрпідпису  на  письмову  команду 

начальника, відповідно до окремих актів; 

 розгляд інших питань, зазначених в окремих актах; 

 надання  роз'яснень  про  виникнення  суб'єктів,  перелічених  у  ст. 1  частини  2  у 

питаннях, що стосуються застосування правил державних фінансів; 

 надання висновків щодо поданих рішень про багаторічні фінансові прогнози. 
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Контрольна діяльність 

Відповідно  до  ст. 5  Закону  про  регіональні  рахункові  палати  ‐  палати  контролюють 

фінансовий  менеджмент,  включаючи  виконання  податкових  зобов'язань  та  державних 

закупівель на основі критерію дотримання закону та відповідності документації фактичному 

стану. 

Палата  проводить  аудит  фінансового  менеджменту  та  державних  закупівель  таких 

суб'єктів як: 

 органи місцевого самоврядування; 

 об'єднання гмін і асоціацій гмін та повітів; 

 профспілки; 

 асоціації; 

 організаційні  одиниці  місцевого  самоврядування,  у  тому  числі  юридичні  особи 

самоврядування; 

 інші  суб'єкти  господарювання  в  обсязі  використання  субвенцій,  що  надаються  з 

бюджетів органів місцевого самоврядування. 

Контрольна діяльність здійснюється інспекторами під час комплексних, проблемних та 

спеціальних перевірок. Предметом комплексного контролю є загальні явища, що стосуються 

підготовки  та  здійснення  фінансових  операцій,  пов'язаних  зі  збором  та  використанням 

фінансових ресурсів,  їх обліку та звітності. Закон про регіональні рахункові палати накладає 

на  палати  обов'язок  проводити  комплексний  контроль  у  кожній  одиниці  місцевого 

самоврядування  принаймні  раз  на  чотири  роки. Контроль  проблемних  моментів  включає 

окремі питання у сфері фінансового менеджменту або державних закупівель контрольованих 

суб'єктів  господарювання.  Комплексні  перевірки  та  проблемні  перевірки  виконуються  на 

основі річного плану контролю, прийнятого колегією Палати. Спеціальні аудити проводяться 

поза  контролем. Він  керується  президентом  палати,  якщо  це  необхідно. Крім  того,  палати 

здійснюють контроль, спрямований на перевірку виконання рекомендацій після перевірки. 

 Елемент  аудиторської  діяльності  регіональної  рахункової  палати  також  згадується  в 

ст. 9а  Закону  про  регіональні  рахункові  палати  і  стосується  зобов'язання  перевірити  в 

бухгалтерському обліку та формальному плані певні види звітів та заяв про надання частини 

компенсації  за  загальну  субсидію,  складену  місцевими  органами  влади. На  основі  звітів 

готуються різні види аналізу фінансового стану органів місцевого самоврядування. 

Навчальна та інформаційна діяльність 

Законодавчі  завдання  палати  включають  проведення  навчальних  та  інформаційних 

заходів  у  сфері,  що  охоплюється  наглядом  та  контролем. Завдання,  що  виконуються  у  цій 

сфері Департаментом інформації, аналізу та навчання, включають, зокрема: 

 організацію  та  проведення  навчання  у  сфері  регулювання  фінансового 

управління органами місцевого самоврядування; 
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 надання  порад  щодо  практичного  застосування  положень  у  поточному 

фінансовому управлінні; 

 надання  інформації  про  зміни  в  законодавчих  положеннях,  що  впливають  на 

належне фінансове управління органами місцевого самоврядування; 

 поширення  інформації,  що  виникає  внаслідок  здійснення  контрольної  функції 

Палатою. 

Інформаційна  діяльність Палати  пов'язана,  головним  чином,  з  наданням  інформації  у 

сфері практичного застосування положень, що стосуються фінансового управління органами 

місцевого самоврядування.  

Регіональні рахункові палати, відповідно до Закону Республіки Польща про Закону про 

державні  фінанси,  фактично    здійснюють  контроль  на  усіх  стадіях  бюджетного  процесу 

починаючи  за  прогнозування,  планування  та  затвердження  бюджету  одиниці  місцевого 

самоврядування і закінчуючи виконанням та контролем за виконанням бюджету. В Таблиці 

11  представлені  функції  регіональних  рахункових  палат  щодо  контролю  та  регулювання 

діяльності фінансових органів місцевого самоврядування. 

Таблиця  11.  Функції  та  повноваження  Регіональних  рахункових  палат  (РРП)  щодо 

питань регулювання та контролю місцевих бюджетів.  

 

Стадія  бюджетного 
процесу 

Функції та повноваження РРП 

Етап  прогнозування 
місцевого бюджету  

РРП  розглядає  проект  рішення  ОМС  щодо  багаторічного 
фінансового прогнозу з метою надання висновків. Особливу увагу 
РРП звертає на планування майбутніх зобов’язань ОМС та обсягу 
майбутнього  боргу.  У  разі  негативного  висновку  РРП  місцева 
влада  робить  відповідні  зміни  у  фінансовому  прогнозі.  В 
результаті  може  бути  змінена  сума  відповідних  витрат  на 
реалізацію  окремих  проектів,  що  фінансуватимуться  в 
майбутньому з бюджетів ОМС.  

Етап  затвердження 
бюджету 

РРП  розглядають  проект  рішення  про  місцевий  бюджет,  який 
готує  МФО  відповідного  ОМС.  Проект  рішення  про  місцевий 
бюджет  подається  одночасно  на  розгляд  ОМС  та  РРП  з  метою 
надання  висновку.  Висновок  РРП  має  бути  представлений МФО 
до  затвердження  бюджету  відповідною  радою.  У  разі 
неприйняття  бюджету  в  строк  до  31  січня  для  виконання  за 
основу береться проект бюджету погоджений РРП. Висновок РРП 
включає в себе висновки щодо можливості фінансувати дефіциту 
місцевого бюджету.  

Етап  виконання  РРП  розглядає  інформацію  про  хід  виконання  бюджету  ОМС 
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бюджету  разом з  інформацією про розробку довгострокового фінансового 
прогнозу,  включаючи  інформацію  про  хід  реалізації 
довгострокових  проектів    за  першу  половину  року  до 31  серпня 
поточного року. 

Етап  контролю 
бюджету 

РРП розглядає щорічний  звіт, що подається виконавчим органом 
ОМС до 31 березня року наступного за звітним бюджетним роком 
з  метою  надання  свого  висновку  про  виконання  бюджету.  Звіт 
містить доходи та витрати бюджету ОМС, зміни в плані витрат на 
реалізацію  програм,  що  фінансуються  за  рахунок  коштів  з 
Європейського союзу та невідшкодованих коштів з Європейських 
джерел,  а  також  рівень  просування  у  виконання  багаторічних 
програм.  

Питання що стосуються контролю запозичень та боргу прописуються в законодавстві Польщі. 

1. Право випускати муніципальні облігації місцеві органи влади Польщі отримали в 1995 
р. Таке право мають гміни, повіти, воєводства, їхні об'єднання, а також столичне місто 
Варшава. 

2. Законодавством  Польщі  визначено,  що  емітент,  який  є  органом  місцевого 
самоврядування,  об'єднанням  таких  суб'єктів  чи  столичним  містом  Варшавою, 
зобов'язаний  визначити  мету  випуску  муніципальних  облігацій.  Він  не  має  права 
витрачати кошти, отримані в результаті випуску облігацій, на інші цілі. 

3. Конституція обмежує обсяг заборгованості органів місцевого самоврядування, ‐ він не 
повинен перевищувати 60 % річного доходу муніципалітету. 

4. У  польському  фінансовому  секторі  діють  досить  жорсткі  обмеження  щодо 
інвестування. Так, польські банки можуть інвестувати лише до 15 % їхнього капіталу в 
цінні папери, випущені будь‐яким емітентом, і не більше 26 % їхнього капіталу в цінні 
папери  корпоративного  типу  (разом  з  муніципальними  облігаціями).  Донедавна 
страхові компанії були зобов'язані інвестувати лише в облігації, емітовані компаніями 
або  підприємствами,  що  належать  органам  місцевого  самоврядування,  а  не  в 
облігації, емітовані самими органами місцевого самоврядування, якщо для їх випуску 
не надавалися урядові гарантії. 

5. Крім  того,  податкове  законодавство  містить  норми,  які  істотно  стримують  розвиток 
ринку  муніципальних  запозичень.  Наприклад,  відсотки  за  муніципальними 
облігаціями, отримані фізичними особами, не підлягають оподаткуванню, а отримані 
корпоративними  юридичними  особами  ‐  є  об'єктом  оподаткування.  На  відсотки  за 
облігаціями, які емітовані комунальними підприємствами, не поширюються податкові 
пільги.  Польське  законодавство  передбачає  і  низку  інших  обмежень  щодо  випуску 
муніципальних  облігацій  та  обслуговування  боргу  місцевих  органів  влади.  Такі 
обмеження  не  сприяють  активному  залученню  коштів  від  розміщення  місцевих 
облігацій для фінансування проектів місцевого розвитку. 

Роль Міністерства фінансів у стосунках з МФО 
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У  стосунках  з  органами  місцевого  самоврядування  Міністерство  фінансів  фактично  є 

органом,  який  розробляє  підзаконні  НПА  спрямовані  на  регулювання  системи  МФО, 

організує  систему  звітності  місцевих  бюджетів  (в  тому  числі  бюджетну  та  податкову), 

займається розрахунком загальної субвенції для місцевих бюджетів, а також розробляє НПА 

щодо  податків  та  зборів,  при  цьому  Міністерство  фінансів  не  здійснює  контроль  за 

збиранням податків, цим займаються Регіональні рахункові палати.  

Міністерство  фінансів  має  2  підрозділи,  які  відповідальні  за  стосунки  з  органами 

місцевого самоврядування з питань формування бюджетної політики на місцевому рівні:  

 Департамент місцевого самоврядування;  

 Департамент місцевих податків.  

Департамент фінансів місцевого самоврядування відповідає за виконання завдань у межах 

системи  фінансів  територіального  самоврядування,  загальних  субвенцій  для  органів 

місцевого самоврядування та бюджетного звітування органів місцевого самоврядування. 

Завдання Департаменту: 

 у сфері системи фінансів місцевого самоврядування: 

o підготовка  проектів  нормативно‐правових  актів,  що  регулюють  принципи 

фінансування органів місцевого самоврядування; 

o розробка  системних  рішень,  що  регулюють  принципи  фінансової  системи 

місцевого самоврядування; 

o аналіз функціонування системи фінансів місцевого самоврядування; 

 у  питаннях,  що  стосуються  окремих  частин  загальної  субсидії  на  одиниці  місцеве 

самоврядування: 

o планування обсягів окремих частин загальної субсидії та платежів; 

o визначення  окремих  частин  загальної  субсидії  для  кожної  одиниці  місцевого 

самоврядування  та  платежів  відповідно  до  принципів,  викладених  у 

законодавчих актах; 

o інформування  окремих  органів  місцевого  самоврядування  про  обсяг 

узгоджених  частин  загальної  субсидії  та  платежів,  прийнятих  для  даного 

бюджетного року; 

o передачу  частин  окремих  частин  загальної  субсидії  до  місцевих  органів 

самоврядування  та перерахування коштів на ці підрозділи,  у відповідності до 

положень щодо розподілу загальної субсидії; 

o ведення фінансової та бухгалтерської звітності про доходи та витрати у частині 

82  державного  бюджету  ‐  загальні  субсидії  для  органів  місцевого 

самоврядування; 

o визначення  та  інформування  про  суми,  що  випливають  з  розподілу  резервів 

окремих  частин  загальної  субсидії,  призначених  для  органів  місцевого 

самоврядування; 
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o співпраця з Національним банком Польщі у сфері обслуговування банківських 

рахунків  для  частини  82  державного  бюджету  ‐  загальні  субсидії  для  органів 

місцевого самоврядування; 

 у  рамках  бюджетної  звітності  органів  місцевого  самоврядування  органів  місцевого 

самоврядування: 

o збір,  обробка  та  обмін  даними  з  бюджетних  звітів  органів  місцевого 

самоврядування; 

o розробка консолідованої, періодичної інформації на основі даних з бюджетних 

звітів органів місцевого самоврядування; 

o складання  зведеного  звіту  про  виконання  бюджетів  органів  місцевого 

самоврядування,  що  є  частиною  річного  звіту  про  виконання  державного 

бюджету; 

o експлуатація,  підтримання  та  забезпечення  ведення  системи  ІТ‐бюджету  для 

органів місцевого самоврядування у співпраці з Департаментом інформаційних 

технологій; 

 підготовка прогнозів бюджетів органів місцевого самоврядування; 

 проведення аналітичної роботи з підготовки інформаційних та статистичних даних для 

потреб Уряду Республіки Польща,  Сейму  та Сенату,  Спільного  урядового  і місцевого 

комітету місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування; 

 співпраця  з  місцевою  владою  Комітету  спільного  уряду  та  територіального 

самоврядування; 

 співпраця з регіональними  рахунковими палатами та підрозділами у сфері ведення та 

розширення  ІТ‐системи  бюджетної  звітності  підрозділів  за  участю  Департаменту 

інформаційних технологій; 

 співпраця з: 

o Департаментами:  Реформи  державних  фінансів,  Платіжної  установи, 

Європейського  Союзу,  Регіональної  політики  та  сільського  господарства  та 

Департаментом  державного  бюджету  щодо  запровадження  концептуальної 

роботи  у  сфері  системи  фінансування  з  фондів  Європейського  Союзу  та  їх 

зв'язок з іншими елементами фінансової системи держави; 

o Департаментом  фінансування  бюджетної  сфери  в  рамках  системних  рішень 

щодо  фінансування  з  державного  бюджету  навчальних  завдань,  що 

виконуються фізичними особами; 

o Департаментом  державного  боргу  по  збору  інформації  про  зобов'язання  та 

дебіторську заборгованість суб'єктів господарювання; 

o Департаментом гарантій та поручительства у сфері надання кредитів місцевим 

органам самоврядування в рамках реабілітаційної програми; 

o Департаментом державного бюджету у сфері методології бюджетної звітності 

підрозділів.89  

                                                            
89 https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1011549/zaldozarzadzenianr1015072008regulamin.pdf 
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Департамент місцевих податків відповідає за здійснення податкової політики у сфері 

податків і зборів, що становлять доходи органів місцевого самоврядування.  

Завдання Департаменту: 

 підготовка  проектів  нормативно‐правових  актів,  які  мають  бути  уповноважені 

Міністром або включені в засідання Ради Міністрів, належать до компетенції міністра 

та  аналіз  функціонування  існуючих  рішень  та  ініціювання  змін  у  регулюванні 

наступних сфер: 

o податку на нерухомість; 

o податку на транспортні засоби; 

o лісового податку; 

o сільськогосподарського податку; 

o податку на цивільно‐правові операції; 

o податку на спадщину та пожертвування; 

o збори:  казначейські,  ринкові, місцеві, на утримання здравниць, на утримання 

собак 

 співпраця  з  Департаментом  податкової  політики,  включаючи  розробку  положень 

податкової політики щодо податків і зборів, зазначених у пункті 1;  

 підготовка  проектів  тлумачень  положень  загального  податкового  законодавства  з 

урахуванням  судової  практики  адміністративних  судів,  Конституційного  суду  та 

Європейського  суду,  щодо  питань,  що  знаходяться  у  сфері  повноважень 

Департаменту; 

 підготовка  проектів  індивідуальних  тлумачень  у  співпраці  з  Департаментом 

податкової політики та Департаментом податкової адміністрації; 

 прецедентне  право  та  відповіді  на  скарги  платників  податків  до  адміністративних 

судів щодо податків,  зазначених у пункті 1  літ.  д) –  і)  та підготовка проектів позицій 

щодо конституційних скарг в межах повноважень Департаменту; 

 розробка  проектів,  у  тому  числі  електронних  форм,  податкових  форм  та  інструкцій 

правил  та  процедур  їхнього  обслуговування  в  податкових  органах  ‐  співпраця  з 

Департаментом  інформаційних  технологій  та  Департаментом  податкової 

адміністрації; 

 нагляд  за  друком  та  розподілом  податкових  форм  та  участь  у  тендерних  заходах  у 

співпраці з Департаментом фінансів Міністерства; 

 співпраця  з  інституціями  Європейського  Союзу  у  сфері  податків,  що  належать  до 

сфери повноважень Департаменту,  зокрема участь у судових справах Європейського 

суду; 

 вжиття  юридичних  та  інформаційних  заходів  для  покращення  роботи  податкових 

органів, у співпраці з Департаментом інформаційних технологій у питаннях: 

o податкового оформлення нерухомості, включаючи узгодження цього реєстру з 

реєстром  земельних  ділянок  та  будівель  в  рамках  Інтегративної  електронної 
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платформи  ‐  Податку  на  нерухомість  (ІЕП‐ПН),  а  також  з  іншими  офіційними 

реєстрами, як частина Інтегрованої інформаційної системи нерухомості; 

o інтернет‐освітнього порталу  ІОП‐ПН як  інструменту комунікації  з податковими 

органами місцевого самоврядування; 

o реєстрації  даних  щодо  податку  на  нерухомість,  що  знаходяться  в  управлінні 

податкових органів,  включаючи  інформацію про вартість нерухомості  та ціни, 

що входять до складу активів майна ‐ САМ; 

 збір даних про громади щодо структури та розміру податкових та місцевих внесків на 

основі  обстежень  у  співпраці  з  Департаментом  інформаційних  технологій  та 

Департаментом фінансів місцевого самоврядування; 

 забезпечення  відповідності  податкових  положень,  що  належать  до  власності 

Департаменту, правилам надання державної допомоги у співпраці з Департаментом 

народного господарства.90 

Висновки по країні 

 В Польщі є Закон про державні фінанси, який охоплює правові норми, що регулюють 
відносини у сфері державних та місцевих фінансів, а також функціонування цільових 
фондів,  існують  також  ряд  спеціалізованих  законів,  які  регулюють  питання  доходів 
органів  місцевого  самоврядування,  питання  фінансового  контролю,  про 
відповідальність  за  порушення  дисципліни  у  сфері  державних  фінансів.  Крім  того, 
зважаючи на децентралізацію країни багато питань фінансово‐бюджетного характеру 
регулюються ухвалами  (рішеннями) ОМС:  питання, що стосуються місцевих податків 
та зборів, процедур прийняття бюджетів тощо.  

 У Польщі трирівнева система ОМС, яка включає в себе воєводства, повіти та гміни. В 
сьогоднішній  Україні  рівні  ОМС  можна  співвіднести  з  областями,  районами  та 
територіальними громадами.   

 На даний час у Польщі налічується 16 воєводств (регіонів), 380 повітів  (округи та міста, 
які  мають  значення  для  країни),  2478  гмін  (територіальних  громад  або 
муніципалітетів). 

 Для  кожного  рівня  ОМС  розроблений  окремий  закон,  яких  регулює  функції  ОМС,  в 
тому числі й ті, що стосуються складання на виконання бюджету.  

 Аналогічно  Україні  на  кожному  рівні  місцевої  влади  існують  представницькі  та 
виконавчі  органи  управління.  На  кожному  рівні  є  місцева  рада,  що  складається  з 
депутатів та приймає рішення щодо затвердження місцевого бюджету та управління, 
яке  виконує місцевий бюджет. 

 Організація місцевих територіальних громад представлена гмінами. Середня польська 
гміна має населення 15530 мешканців.91 Середні сільські гміни мають у середньому 3 
тис. осіб, гміни великих міст ‐ кілька сотень тисяч мешканців. 

 Гміна  самостійно  фінансує  видатки  на  утримання  території,  шляхів,  вулиць,  мостів, 
парків,  охорону  довкілля,  водопостачання,  каналізацію  та  вивезення  сміття, 

                                                            
90 https://www.mf.gov. 
91 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 
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забезпечення електроенергією тощо. 

 Середньою  одиницею  місцевого  самоврядування  є  повіт.  Повіт  виконує 
повноваження  з  утримання  закладів  середньої,  спеціальної  та  професійної  освіти, 
медичних  установ  і  лікарень,  культурних  установ,  збереження  культурних  цінностей 
тощо.  Якщо  порівнювати  з  Україною,  то  найвідповіднішою  бюджетною  одиницею 
польському  повітові  буде  районний  бюджет  з  тією  різницею,  що  в  Польщі  бюджет 
нижчого  рівня,  тобто  гміни,  зовсім  не  залежить  від  диктату  бюджету  вищого  рівня, 
повіту. 

 Найвищою  ланкою  місцевого  самоврядування  в  Польщі  є  воєводство,  його  можна 
умовно  порівняти  з  статусом  області  в  Україні.  Щоправда  головною  функцією 
воєводства  є  регіональний  розвиток,  а  не  диктування  умов  розподілу  коштів  та 
видатків між районами та містами. 

 На  кожному  рівні  АТО  існують  представницькі  та  виконавчі  органи  місцевого 
самоврядування,  які  в  рамках  своїх  бюджетів  готуються  та  затверджують  бюджети 
ОМС  та  опікуються  питаннями  внутрішнього  контролю,  які  здійснюють  створені 
ревізійні комісії.  

 Відповідно  до  чинного  законодавства  повноваження  структурного  підрозділу, 
відповідального  за  фінансового  управління  гміни  (повіту,  воєводства)  визначаються 
статутом  гміни  (повіту,  воєводства)  в  межах  відповідного  бюджету.  Структура 
фінансового  управління  гміни  (повіту,  воєводства)  описується  у  Організаційних 
положеннях управи гміни (повіту, воєводства). 

 Чисельність  працівників  фінансового  управління  ОМС  залежить  від  чисельності 
населення  відповідної  АТО.  Так,  наприклад,  Гміна  Бесько  з  населенням  4550 
мешканців  має  5  штатних  посад,  відповідальних  за  питання  бюджету  та  фінансів,  а 
гміна Добре з населенням 21000 мешканців – 8 штатних посад Управління бюджету та 
фінансів. 

 Рада  (воєводства,  повіту  або  гміни)  здійснює  контроль  за  діяльністю  воєводства 
(повіту,  гміни)  та  організаційних  підрозділів,  що  йому  підпорядковуються,  і  з  цією 
метою  вона  створює  Ревізійну  комісію.  Принципи  і  порядок  діяльності  Ревізійної 
комісії визначається Статутом воєводства (повіту, гміни). 

 Система влади децентралізована і ОМС самі приймають рішення щодо встановлення 
місцевих  податків  та  зборів  в  межах  визначених  верхній  порогів  встановлених 
Міністерством фінансів.  

 Разом з тим в Польщі дуже суворий контроль за фінансовими видатками з бюджетів 
органів  місцевих  самоврядувань.  Мережа  регіональних  рахункових  палат  дуже 
наближена  до  місцевих  бюджетів,  щоб  побачити  зловживання.  Даний  орган  –  це 
орган фінансового аудиту та контролю. 

 Регіональні рахункові палати,  відповідно до Закон Республіки Польща про Державні 
фінанси,  фактично    здійснюють  контроль  на  усіх  стадіях  бюджетного  процесу 
починаючи  за  прогнозування,  планування  та  затвердження  бюджету  одиниці 
місцевого  самоврядування  і  закінчуючи  виконанням  та  контролем  за  виконанням 
бюджету.  

 Регіональні  рахункові  палати  крім  наглядової  діяльності  здійснюють  також 
консультаційну  діяльність,  наприклад  видають,  на  вимогу  виконавчого  органу 
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місцевого самоврядування, висновку про можливість погашення кредиту, кредиту або 
викупу цінних паперів. Також вони займаються контрольною діяльністю – проводить 
аудит  фінансового  менеджменту  та  державних  закупівель  і  крім  цього  також 
здійснюють навчальну та інформаційну діяльність для ОМС.  

 Міністерство  фінансів  Польщі  формує  загальнодержавну  політику,  розраховує  та 
встановлює верхній поріг ставки податків і збирає ту частку податків, які необхідні для 
покриття  загальнодержавних  зобов’язань,  як  то:  розбудову  загальнодержавної 
інфраструктури,  надання  вирівнюючої  та  освітньої  субвенцій  на  місця,  фінансування 
вищої  освіти  тощо.  Саме  на  місцях  реалізовується  реальне  життя  і  саме  там  мають 
ухвалюватися  рішення  про  те,  які  реальні  потреби  місцевих  мешканців  треба 
забезпечити саме сьогодні, а які можна відкласти на завтра. 

4. Словаччина  

Основи бюджетного законодавства  

Основним  актом,  який  регулює  питання  місцевого  самоврядування  є  Конституція 

Словацької  республіки,  від  1  жовтня  1992  р.92.  Зокрема  в  Конституції  зазначені 

представницькі  та виконавчі органи місцевого  самоврядування а  також процедури нагляду 

за  діяльністю  органів  місцевого  самоврядування.  В  Словаччині  немає  ані  кодексу,  ні 

спеціального  закону  про  державні  фінанси.  Основну  групу  фінансово‐правових  законів 

складають: 

 Закон про територіальний та адміністративний поділ Словацької республіки, №221, 

від  24  липня,  1996  р.93  В  законі  зазначається,  що  муніципалітети  і  регіони  –  є 

незалежними  самоврядними  одиницями.  Зазначається  повний  перелік  регіонів  та 

районів  на  які  вони  поділені.  Перелік  муніципалітетів  затверджується  окремим 

розпорядженням уряду.  

 Закон  про  самоврядування  територіальних  одиниць  вищого  рівня  (Закон  про 

регіони  самоврядування),  №302,  від  21  липня  2001  р.94  В  законі  прописуються 

зокрема  сфера  самоврядування  регіону  та  муніципалітету,  фінансування  регіону  та 

муніципалітету, функції аудитора регіону і т.п.  

 Закон про організацію місцевої державної  адміністрації, № 222,  від 4  липня, 1996 

р.95  В  законі  прописані  функції  та  повноваження  регіональної  адміністрації  та 

адміністрації районів в тому числі і фінансові.  

 Закон  про  муніципалітети,  №369,  від  6  вересня  1990  р.96  Описує  функції  та 

повноваження  представницьких  та  виконавчих  муніципальних  органів  місцевого 

самоврядування, в тому числі ті, що стосуються складання та виконання бюджетів.  

                                                            
92 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992‐460&prev=search 
93 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Fzz%2F1996‐221 
94 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001‐302&prev=search 
95 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐

predpisy/SK/ZZ/1996/222/20010701.html&prev=search 
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 Закон про регіони, № 139,  від 15  травня 2000  р.97 Описує функції  та повноваження 

представницьких  та  виконавчих  регіональних  органів  місцевого  самоврядування,  в 

тому числі ті, що стосуються складання та виконання бюджетів. 

 Закон про вибори до місцевих органів влади муніципалітетів, № 346 від 28 серпня 

1990  р.98  Описує  процедуру  обрання  представницьких  органів  управління 

муніципалітету, вимоги до кандидатів тощо.  

 Закон про бюджетні правила місцевого самоврядування та про внесення замін до 

деяких актів, № 583, від 23 вересня 2004 р.99  Закон регулює процедуру складання та 

виконання  муніципальних  та  регіональних  бюджетів.  Описує  бюджетний  процес  та 

особливості  фінансових  відносин  між  державним  бюджетом  та  бюджетами 

муніципалітетів  та  регіонів,  між  бюджетами  регіонів  та  муніципалітетів,  а  також 

відносини  бюджетів  самоврядних  одиниць  з  іншими  юридичними  та  фізичними 

особами.  

 Закон про правовий статус  та  заробітну плату мерів малих  та великих міст, № 253 

від 25 серпня 1994 р.100 Цей Закон регулює правовий статус мерів міст та мерів міст, 

встановлює  мінімальну  місячну  зарплату  мерів,  що  відповідає  кількості  мешканців 

муніципалітету або міста з постійним місцем проживання на їх території. 

 Закон  про  бюджетні  правила  державного  управління  та  про  внесення  змін  до 

деяких  актів,  №  523  від  30  вересня  2004  р.101  Цей  закон  регулює  процедуру 

бюджетного процесу, що стосується складання  та виконання загального державного 

бюджету,  повноваження  Міністерства  фінансів  та  інших  органів  державного 

управління та процедуру створення та управління бюджетними організаціями.  

 Конституційний  закон  про  бюджетну  відповідальність, №  493,  від  22  грудня  2011 

р.102  Закон  затверджує  правила  бюджетної  відповідальності,  окреслює  функції  та 

повноваження ради з бюджетної відповідальності.   

 Закон про фінансовий контроль та аудит та про внесення змін до деяких актів, № 

357,  від  9  грудня  2015  р.103  Закон  регламентує  основні  правила,  цілі  та  методику 

здійснення фінансового контролю та аудиту.  

                                                                                                                                                                                                     
96 
https://translate.googleusercontent.com/translatec?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=sk&sp=nmt4&tl=uk&u=http://
www.epi.sk/zz/1990‐369&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhiPI6WuY‐
o6Ak9VDe4omg72MTmrzA 
97 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2000‐129 
98 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐

predpisy/SK/ZZ/1990/346/20020301.html&prev=search 
99 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐

predpisy/SK/ZZ/2004/583/20150801&prev=search 
100 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐

predpisy/SK/ZZ/1994/253/&prev=search 
101 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonypreludi.sk%2Fzz%2F2004‐523 
102 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011‐493&prev=search  
103 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Fzz%2F2015‐357 
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 Закон про бухгалтерський облік: № 561, від 31 грудня 1991 р. Закон регулює сферу та 

спосіб  ведення  обліку,  вимоги  щодо  обсягу  та  способу  оприлюднення  інформації  з 

обліку та умов передачі бухгалтерських записів для державних потреб. 

Особливості  територіальної організації  системи органів,  відповідальних  за розробку 

та виконання місцевих бюджетів 

У  Словаччині  існує  2  рівня  місцевого  самоврядування  регіон  (край)  та  муніципалітет 

(обце).  На  сьогоднішній  час  у  Словаччині  існує 8  регіонів  та 2930 муніципалітетів  (громад), 

див. Додаток 1. Середній розмір муніципалітету складає 1850 мешканців104. 

Конституція Словаччини визначає, що місцеве самоврядування проводиться на зборах 

жителів  муніципалітету  місцевим  референдумом,  так  само  референдумом  приймаються 

рішення на рівні регіону. Закон визначає, як проводити місцевий референдум і референдум 

на  території  вищої  територіальної  одиниці.  Держава  може  втручатися  в  діяльність 

муніципалітету  та  регіону  лише  у  встановленому  законом  порядку.  У  питаннях 

територіального  самоврядування  і  для  забезпечення  завдань,  що  виникають  для 

самоврядування  за  законом,  муніципалітет  і  регіон  можуть  видавати  загальнообов'язкові 

правила. 

У Словаччині подібно до інших розглянутих країн є представницькі та виконавчі органи 

місцевого  самоврядування.  На  рівні  регіону  –  це  регіональна  рада  (заступництво)  та 

муніципальна  рада  (заступництво).  Виконавчі  органи  управління  представляє  президент  та 

рівні  регіону  та мер  на  рівні муніципалітету,  та  виконавчі  органи,  які  вони  очолюють,  див. 

Таблицю 12.   

Таблиця  12.  Представницькі  та  виконавчі  органи  місцевого  самоврядування 
Словаччини 

Регіональна  рада  (заступництво  органу 
місцевого  самоврядування  регіону)  є 
законодавчим  та  керівним  органом  регіону 
та  складається  з депутатів,  обраних прямим 
загальним  голосуванням  на  чотирирічний 
термін.  

Регіональною  радою  можуть  засновуватись 
комісії,  які  діють  як  консультаційні  органи, 
яким дано право ініціювати та контролювати 
рішення  ради.    Члени  комісії  обираються  з 
числа  членів  обласної  ради  обласною 
радою.   

 

Регіональний комітет є виконавчим органом 
регіону у  сфері незалежної компетенції. При 
виконанні  своїх  повноважень  Комітет  несе 
відповідальність  перед  Радою. Рада  може 
приймати  рішення  лише  з  питань 
делегованої  компетенції,  якщо  це 
передбачено законом. 

Президент  (голова)  обирається  прямим 
загальним  голосуванням  на  чотирирічний 
термін. Він/вона є представником місцевого 
самоврядування  регіону  і  органу 
заснованого  статутом  і  очолює  засідання 
обласної ради.  

                                                            
104 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 



 
<Technical Annex No….> 

LOGICA project 

  93

  Регіональний орган влади виконує завдання 
в  межах  своєї  незалежної  компетенції, 
встановлені  Комітетом  і  Радою,  і  підтримує 
діяльність  комітетів  і  комісій. Комітет  може 
нав'язувати  завдання  Регіональному  органу 
тільки в межах своєї компетенції, покладеної 
на неї законом.  

Регіональний  орган  влади  у  незалежній 
юрисдикції  приймає  рішення  у  випадках, 
передбачених  відповідним  Законом. 
Регіональний  орган  влади,  у  міру 
необхідності  та  засобами,  передбаченими 
законом,  здійснює  контроль  за  діяльністю 
муніципальних  органів  у  виконанні 
делегованих повноважень. 

 

Місцева  рада  (Обецне  заступітельство  у 
муніципаліетах,  мєске  заступітельство  в 
містах  та  мієсне  заступітельство  в  районах 
міст)    є  дорадчим  місцевим  органом.  Він 
складається  з  членів,  вибраних  прямим 
загальним  голосуванням  на  чотирирічний 
період.  

 

  

Муніципальний комітет це  консультаційний 
орган  мера  та  виконавчий  орган  місцевої 
ради.  Його  формування  є  необов'язковим  і 
його  члени  обираються  серед  членів 
депутатів  місцевої  ради  цією  радою.  
Муніципальний  комітет  має  повноваження 
ініціювати,  контролювати  та  виконувати 
завдання у відповідності до рішень місцевої 
ради. 

Мер (староста в муніципалітетах та районах 
міст  та  приматор  в  містах)  є  найвищим 
виконавчим  органом  громади  органу  та 
законним  представником.  Він/вона 
обирається прямим загальним голосуванням 
на  чотирирічний  період  та  очолює  як 
муніципальний  комітет  так  і  муніципальний 
орган влади. 

Муніципальний  орган  влади  створюється  з 
метою  допомоги  муніципальному  комітету. 
Він  очолюється  мером,  заступником  мера, 
секретарем муніципального органу, якщо ця 
посада  створена.  Він  виконує  як  власні 
завдання, покладені на нього заступництвом 
та комітетом, так і делеговані повноваження.

Братислава  і  Кошице  мають  два  рівні 
самоврядування:  муніципалітет  (магістрат), 
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що  представляє  собою  місто  в  цілому,  а 
також райони міста (меска часть). Ці райони 
міста  відповідають  за  питання  місцевого 
значення  такі,  як  містобудування,  місцеве 
утримання  доріг,  бюджет,  рішення  місцевої 
влади,  обслуговування  парку  та  громадську 
безпеку. 

 

Орган муніципальної влади відповідає, як орган найбільше наближених до мешканців 

міста,  відповідає  за  питання  житла,  транспорту,  соціальних  послуг,  комунальних  послуг, 

утримання  лікарень,  вищої  освіти,  участі  у  цивільній  обороні  тощо.  А  на  рівні  регіонів 

вирішуються  питання  регіонального  розвитку,  будівництва  доріг,  питання  утримання 

шкільних і дошкільних навчальних закладів, місцевого розвитку тощо., див. Додаток 3.   

 

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів. Джерела фінансування утримання МФО 

Відповідальність  представницьких  та  виконавчих  органів  за  питання  складання, 

затвердження, виконання бюджету представлені в Таблиці 13.  

Таблиця  13.  Представницькі  та  виконавчі  органи,  відповідальні  за  питання 

складання,  затвердження,  виконання  та  контролю  за  виконанням  місцевого  бюджету 

Словаччини.  

 

Представницькі органи  Виконавчі органи 

КРАЙ 

Регіональні  збори  (Заступництво  краю)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

‐ затвердження  бюджету  краю, 
затвердження  щорічного  звіту  про 
виконання бюджету, фінансових звітів 
наприкінці звітного періоду; 

Приймає рішення з питань: 

‐ придбання та передача матеріального 
майна,  за  винятком  комунальних 
послуг та доріг; 

‐ надання  подарунків  у  натуральній 
формі  та  готівкою  відповідно  до 

Регіональний  комітет  (комітет  краю)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання: 

‐ забезпечує  управління  краєм 
відповідно  до  затвердженого 
бюджету  та  реалізує  бюджетні 
заходи  в  межах  окреслених 
Заступництвом краю;  

‐ визначає  кількість  працівників 
регіону,  що  входять  до  складу 
регіонального  органу  влади, 
спеціальних  органів  краю  та 
організаційних  одиниць,  а  також 
розмір  коштів  на  оплату  праці  цих 
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спеціального  закону,  що  перевищує 
100  000  крон  на  одну  фізичну  або 
юридичну  особу  протягом 
календарного року, 

‐ надання  фізичним  або  юридичним 
особам  субвенцій  та  поверненої 
фінансової  допомоги  понад  200000 
крон  у  індивідуальних  випадках 
протягом  одного  календарного  року 
та укладення державних контрактів на 
їх  надання,  якщо  це  не  стосується 
субвенцій  з  коштів  державного 
бюджету, 

‐ надання  субвенцій  муніципалітетам  з 
обласного  бюджету  та  перевірка  їх 
використання,  за  винятком  надання 
субвенцій  під  час  декларування 
надзвичайного  стану  відповідно  до 
іншого  правового  регулювання,  якщо 
субсидія  надається  у  зв'язку  з 
оголошеною кризою, 

‐ відмова  від  прав  та  звільнення  від 
боргу понад 200 000 крон; 

‐ скасування  дебіторської 
заборгованості понад 200 000 крон 

‐ укладення  та  прийняття  та  надання 
позики,  запозичення,  прийняття  на 
себе зобов'язання гаранта; 

‐ випуск муніципальних облігацій; 
‐ визначення  частки  власності  в  бізнесі 

інших юридичних осіб; 
‐ грошові та негрошові депозити, тощо. 

працівників. 

Приймає рішення з питань: 

‐ надання  субвенцій  та  погашення 
фінансової допомоги у розмірі до 200 
000  крон  у  індивідуальних  випадках 
фізичним  або  юридичним  особам 
протягом  календарного  року  та 
укладання  публічно‐правових 
договорів  на  їх  надання,  якщо це  не 
субсидії з державного бюджету; 

‐ відмови  від  прав  та  звільнення  від 
боргу,  що  не  перевищує  200  000 
крон; 

‐ застава рухомого майна або прав, що 
не перевищують 200 000 крон; 

‐ укладання  угод  про  погашення  з 
терміном  погашення  не  більше  18 
місяців; 

‐ придбання  та  продаж  рухомого 
майна Регіону, включаючи гроші; 

‐ надання  подарунків  у  натуральній 
формі  до  100  000  крон  в  окремих 
випадках та інші.  

 

Муніципальна  рада  є  відповідальною  за 
наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ затвердження  муніципального 
бюджету,  затвердження  щорічного 
звіту  про  виконання  бюджету, 
фінансових  звітів  наприкінці  звітного 
періоду; 

‐ створення  постійно  діючих  та 
тимчасових фондів муніципалітету; 

‐ видає  загальнообов’язкові  постанови 
муніципалітету; 

‐ визначає  суму  винагороди  членів 

Муніципальний  комітет  є  відповідальним 
за наступні фінансово‐бюджетні питання: 

‐ забезпечення  управління 
муніципалітетом  відповідно  до 
затвердженого  бюджету,  здійснення 
бюджетних  заходів  в  обсязі, 
визначеному міською радою; 

‐ видання  муніципальних  рішень  з 
фінансово‐бюджетних  питань,  як 
наприклад  “Принципи  фінансового 
управління муніципалітетом”; 

‐ затверджує  фінансові  звіти 
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муніципальної  ради,  вирішує  питання 
щодо  премій,  надбавок,  відпусток 
тощо.; 

‐ ухвалює  рішення  про  грошові  пільги, 
що надаються фізичним особам, які не 
є  членами  муніципальної  ради  для 
виконання  функцій  членів  комітетів, 
комісій  та  спеціальних  органів 
муніципалітету  тощо.  

  

Приймає рішення з питань: 

‐ придбання  та  продаж  матеріального 
нерухомого  майна,  за  винятком 
комунальних послуг та доріг, передача 
квартир  та  нежитлових  приміщень  з 
власності муніципалітету; 

‐ надання  пожертвувань  у  натуральній 
формі  на  суму  понад  20  000  крон  та 
грошових пожертв понад 20 000  крон 
на  фізичну  або  юридичну  особу 
протягом одного календарного року; 

‐ надання  фізичним  або  юридичним 
особам  субвенцій  та  поворотної 
фінансової  допомоги  понад  50000 
крон  у  індивідуальних  випадках  та 
укладання договорів публічного права 
для їх надання, 

‐ прийняття  рішень  щодо  депозитів  в 
готівковій та натуральній формі; 

‐ відмова  та  звільнення  від  боргу,  що 
перевищує 20 000 крон; 

‐ угоди  про  погашення  з  терміном 
погашення більше 18 місяців; 

‐ скасування  дебіторської 
заборгованості, яка перевищує 20 000 
крон 

‐ укладення  договору  про  взяття  та 
надання  кредиту  або  позики, 
прийняття  боргу,  прийняття 
зобов'язання щодо гарантії тощо. 

‐ випуск  муніципальних  облігацій  та 
інші питання 

муніципалітетів,  створених 
організаціями,  що  вносять  внески, 
створеними на дату балансу. 
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За питання  виконання фінансово‐бюджетних питань  відповідає фінансове  управління, 

яке  є  частиною  муніципального  або  регіонального  органу  виконавчої  влади.  Склад  та 

структуру  працівників,  що  в  ньому  працюють  визначає  муніципальний  чи  регіональний 

комітет. А зарплату працівникам фінансового управління встановлює мер муніципалітету.  

Перелік  посад,  що  відповідальні  за  складання  та  виконання  бюджету  прописується  у 

рішенні  місцевого  органу  влади,  як  на  рівні  регіону,  так  і  на  рівні  муніципалітету, 

“Організаційна  структура  місцевого  органу  влади”,  яке  затверджується  місцевою  радою  у 

відповідності  до    законодавства  та  статуту.  Крім  працівників  фінансового  управління  існує 

окрема посада для головного контролера, вона також прописується у цьому розпорядженні, 

див. Приклад 11.  

Приклад 11. Структура та повноваження фінансового управління муніципалітету Кальні 

над Гроном (чисельність населення 2080 мешканців)105 

Посада головного контролера 

 Головний контролер є працівником муніципалітету Кална‐над‐Гроном. 

 Головний аудитор обирається Муніципальною радою строком на 6 років. 

 Головний контролер відповідає  за  виконання  своїх обов'язків перед муніципальною 

радою.  

 Функції  та  повноваження  головного  контролера,  його  заробітна  плата  визначається 

Законом Про муніципалітети. 

 Головний  контролер  перевіряє  законність,  ефективність,  економічність  та 

ефективність  управління  майном,  що  належить  муніципалітету  та  майнові  права 

муніципалітету, а також майно, яке використовується муніципалітетом 

 Він контролює доходи, витрати та фінансові операції муніципалітету. 

Контролює  розгляд  скарг  та  звернень,  дотримання  вимог  загалом  обов'язкового 

законодавства, включаючи муніципальні правила, виконання рішень муніципалітету, а 

та  дотримання  внутрішніх  регламентів  муніципалітету,  а  також  виконання  інших 

завдань, встановлених спеціальними нормативними актами. 

Діяльність головного контролера поширюється на: 

 муніципальний орган влади; 

 бюджетні та допоміжні організації, створені муніципалітетом; 

 юридичних  осіб,  в  яких  муніципалітет  має  власні  інтереси  та  інших  осіб,  які 

розпоряджаються  майном  муніципалітету  в  розпорядженні  яких  знаходиться 

власність муніципалітету; 

                                                            
105 
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.kalna.eu%2Fe_download.php%3Ffile%3Dd
ata%2Feditor%2F29sk_1.pdf%26original%3DORGANIZAČNÝ%2BPORIADOK%2BOD%2B01.02.2017.pdf 
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 осіб,  яким  були  надані  спеціальні  субсидії  або  які  отримують  з  бюджету  фінансову 

допомогу допомогу або безоплатну фінансову допомогу відповідно до спеціального 

регламенту. 

 Головний контролер: 

 здійснює контроль у межах повноважень покладених на нього цим рішенням, 

 подає  до  муніципальної  ради  раз  на  шість  місяців  проект  плану  контролю,  який, 

публікується в муніципалітеті принаймні за 15 днів до слухання в раді; 

 складає  експертні  висновки  щодо  проекту  бюджету  муніципалітету  та  проекту 

остаточного рахунку муніципалітету раніше затвердивши його в Раді; 

 подає звіт про результати аудиту безпосередньо місцевій раді на найближчій сесії; 

 подає до муніципальної ради щонайменше раз на рік звіт про контрольну діяльність у 

період до 60 днів після закінчення календарного року, 

 співпрацює з державними органами у питаннях, пов'язаних з управлінням виділених 

коштів з державного бюджету або зі структурних фондів Європейського Союзу, 

 обробляє скарги, якщо це передбачено спеціальним законом; 

 зобов'язаний провести перевірку на вимогу міської ради;  

 виконувати інші завдання, передбачені окремим законом. 

Головний  контролер  відвідує  засідання  муніципальної  ради  з  правом  дорадчого 

голосу; може також брати участь у засіданнях комісій, створених міською радою. 

Головний  контролер  повинен,  за  запитом,  без  затримки  надавати  членам  Ради 

результати аудиту діяльності мера. 

Зокрема,  головний  контролер  по  відношенню  до муніципального  органу  здійснює 

наступні перевірки: 

 виконання завдань муніципалітету в межах своєї компетенції; 

 виконання завдань, що випливають з чинного законодавства та цього рішення; 

 забезпечення письмового порядку денного окремих органів місцевої влади, 

 забезпечення виконання загальнообов'язкових правил, рішень муніципальної ради та 

рішення муніципалітету; 

 внутрішніх справ муніципалітету; 

 казначейських операцій та бухгалтерського обліку; 

 управління майном муніципалітету. 

а також: 

 звертає  увагу  на  недоліки  та  порушення  чинного  законодавства  у  діяльності 

муніципального органу на вимогу міської ради та мера;  

 робить висновки щодо законності процедур муніципальної влади. 

При  виконанні  своїх  завдань  головний  контролер  має  право  перевіряти  рахунки 
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бухгалтерського обліку та казначейські документи а також  інші документи муніципалітету в 

межах своїх контрольних повноважень. 

Посада Економіста 

 комплексне ведення бухгалтерського обліку; 

 контакти з банками та виставлення рахунків; 

 підготовка  звітів,  квартальних  рахунків  для  податкової  інспекції,  консолідованого 

обліку; 

 складання фінансової звітності; 

 складання звітів про використання бюджету для Фінансової комісії; 

 оформлення щорічних кадастрових та кінцевих звітів муніципалітету та річного звіту; 

 підготовка документації для контролера; 

 відстеження, облік майна муніципалітету та дитячого садка, реєстрація та розрахунок 

субвенцій на передані оригінальні компетенції початкових та дитячих закладів та ін. 

 

 

Посада бухгалтера 

 економіка праці; 

 проста  бухгалтерська  робота,  ведення  індивідуальних  рахунків,  перевірка  точності 

обліку; 

 ведення документів та операцій; 

 відстеження надходжень орендної плати; 

 облік надходження грошових коштів. 

  

Посада спеціаліста з обліку 

 виставляє та веде облік замовлень, отриманих рахунків; 

 відповідає за видачу та стягнення рахунків‐фактур клієнтів; 

 веде облік комунальної власності ‐ довгострокових матеріальних активів, включення в 

амортизаційні групи; 

 відповідає за виведення з експлуатації, малих матеріальних активів; 

 координує роботу відповідно до Закону про державні закупівлі; 

 виконує допоміжні адміністративні роботи; 

 обробляє, підтримує та удосконалює документацію цивільного захисту;  

 відповідає за підготовку документів для присудження громадських робіт; 

 відповідає за надання робіт у сфері поводження з відходами. 

Посада реєстратора 
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 відповідає за незалежне управління місцевими податками; 

 вхідну кореспонденцію та поштові пересилки; 

 дані реєстру; 

 адміністрування муніципальних зборів; 

 засвідчення документів і підписів на документа; 

 заміщує касира під час її відсутності. 

Посада касира 

 управління казначейськими рахунками, облік надходжень; 

 підготовка та проведення виборів, референдумів; 

 розробка  комплексного  порядку  денного  у  сфері  реєстрації  населення, 

наприклад, видача підтвердження на постійне і тимчасове проживання, 

 стягнення зборів на муніципальному та іншому рівні; 

 забезпечення  всебічного  професійного  порядку  денного  /  видачі  свідоцтв  про 

інвентаризацію,  ведення  обліку  списків  номерів  та  видача  документів  на  присвоєні 

номери; 

 відповідає за порядок утримання комунальних відходів; 

 представництво реєстратора під час відсутності та перевірки підписів і документів; 

 відповідає за поштові пересилки. 

 

Підпорядкованість,  підзвітність  МФО  та  державний  контроль.  Роль  Міністерства 

фінансів  

Роль Міністерства фінансів  

Міністерство  фінансів  Словаччини  має  стосунки  з  бюджетами  органами  місцевого 

самоврядування,  що  виникають  на  етапі  планування,  складання,  затвердження  та 

бюджетного контролю.  

На етапі планування  стосунки між бюджетами в  які  втручається Міністерство фінансів 

виникають у питаннях: державного податку (1); субвенції на делеговані повноваження (2) та 

інших  субвенцій  відповідно  до  Закону  про  державний  бюджет  на  відповідний  бюджетний 

рік.  Питання  щодо  фінансових  відносин  між  державним  бюджетом  та  муніципальними 

бюджетами  та  державним  бюджетом  та  регіональними  бюджетами  обговорюється 

Міністерством  фінансів  з  національними  об'єднаннями муніципалітетів  та  представниками 

регіонів  до  подання  проекту  програми  стабільності.  Водночас,  також  обговорюється 

очікуваний розвиток доходів,  видатків,  надлишку або дефіциту муніципальних бюджетів  та 

регіональних бюджетів як частини загального державного бюджету. 

Муніципалітет і регіон (край) зобов'язані надавати Міністерству фінансів необхідні дані 

щодо  їхнього  управління  з  метою  складання  проекту  зведеного  бюджету,  проекту 

державного остаточного рахунку  та проекту зведеного річного звіту Словацької Республіки. 
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 Дані  з  метою  підготовки  проекту  зведеного  бюджету  надаються  муніципалітетами  та 

регіонами. 

Муніципалітет  і  регіон  (край)  зобов'язані  надавати  в  бюджетну  інформаційну  систему 

інформацію щодо: 

1. затвердженого бюджету на відповідний фінансовий рік та бюджетів на наступні 

роки  в  рамках  багаторічного  бюджету  не  пізніше  20  календарних  днів  з  дати 

затвердження  бюджету  муніципальною  владою  або  органом  управління 

регіону,  який  має  відповідні  повноваження, якщо  муніципальний  бюджет  або 

регіональний  бюджет  на  наступний  фінансовий  рік  буде  затверджено  до  31 

грудня  поточного  року,  муніципалітет  і  регіон  (край)  повинні  надавати 

затверджені  бюджетні  дані  принаймні  за  основними  категоріями  економічної 

класифікації бюджетної класифікації не пізніше 10 січня наступного бюджетного 

року.  А  затверджений  бюджет  на  відповідний  фінансовий  рік  та  багаторічний 

бюджет  не  пізніше  31  січня  наступного  бюджетного  року.  Упродовж 

бюджетного  періоду,  муніципалітет  та  регіон  (край)  надають  дані  про 

затверджений  бюджет  попереднього  бюджетного  року  відповідно  до 

інформації, що запитується;  

2. скоригованого бюджету не пізніше 30‐го календарного дня місяця, наступного 

за  місяцем,  в  якому  зміна  бюджету  була  здійснена  муніципалітетом  або 

регіоном,  уповноваженим  органом  згідно  зі  спеціальними  правилами   та 

інформацію щодо скоригованого бюджету у грудні фінансового року не пізніше 

5 лютого з наступного бюджетного року; 

3. фактичного виконання бюджету щоквартально, станом на 31 березня, 30 червня 

та  30  вересня  фінансового  року,  не  пізніше  30  календарних  днів  після 

закінчення  відповідного  періоду  та  станом  на  31  грудня  фінансового  року,  не 

пізніше 5 лютого наступного фінансового року; 

4. для  програми  муніципалітету  та  регіональної  програми  ‐  лише  дані 

затвердженої програми муніципалітету та програми регіону не пізніше строків, 

зазначених у пункті (1), а фактична реалізація цієї програми станом на 31 грудня 

фінансового року не пізніше 5 лютого наступного фінансового року.  

Якщо  муніципалітет  або  регіон  (край)  не  виконує  своїх  зобов'язань  за  Законом  Про 

бюджетні правила органів місцевого самоврядування та про внесення змін до деяких актів, 

Міністерство  фінансів  може  до  моменту  їх  виконання  призупинити  надання  коштів  з 

субвенцій з державного бюджету. Після закінчення бюджетного року муніципалітет  і регіон 

(край)  збирають  дані  про  управління  бюджетом  в  кінцевому  рахунку  муніципалітету  та 

кінцевому  рахунок регіону.  

 

Муніципалітет та регіон фінансово організовують своє управління, включаючи фінансові 

відносини  з  створеними  або  створеними  юридичними  особами  та  фізичними  особами  ‐ 
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підприємцями  та  юридичними  особами,  яким  вони  надавали  кошти  до  свого  бюджету;  

організовують фінансові відносини з державним бюджетом, державним фондом, бюджетом 

інших муніципалітетів та бюджетами регіонів.  

Муніципалітет  і  регіон  (край)  зобов'язані  перевіряти  фінансові  звіти  відповідно  до 

спеціального  регламенту.  Перевірка  фінансових  звітів  здійснюється  аудитором.  Якщо 

аудитор,  у  ході  перевірки,  виявляє  порушення  зобов'язань  за  цим  Законом  про  бюджетні 

правила  органів  місцевого  самоврядування  та  про  внесення  змін  до  деяких  актів,  він 

письмово  повідомляє  про  це  Міністерство  фінансів.  Міністерство  фінансів  або  орган 

фінансового  контролю,  уповноважений  Міністерством  фінансів,  має  право  перевіряти  ці 

факти, дотримуючись відповідно спеціального регламенту.  

Процедура внутрішнього фінансового контролю, відповідно до Закону про фінансовий 

контроль  та  аудит  та  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів,  на  рівні  органів 

місцевого  самоврядування  здійснюється  спеціально‐уповноваженими  особами  – 

контролерами,  або,  якщо  орган  є  муніципалітетом  і  не  спроможний  забезпечити  на  місці 

фінансовий  контроль,  міський  голова  та  принаймні  одна  призначена  особа,  можуть 

затвердити контроль на місці.  

Муніципальна  та  регіональна  влада  може  брати  на  себе  зобов’язання,  проте  закон 

чітко виписує вимоги до цих зобов’язань, а саме:  

 загальна  сума  муніципального  або  регіонального  боргу  не  повинна 

перевищувати  60%  від  фактичного  операційного  доходу  попереднього 

бюджетного року; 

 розмір  щорічних  виплат,  що  підлягають  поверненню,  включаючи  виплату 

доходів,  не  повинна  перевищувати  сума  витрат  на  погашення  кредитів,  що 

підлягають  погашенню,  та  процентів  та  зобов'язань  за  кредитами  не  може 

перевищувати  протягом  будь‐якого  бюджетного  року  25%  від  фактичного 

операційного доходу попереднього фінансового року. 

Протягом  фінансового  року  муніципалітет  та  регіон  (край)  здійснюють  контроль  за 

розвитком  боргів  та  виплат.  Якщо  загальна  сума  муніципального  або  регіонального  боргу 

досягає 50% від фактичного операційного доходу попереднього фінансового року, виконавчі 

органи  муніципалітету  та  регіону  (краю)  приймають  заходи,  які  спрямовані  на  зменшення 

загального  боргу  муніципалітету  або  регіону  та  подають  інформацію  щодо  суми  боргу  та 

пропозиції  про  заходи  його  скорочення  на  розгляд  відповідній  місцевій  раді,  при  цьому 

обов’язково інформується Міністерство фінансів у письмовому вигляд  

Дотримання  умов  щодо  розміру  щорічних  виплат,  що  підлягають  поверненню 

перевіряється  до  їх  прийняття  головним  контролером  муніципалітету  або  головним 

контролером  регіону. Порушення  умов  прийняття  муніципалітетом  або  регіоном  умов  для 

повернення  джерел  фінансування,  повідомляється  Міністерству  фінансів  головним 

контролером муніципалітету або головним контролером регіону. 
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 Головний контролер муніципалітету або головний контролер регіону стежить за станом 

та  розвитком  муніципального  або  регіонального  боргу  протягом  бюджетного 

року. Досягнення  граничної  суми  заборгованості  за  пунктами  повідомляється  Міністерству 

фінансів  без  затримки  головним  контролером  муніципалітету  або  головним  контролером 

регіону. 

Муніципалітет,  регіон  (край)  та  юридичні  особи,  створені  та  засновані  ними,  також 

надають  інші  дані,  необхідні  для  цілей оцінки  та  звітності  загального державного  боргу  на 

вимогу Міністерства фінансів.  

У  разі  якщо  органи  влади  муніципалітету  чи  регіону  не  виконують  вимоги 

законодавства  щодо  боргових  зобов’язань,  які  призводять  до  загрози  стабільного 

бюджетного  управління,  Міністерство  фінансів  втручається  у  їх  роботу  і  контролює  режим 

відновлення,  що  розробляється  на  основі  пропозиції  заходів  зі  стабілізації  бюджетного 

управління,  включаючи  терміни  погашення  зобов'язань  на  це  місцевому  органу 

самоврядування  відводиться 90  днів,  у  разі  якщо  не  спостерігається  прогресу Міністерство 

фінансів  може запровадити примусове управління, спрямоване на стабілізацію ситуації.  

В такому разі керівник фінансового департаменту звільняється з посади Міністерством 

фінансів.  Міністерство фінансів укладає з фінансовим адміністратором примусовий договір 

адміністратора,  який  детальніше  визначить  його  права  та  обов'язки. Розмір  винагороди 

примусового  фінансового  адміністратора  визначається  Міністерством  фінансів  і 

повідомляється  муніципалітету.   Витрати,  пов'язані  з  адміністрацією  примусового 

адміністрування,  включаючи  винагороду  примусового  фінансового  адміністратора, 

сплачуються муніципалітетом, над яким введено примусове адміністрування. 

Міністерство фінансів може прийняти рішення про скасування примусової адміністрації 

на  підставі  пропозиції  примусового  адміністратора,  прохання  від муніципалітету,  або  якщо 

він вважає, що причини його тривалості перестали  існувати. Розгляд справи про скасування 

примусового  управління  починається  з  дати  одержання  клопотання  фінансовим 

адміністратором,  муніципальної  заявки  або  датою,  коли Міністерство  фінансів  вважає,  що 

причини  її  тривалості  перестали  існувати. Міністерство  фінансів  прийме  рішення  про 

скасування  примусової  адміністрації  не  пізніше  ніж  через  60  днів  з  дати  початку 

провадження. 

 Якщо  Міністерство  фінансів  ухвалить  рішення  про  скасування  примусового 

адміністрування,  то  протягом  цього  періоду  письмово  повідомляє  муніципалітет  та 

адміністратора. Рішення  про  скасування  примусового  управління  також  включає  дату 

скасування примусової адміністрації та причину її скасування. Оскарження цього рішення не 

має  призупиняючого  ефекту. Рішення  про  скасування  примусового  адміністрування  також 

буде передано до місцевої компетентної податкової інспекції. 

Відповідно до статуту Міністерства фінансів Словаччини в частині стосунків з місцевими 

бюджетами міністерство виконує наступні завдання:  
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 розробляє та подає пропозиції до бюджетів суб'єктів місцевого самоврядування, 

включаючи  багаторічний  бюджет  для  муніципалітетів  та  регіонів  та  їхніх 

бюджетних організацій; 

 надає  з  державного  бюджету  субсидії,  затверджені  Міністром  фінансів  та 

субсидії  з  державного  бюджету  відповідно  до  спеціального  регламенту 

муніципалітетам та регіонам; 

 розробляє пропозицію щодо врегулювання фінансових відносин муніципальних 

та  регіональних  бюджетів  з  державним  бюджетом  на  відповідний  бюджетний 

рік; 

 оцінює  розвиток  бюджетного  управління  муніципалітетами  та  регіонами  та  їх 

бюджетними  організаціями  та  організаціями,  що  вносять  внески,  та  аналізує 

результати управління місцевого самоврядування;  

 розробляє  законопроекти  про  бюджетні  правила  місцевого  самоврядування, 

про бюджетне визначення прибуткового податку з місцевого самоврядування та 

проект  державного  регулювання  розподілу  та  переказу  податку  на  прибуток  з 

місцевого самоврядування, надає методичну підтримку щодо застосування цих 

законів; 

 щорічно  обговорює  з  національними  об'єднаннями  муніципалітетів  та 

представниками  регіонів  пропозицію  фінансових  відносин  між  державним 

бюджетом  та бюджетами місцевого  самоврядування на наступний бюджетний 

рік відповідно до спеціального регламенту; 

 може  накладати  штрафи  у  разі  невиконання  зобов'язань  за  спеціальним 

регулюванням  і  може  тимчасово  призупинити  надання  коштів  з  субвенцій  з 

державного бюджету; 

 може  прийняти  рішення  про  призначення  та  відсторонення  фінансової 

адміністрації в муніципалітеті; 

 надає коментарі щодо запропонованого законодавства з точки зору його впливу 

на управління бюджетом муніципалітетів та регіонів; 

 методично  керує  фінансовим  та  бюджетним  управлінням  муніципалітетів  та 

регіонів та їх бюджетних організацій; 

 методично  керує  сферою  обліку  та  бухгалтерського  обліку  та  бюджетної 

звітності муніципалітетів та регіонів; 

 накладає  штрафи  за  перевищення  загальної  суми  заборгованості  перед 

муніципалітетами та регіонами відповідно до спеціального регламенту; 

 розробляє  проекти  пропозицій  щодо  внесення  змін  до  Акту  Словацької 

національної ради №. 138/1991 Coll. про майно муніципалітетів  із поправками, 

Закон №. 446/2001 Coll.  про майно вищих  територіальних одиниць  із  змінами, 

Законом №. 66/2009 Coll.  про певні  заходи щодо забезпечення майнових прав 

земель під будівлями,  які передані від державної власності муніципалітетам,  а 

також про внесення змін та доповнень до деяких актів і методично керівництва 
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муніципалітетів,  регіонів  та  державних  органів  у  переході  державної  власності 

до місцевого самоврядування та розпорядження власністю регіонів; 

 методично керує муніципалітетами в області азартних ігор; 

 забезпечує  рівномірне  застосування  податкового регулювання методологічним 

керівництвом податкових адміністраторів; 

 виконує  завдання  по  відношенню  до  регіонів  відповідно  до  спеціального 

регламенту. 

Висновки по країні 

 Конституція  Словаччини  достатньо  детально  висвітлює  питання  регулювання 

місцевого самоврядування,  в ній зазначені представницькі  та виконавчі органи 

місцевого  самоврядування  а  також  процедури  нагляду  за  діяльністю  органів 

місцевого самоврядування. Окремого закону або кодексу про державні фінанси 

Словаччина немає, проте вона має достатньо детально законодавчо виписані всі 

аспекти бюджетних стосунків між ОМС та державою.  

 У  Словаччині  існує  2  рівня  місцевого  самоврядування  регіон  (край)  та 

муніципалітет  (обця). На сьогоднішній час у Словаччині  існує 8 регіонів та 2930 

муніципалітетів  (громад).  Середній  розмір  муніципалітету  складає  1850 

мешканців. 

 У Словаччині подібно до інших розглянутих країн є представницькі та виконавчі 

органи  місцевого  самоврядування.  На  рівні  регіону  –  це  регіональна  рада 

(заступництво)  та  муніципальна  рада  (заступництво).  Виконавчі  органи 

управління  представляє  президент  та  рівні  регіону  та  мер  на  рівні 

муніципалітету, та виконавчі органи, які вони очолюють. 

 Орган  муніципальної  влади  відповідає,  як  орган  найбільше  наближених  до 

мешканців  міста,  відповідає  за  питання  житла,  транспорту,  соціальних  послуг, 

комунальних  послуг,  утримання  лікарень,  вищої  освіти,  участі  у  цивільній 

обороні тощо. А на рівні регіонів вирішуються питання регіонального розвитку, 

будівництва  доріг,  питання  утримання  шкільних  і  дошкільних  навчальних 

закладів, місцевого розвитку тощо. 

 Представницькі відповідають за питання затвердження бюджету, затвердження 

щорічних  звітів  про  його  виконання  наприкінці  звітного  періоду,  також  в 

законодавстві  детально  прописується  надання  грантів,  допомоги,  скасування 

заборгованості  тощо.  Виконавчі  органи  відповідають  за  питання  складання  та 

виконання місцевого бюджету в частині власних і делегованих повноважень.  

 За  питання  виконання  фінансово‐бюджетних  питань  відповідає  фінансове 

управління,  яке  є  частиною  муніципального  або  регіонального  органу 

виконавчої  влади.  Склад  та  структуру  працівників,  що  в  ньому  працюють 

визначає  муніципальний  чи  регіональний  комітет.  А  зарплату  працівникам 

фінансового управління встановлює мер муніципалітету. 
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 Перелік  посад,  що  відповідальні  за  складання  та  виконання  бюджету 

прописується у рішенні місцевого органу влади, як на рівні регіону, так і на рівні 

муніципалітету,  “Організаційна  структура  місцевого  органу  влади”,  яке 

затверджується місцевою радою у відповідності до  законодавства та статуту. 

 Окремо  у  кожному  місцевому  виконавчому  органі  влади  прописується  посада 

головного  контролера,  який  обирається  місцевою  радою  строком  на  6  років. 

Його завдання включає здійснення функції внутрішнього бюджетного контролю. 

Існування такої посади, її функції, права та повноваження прописуються на рівні 

закону. 

 Міністерство  фінансів  Словаччини  має  стосунки  з  бюджетами  органами 

місцевого  самоврядування,  що  виникають  на  етапі  планування,  складання, 

затвердження та бюджетного контролю і відповідно подавати інформацію через 

інформаційну  систему  у  Міністерство  фінансів  у  чітко  визначені  строки,  які 

прописуються  у  Законі  про  бюджетні  правила  органів  місцевого 

самоврядування. 

 Міністерство  фінансів  відповідно  закону  дуже  прискіпливе  контролює  боргові 

зобов’язання ОМС. Закон дуже детально прописує процедуру взяття кредитів та 

їх адміністрування. У разі порушення вимог законодавства муніципалітетом або 

регіоном Міністерство  фінансів  дає  час  на  виправлення  помилок,  а  у  гіршому 

разі  призначає  примусового  фінансового  адміністратора  та  звільняє  з  посади 

діючого керівника фінансового департаменту. 

 

5. Швеція  

Основи бюджетного законодавства  

Основним  актом,  який  регулює  питання  місцевого  самоврядування  є  Конституція 

Швеції,  точніше  конституційні  закони106.  Швеція  дуже  децентралізована  країна  і  в 

конституційних  законах  зокрема  зазначається,  що  Місцеве  самоврядування  діє  згідно 

принципу, який полягає в тому, що місцеві органи влади самі контролюють свої справи. Крім 

питань,  які  є  виключною  відповідальністю держави,  іншого муніципалітету,  іншої  районної 

ради  або  іншого  органу,  місцеві  органи  влади  несуть  відповідальність  за  питання,  що 

становлять суспільний інтерес, що стосуються муніципального або регіонального рівня його 

мешканців.  

Місцеве самоврядування передбачає, що муніципалітети та ради регіонів мають власні 

економічні  ресурси.  Отже,  право місцевих  органів  влади  на  стягнення  податків  вважається 

достатньо важливим, щоб його можна було закласти в Конституцію. 

                                                            
106 У Швеції роль конституції виконують чотири основні закони: Форма правління (1974),  Акт про престолонаслідування 

(1810), Акт про свободу друку (1949), Основний закон про свободу висловів (1991). 
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Серед нормативно‐правових актів, що регулюють питання місцевого самоврядування а 

також фінансово‐бюджетні питання можна назвати наступні:  

 Закон  про  місцеве  самоврядування,  від  1  січня  1992  р.107  108У  базовому  законі 

враховані  положення  Європейської  хартії  місцевого  самоврядування,  яку  Швеція 

ратифікувала в 1989 р. Закон «Про місцеве самоврядування у Швеції» значною мірою 

являється  рамочним  й  у  ньому  не  міститься  детального  опису  системи  органів  і 

посадових  осіб  місцевого  самоврядування.  Законодавство  Швеції  в  цілому  не 

регламентує  організацію  діяльності  органів  самоврядування  (структуру,  розподіл 

функцій,  чисельність  тощо)  та  не  встановлює  вичерпного  переліку  питань,  що 

належать  до  їх  компетенції.  Законодавчо  визначаються  лише повноваження  органів 

державної влади, усі інші питання – віднесені до компетенції органів самоврядування. 

 Закон  про  муніципальний  облік,  №  613,  від  26  червня  1997  р.109  Закон  прописує 

вимоги до бюджетної звітності не тільки для органів управління муніципалітетів, але і 

для  регіонів.  Прописує  процедури бухгалтерського  обліку  на  рівні  органів місцевого 

самоврядування.  Визначає  зміст  та  процедуру  підготовки  проміжних  та  кінцевих 

бюджетних  звітів муніципалітетів та регіонів.  

 Закон про бухгалтерський облік, № 1078, від 1 січня 2000 р.110 Закон закладає основи 

бухгалтерського  обліку,  процедуру  обліку,  описує  суб’єктів  та  об’єктів  обліку  тощо 

(див. Додаток 2).  

Також  окремі  питання  місцевого  самоврядування  регулюються  актами  виборчого, 
податкового  та  галузевого  законодавства,  які  врегульовують  окремі  аспекти  компетенції, 
повноважень  і  відповідальності  органів  місцевого  самоврядування,  їх  взаємовідносин  і 
відносин з органами державної влади. 

 

Особливості  територіальної організації  системи органів,  відповідальних  за розробку 

та виконання місцевих бюджетів 

У  Швеції  двохрівневе  місцеве  самоврядування,  яке  складається  з  регіонів  (ленів)  та 

муніципалітетів (комун). 

Швеція,  як  і  ряд  інших  країн,  не  уникнула  необхідності  проведення  реорганізації 

муніципального  управління,  зумовленої  потребою  перегляду  кількості  та  розмірів 

територіальних  одиниць.  Річ  у  тім,  що  до  середини  1940‐х  років  у Швеції  існувало  більше 

2000  комун  із  чисельністю  населення  всього  у  кілька  сотень  чи  тисяч  осіб,  які  не  могли 

забезпечити  виконання  зростаючого  обсягу  власних  завдань.  Вони  перебували  у  стані 

                                                            
107 https://www.government.se/49b736/contentassets/9577b5121e2f4984ac65ef97ee79f012/the‐swedish‐local‐government‐act 
108 
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=sv&sp=nmt4&tl=uk&u=htt
ps://lagen.nu/2017:725&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700255&usg=ALkJrhg85akIGDW8n‐
D1hgRhfyY59g7YUA#K11P12 
109 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sv&tl=uk&u=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1997%3A614 
110 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sv&tl=uk&u=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1997%3A614 
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постійного дефіциту фінансових ресурсів  і, відповідно, не могли ефективно виконувати свої 

функції.  Тому Швеція вжила низку законодавчих та організаційних заходів,  спрямованих на 

скорочення  кількості  муніципальних  одиниць  шляхом  їх  максимального  укрупнення.  В 

результаті цього кількість комун скоротилася майже в 10 разів – тепер їх налічується в країні 

лише 290 із середньою чисельністю населення 33890 мешканців111.  

Указ  про  місцеве  самоврядування  1862  р.  запровадив  проміжний  орган  місцевого 

самоврядування  на  регіональному  рівні  –  окружну  раду    (ландстинг),  якому 

підпорядковується територія, що відповідає регіональній адміністративній одиниці – округу 

(лену). Ландстинг як проміжна ланка між комунами і центральною владою (риксдаг та уряд) 

вводився у кожному лені  (у Кальмарському лені – два ландстинга). Ландстинги – свого роду 

регіональні  риксдаги  –  повинні  були  вирішувати  спільні  для  лена  проблеми,    перш  за  все 

питання  охорони  здоров’я.  Члени  ландстингів  обирались  від  сільських  комун  і  міст  (крім 

Стокгольму  і  Гетеборгу).  З  цього  часу  комунальне  самоуправління  стало  важливою 

складовою  шведської  системи  народовладдя,  право  уряду  втручатися  у  комунальну 

діяльність обмежувалось.)112 На сьогодні в країні налічується 21 лен113.  

У  процесі  децентралізації  у  Швеції  відбувався  процес  перерозподілу  функцій  та 

відповідальності  між  центральним,  регіональним  та  місцевим  рівнями  управління.  В  його 

основу  також  було  покладено  принцип  субсидіарності.  Так,  місцеві  органи  влади  у Швеції 

мають  право  вирішувати  будь‐які  питання,  пов’язані  із  забезпеченням  життєдіяльності 

населення підвідомчої їм території. Шведські муніципалітети мають два види повноважень: у 

сфері  загальної  компетенції  (надані  законом  про  місцеве  управління)  та  спеціальної 

компетенції  (надані  спеціальним  законодавством)  (див.  Додаток  3).  Принцип  загальної 

компетенції, що є  загальновизнаним у континентальній Європі,  означає, що муніципалітети 

уповноважені приймати до свого розгляду будь‐яке питання, що становить загальний інтерес 

для жителів і власників майна на підвідомчій їм території, якщо це питання не належить до 

виключного відання центральних, регіональних органів чи відання іншого муніципалітету. До 

сфери  загальної  компетенції,  зокрема,  належать питання доріг,  культури,  дозвілля,  вулиць, 

парків, транспорту, водопостачання, водовідведення тощо.  

Повноваження,  передбачені  спеціальним  законодавством,  стосуються  передусім 

питань,  відповідальність  за  вирішення  яких  передається  муніципалітетам  з  боку 

регіонального рівня управління. На сьогоднішній день це, переважно, охорона материнства і 

дитинства, догляд за особами похилого віку, аварійні служби тощо.  

Нинішня  система  місцевого  самоврядування  Швеції  побудована  на  основі 

адміністративно‐територіального поділу країни та має два рівні – місцевий (на рівні громади, 

комуни)  та  регіональний  (на  рівні  лену),  які  різняться  характером й  обсягом  повноважень. 

Органи  обох  рівнів  мають  у  своєму  складі  представницькі  виборні  органи  (на 

                                                            
111 Subnational government around the world: Structure and Finance. Country profiles, OECD, 2016. 
112 Попко В.В. Шведська модель місцевого самоврядування. 
113 https://www.oecd.org/cfe/regional‐policy/Subnational‐governments‐in‐OECD‐Countries‐Key‐Data‐2018.pdf 
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муніципальному  рівні  –  ради  муніципалітетів,  на  рівні  ландстингів  –  окружні  ради)  та 

виконавчі  структури,  кількість,  чисельність  і  напрями  діяльності  яких  ради  визначають 

самостійно.  Усього  у  країні  290  муніципалітетів  (комун,  місцевих  рад),  21  лен  з 

представницьким органом радою регіону (ландстинґом). 

Місцеве  самоврядування  діє  винятково  лише  на  місцевому  рівні,  на  рівні  ж  регіону 

поряд із самоврядуванням існує державна виконавча влада, представлена адміністративною 

Радою  округу  (ландстингом),  губернатором  і  регіональними  управліннями  державних 

агентств. 

Саме  муніципалітети  є  тією  структурою,  що  здійснює  основну  частину  місцевого 

управління та є фактично базовим рівнем місцевої влади. Муніципалітети не підпорядковані 

регіональним ландстингам,  проте активно  співпрацюють,  самостійно визначаючи форми  та 

напрями цієї співпраці. 

Саме  місцеве  самоврядування  муніципального  рівня  представлене  муніципальною 

радою, що формує свої виконавчі органи. На рівні муніципалітетів також діють деякі держані 

та регіональні управління, що займаються реалізацією державних чи регіональних програм.  

Вибори  до  місцевих  органів  відбуваються  одночасно  із  загальнодержавними  до 

парламенту  –  риксдагу  –  на  чотирирічний  термін.  Вибори  відбуваються  на  пропорційній 

основі,  за  відкритими  партійними  списками.  Партії,    представлені  у  виборних  органах, 

отримують дотації з муніципального чи окружного бюджету див. Таблицю 14. 

Таблиця 14. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування Швеції. 

Рада регіону (лену) (ландстинг) складається 
з членів, які були обрані прямим загальним 
голосуванням на чотирирічний термін. Ці 
збори є органом, який приймає політичні 
рішення на рівні регіону, затверджує бюджет 
та збирає податки. Ці збори можуть 
делегувати повноваження щодо прийняття 
важливих політичних рішень Виконавчому 
комітету та спеціалізованим комітетам. 

Спеціалізовані  комітети  складаються  з 
членів  з  призначених  або  обраних  Радою 
депутатів  регіональних  зборів  в  залежності 
від  політичної  ситуації.  Комітети 
відповідальні  за  допомогу  виконавчому 
комітету  у  підготовці  та  впровадженні 
політичних  рішень,  що  приймаються  Радою 
регіональних зборів.  

Виконавчий комітет Ради лену (ландстингу) 
призначається  на  чотирирічний  термін 
Радою  регіональних  зборів  у  відповідності 
до частки місць, отриманих кожною партією 
у  Зборах.  Виконавчий  орган  відповідальний 
за  підготовку  та  впровадження  рішень Ради 
регіональних  зборів.  Також  він  здійснює 
нагляд  за  діяльністю  Спеціалізованих 
комітетів,  які  очолюються  так  званим 
“президентом” Радою регіональних зборів.  
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Муніципальна  рада  (муніципальні  збори) 
складається з членів, які обираються прямим 
загальним  голосуванням  на  чотирирічний 
термін.  Ці  збори  є  муніципальним  органом 
влади,  який  приймає  рішення,  але  може 
делегувати  повноваження  щодо  прийняття 
важливих  рішень  муніципальному 
виконавчому  комітету  і  спеціалізованим 
комітетам.  Він  також  стягує  податки  і 
приймає муніципальний бюджет. 

Спеціалізовані комітети  (Ради) складаються 
з членів, що призначаються на чотирирічний 
термін  Муніципальними  зборами.  Комітети 
відповідальні  за  надання  допомоги 
муніципальному  виконавчому  комітету  у 
підготовці та впровадженні рішень, що були 
прийняті Муніципальними зборами. 

Виконавчий комітет Ради лену (ландстингу) 
складається  з  членів,  які  призначаються  на 
строк  до  чотирьох  років  муніципальними 
зборами  у  відповідності  до  частки  місць 
отриманих кожною партією в муніципальних 
зборах.  Муніципальний  виконавчий  комітет 
очолює  та  координує  муніципальну 
адміністрацію, здійснює нагляд за діяльністю 
Спеціалізованих  комітетів,  складає  проект 
муніципального  бюджету,  а  також  готує  та 
впроваджує рішення муніципальної ради. 

Цей  орган  очолюється  Головою  (Головою 
Муніципальної  Ради),  який  є  вищим 
політичним  представником  муніципалітету, 
який,  по  аналогії  з  іншими  країнами, 
фактично  є  мером.  Однак,  в  деяких 
шведських  муніципалітетах,  "мером"  є 
голова Міських зборів (Голова міської ради). 

 

Функціональні  повноваження  органів,  відповідальних  за  розробку  та  виконання 

місцевих бюджетів. Джерела фінансування утримання МФО 

Відповідальність представницьких та виконавчих органів самоврядування дуже стисло 

описана в Законі про місцеве самоврядування, від 1 січня 1992 р.114 (див. Таблицю 15) Сфери 

відповідальності  цих  органів  стосовно  складання  та  виконання  бюджету  прописуються  у 

самих рішеннях муніципалітету або регіону .  

Таблиця  15.  Представницькі  та  виконавчі  органи,  відповідальні  за  питання 

складання,  затвердження,  виконання  та  контролю  за  виконанням  місцевого  бюджету 

Чехії.  

 

Представницькі органи  Виконавчі органи 

Регіон (Лен) 

Рада  регіону  (лену)  (ландстинг)    є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

‐ затверджує  річний  та  проміжний 

Виконавчий  комітет  Ради  лену 
(ландстингу)    є  відповідальним  за  наступні 
фінансово‐бюджетні питання: 

‐ відповідальний  за  фінансову 

                                                            
114 https://www.government.se/49b736/contentassets/9577b5121e2f4984ac65ef97ee79f012/the‐swedish‐local‐government‐act 
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бюджетні  звіти,  вирішує  питання 
оподаткування,  запозичень  та  інші 
важливі фінансові питання;  

‐ організує та визначає порядок роботи 
комітетів регіону, в т.ч. бюджетного;  

‐ обирає аудиторів та їх заступників для 
оцінки  ефективності  фінансово‐
бюджетної діяльності;  

‐ визначає  розмір фінансових  пільг  для 
обраних депутатів ради регіону;  

‐ затверджує щорічний звіт про бюджет 
та  приймає  рішення щодо  звільнення 
від відповідальності; 

‐ проводить  референдуми  з  різних 
питань  важливих  для  регіону,  в  т.ч. 
фінансових.  

адміністрацію  району,  зокрема  це 
включає питання: 

 розміщення  та  запозичення 
коштів; 

 моніторинг  балансу  доходів  і 
витрат регіону; 

 моніторинг  доходів  регіону  та 
здійснення  платежів  у 
призначений час; 

 вжиття  необхідних  заходів  для 
стягнення прострочених вимог;  

 перерозподіляти  кошти,  які  були 
виділені  Радою,  але  мають 
вирішального  впливу  для 
вирішення  місцевих  завдань  на 
інші напрями діяльності  

Рада  регіону  може  вирішити,  що  інший 
комітет,  крім  виконавчого  комітету, 
повинен  повністю  або  частково 
наділятися  адміністративними  та 
виконавчими  повноваженнями  щодо 
управління  власністю  і  повинен 
виконувати рішення Ради регіону.  

Рада  регіону  також  може  вирішити,  що 
інший  комітет  бути  частково  або 
повністю  відповідальним  за  його 
фінансове управління. 

 

Муніципалітет (Комуна) 

Муніципальна  рада  (муніципальні  збори)  є 
відповідальною  за  наступні  фінансово‐
бюджетні питання:  

 затверджує  річний  та  проміжний 
бюджетні  звіти,  вирішує  питання 
оподаткування,  запозичень  та  інші 
важливі фінансові питання;  

 організує та визначає порядок роботи 
комітетів  муніципалітету,  в  т.ч. 
бюджетного;  

 обирає аудиторів та їх заступників для 
оцінки  ефективності  фінансово‐

Виконавчий  комітет  Ради  лену 
(ландстингу)  є  відповідальним  за  наступні 
фінансово‐бюджетні питання: 

‐ відповідальний  за  фінансову 
адміністрацію муніципалітету.  

‐ розміщення та запозичення коштів; 

 моніторинг  балансу  доходів  і 
витрат регіону; 

 моніторинг  доходів  регіону  та 
здійснення  платежів  у 
призначений час; 

 вжиття  необхідних  заходів  для 
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бюджетної діяльності;  

 визначає  розмір фінансових  пільг  для 
обраних  депутатів  ради 
муніципалітету;  

 затверджує щорічний звіт про бюджет 
та  приймає  рішення щодо  звільнення 
від відповідальності; 

 проводить  референдуми  з  різних 
питань  важливих  для  муніципалітету, 
в т.ч. фінансових. 

стягнення прострочених вимог;  

 перерозподіляти  кошти,  які  були 
виділені  Радою,  але  мають 
вирішального  впливу  для 
вирішення  місцевих  завдань  на 
інші напрями діяльності  

Рада  може вирішити, що інший комітет, 
крім  виконавчого  комітету,  повинен 
повністю  або  частково  наділятися 
адміністративними  та  виконавчими 
повноваженнями  щодо  управління 
власністю і повинен виконувати рішення 
Муніципальної ради.  

Муніципальна  рада  також  може 
вирішити,  що  інший  комітет  бути 
частково  або  повністю  відповідальним 
за його фінансове управління. 

 

 

Фінансове  управління  є  частиною  виконавчого  комітету  регіону  або  муніципалітету, 

воно фінансується  за  рахунок  коштів  відповідного місцевого  бюджету.  Його  склад,  посади, 

відповідальність прописуються у відповідних організаційних документах, що затверджуються 

місцевими НПА.  

Підпорядкованість,  підзвітність  МФО  та  державний  контроль.  Роль  Міністерства 

фінансів  

Утримуючись  від  жорсткої  регламентації  внутрішньої  діяльності  громад,  держава 

контролює  діяльність  самоврядних  органів  через  правові,    економічні  й  адміністративні 

механізми.  До  правових  механізмів  слід  віднести  нормативно‐правове  регулювання,  до 

економічних – надання загальних і спеціальних дотацій, участь в інвестиційних регіональних 

проектах тощо. Адміністративні механізми полягають у тому, що державні галузеві відомства 

(наприклад,  Державне  управління  соціального  забезпечення  та  охорони  здоров’я, 

Національна агенція з освіти тощо)   здійснюють нагляд за відповідним напрямом діяльності 

самоврядних  органів.    Зауваження  і  пропозиції  зазначених  відомств  переважно  мають  не 

директивний,  а  рекомендаційний  характер.  Однак  центральні  відомства  можуть  у  певних 

випадках ініціювати перегляд рішень органів місцевого самоврядування в судовому порядку. 

Слід  зауважити,  що  при  цьому  рішення  представницького  органу  не  підлягають  прямому 

контролю з боку держави навіть із принципових питань, що мають вирішальне значення для 

розвитку  громади  (визначення  цілей  і  напрямів  діяльності,  бюджет,  податки)  призначення 

місцевого референдуму тощо).  
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Водночас  жителі  відповідної  адміністративно‐територіальної  одиниці  мають  право 

оскаржити  рішення  муніципалітету  чи  регіональної  ради,  якщо  воно  порушує  їхні  права, 

апелюючи до адміністративного суду або парламентського омбудсмена  (який, до речі, має 

повноваження нагляду за законністю рішень адміністративних судів)115. 

Як і в інший країнах у Швеції також існують процедури внутрішнього аудиту. Положення 

про аудит приймається самим органом місцевого самоврядування. Відповідно до Закону про 

місцеве  самоврядування  у  комуні  є  п'ять  аудиторів,  які  після  загальних  виборів 

призначаються радою на термін повноважень. Керує аудиторами голова, який призначається 

опозицією.  Призначення  завершується,  коли  аудитори  протягом п'ятого  року  після  виборів 

завершили перевірку діяльності четвертого року та подали аудиторський звіт. Тому перший 

рік  мандатного  періоду  починається  з  подвійних  груп  аудиторів.  Завданням  аудиторів  є 

перевіряти  рішення  місцевої  ради,  в  тому  числі  ті,  що  стосуються  фінансових  операцій 

комуни,  зокрема  ситуації  з  борговими  зобов’язаннями.  Фінансовий  аудит  видається 

окремим  звітом.  Проміжні  та  річні  бюджетні  звіти  комуни  завжди  підлягають  перегляду. 

Метою перегляду є отримати відповідь на наступні питання:  

 Чи  підготовлено  проміжний  звіт  відповідно  до  вимог  закону  та  відповідної 

практики бухгалтерського обліку? 

 Чи  відповідають  результати  у  проміжному  звіті  цілям,  визначеним  Радою  для 

ефективного  фінансового  управління,  тобто.  чи  існують  умови  для  досягнення 

цілей?  

Загальна  оцінка  аудиторів  за  рік  відображається  в  аудиторському  звіті,  він 

представляється  в  Муніципальну    раду  після  представлення  щорічної  доповіді  головою 

виконавчого  органу.  В  звіті  зазначаються  основні  проблемні  питання  та  рекомендації  по  їх 

усуненню.  

Муніципальні  збори  за  результатами  такого  звіту  можуть  прийняти  рішення  про 

звільнення посадових осіб з роботи. Такий контроль є найбільш важливим, оскільки держава 

практично  не  здійснює  власного  фінансового  контролю  за  діяльністю  органів  місцевого 

самоврядування, за винятком випадків, коли йдеться про використання цільових державних 

фінансових дотацій цим органом. 

Оскільки  шведські  муніципалітети  є  дуже  незалежні  за  своєю  природою  обсяг 

муніципального боргового зобов’язання також державою не обмежується. Шведські обласні 

та муніципальні органи влади користуються необмеженими правами на залучення боргового 

фінансування  на  операції  в  межах  своїх  визначених  обов'язків  (муніципальний  закон 

обмежує  запозичення  тільки  для  спекулятивних  цілей).  Ніякого  державного  схвалення 

запозичень не потрібно. 

                                                            
115 Попко В.В. Шведська модель місцевого самоврядування. 
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Незважаючи на відсутність формалізованої державної підтримки, державний уряд має 

досвід підтримки кількох областей та муніципалітетів. Обласним та муніципальним органам 

влади заборонено підпадати під банкрутство; разом з  тим чітких державних гарантій щодо 

вчасного виконання боргових зобов’язань не існує. Жодного дефолту не відбулося. 

Роль Міністерства фінансів 

Міністерство фінансів контролює муніципалітети та регіони у питаннях, що стосуються 

фінансового  вирівнювання,  бюджетного  обліку,  фінансових  стосунків  органів  місцевого 

самоврядування з програмами ЄС тощо.  

В  Міністерстві  фінансів  є  окремий  Департамент  з  питань  державного  управління  і 

окреме  управління:  яке  відповідає  за  стосунки  з  місцевими  бюджетами  –  Управління 

місцевих бюджетів. Воно відповідає за наступне коло питань:  

 муніципальне законодавство; 

 відносини між державою та муніципалітетом;  

 вплив програм ЄС на муніципалітети та регіони та міжнародні стосунки органів 

місцевого самоврядування;  

 державні гранти муніципалітетам та регіонам; 

 муніципальне фінансове вирівнювання; 

 аналіз діяльності та фінансів муніципального сектору; 

  муніципальний облік; 

 інші питання стосунків уряду та місцевого самоврядування. 

 

Висновки по країні 

 Швеція  відноситься  до  найбільш  децентралізованих  країн  Європи  місцеві 

(власні)  податки  складають  більше  50%  усіх  податків.  Це  обумовлює  ступінь 

автономності комун, та мінімальний вплив державного регулювання на них.  

 Для шведської моделі  характерною рисою  є  те, що  рішення  представницького 

органу муніципального утворення не підлягають прямому контролю зі  сторони 

держави  навіть  по  питанням  принципового  характеру,  які  мають  найбільш 

важливе значення для розвитку муніципального утворення  (визначення цілей  і 

напрямків діяльності, бюджет, податки, проведення референдуму тощо). 

 Законодавство,  що  призначене  урегульовувати  питання  місцевого 

самоврядування  –  Закон  про  місцеве  самоврядування  є  рамковим  і  окреслю 

основі  принципи  місцевого  самоврядування.  Законів,  що  регулюють  питання 

місцевого обліку – лише 2, всі решта питань законодавчо унормовується на рівні 

ОМС,  які  приймають  відповідні  місцеві  НПА  з  різних  питань,  бюджетування, 

звітності, оподаткування тощо.  
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 У Швеції двохрівневе місцеве самоврядування, яке складається з регіонів (ленів) 

та  муніципалітетів  (комун).  Всього  в  країні  на  2018  рік  налічується  21 

регіонів/ленів    (13  з  них  мають  додаткові  повноваження  такі  як  регіональний 

розвиток) та 290 муніципалітетів/комун. Середня чисельність населення комуни 

33890 мешканців на 2017 рік.  

 Шведські  муніципалітети  мають  два  види  повноважень:  у  сфері  загальної 

компетенції (надані законом про місцеве управління) та спеціальної компетенції 

(надані спеціальним законодавством). До сфери загальної компетенції, зокрема, 

належать  питання  доріг,  культури,  дозвілля,  вулиць,  парків,  транспорту, 

водопостачання,  водовідведення  тощо.  Повноваження,  передбачені 

спеціальним законодавством, стосуються передусім питань, відповідальність за 

вирішення  яких  передається  муніципалітетам  з  боку  регіонального  рівня 

управління.  На  сьогоднішній  день  це,  переважно,  охорона  материнства  і 

дитинства, догляд за особами похилого віку, аварійні служби тощо.  

 Органи  обох  рівнів  мають  у  своєму  складі  представницькі  виборні  органи  (на 

муніципальному  рівні  –  ради  муніципалітетів,  на  рівні  ландстингів  –  окружні 

ради)  та  виконавчі  структури,  кількість,  чисельність  і  напрями  діяльності  яких 

ради визначають самостійно. 

 Саме муніципалітети є тією структурою, що здійснює основну частину місцевого 

управління  та  є  фактично  базовим  рівнем  місцевої  влади.  Муніципалітети  не 

підпорядковані  регіональним  ландстингам,  проте  активно  співпрацюють, 

самостійно визначаючи форми та напрями цієї співпраці. 

 Представницькі  органи  влади  на  рівні  лену  та  комуни  у  сфері  фінансово‐

бюджетних питань затверджують проміжні та кінцеві бюджетні звіти, обирають 

аудиторів,  проводить  референдуми  з  фінансових  питань  тощо.  Виконавчий 

комітет вирішує питання фінансової адміністрації.  

 Фінансове  управління  є  частиною  виконавчого  комітету  регіону  або 

муніципалітету,  воно  фінансується  за  рахунок  коштів  відповідного  місцевого 

бюджету.  Його  склад,  посади,  відповідальність  прописуються  у  відповідних 

організаційних документах, що затверджуються місцевими НПА.  

 Як і в  інший країнах у Швеції також існують процедури внутрішнього аудиту. За 

результатами  аудиту,  аудитори,  які  призначаються  Радою  на  термін 

повноважень,  складають  аудиторських  звіт.  В  звіті  зазначаються  основні 

проблемні питання та рекомендації по їх усуненню.  

 Муніципальна рада за результатами такого звіту можуть прийняти рішення про 

звільнення  посадових  осіб  з  роботи.  Такий  контроль  є  найбільш  важливим, 

оскільки  держава  практично  не  здійснює  власного  фінансового  контролю  за 

діяльністю  органів  місцевого  самоврядування,  за  винятком  випадків,  коли 

йдеться  про  використання  цільових  державних  фінансових  дотацій  цим 

органом. 
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 Оскільки шведські муніципалітети  є  дуже  незалежні  за  своєю  природою  обсяг 

муніципального  боргового  зобов’язання  також  державою  не  обмежується. 

Шведські  обласні  та  муніципальні  органи  влади  користуються  необмеженими 

правами  на  залучення  боргового  фінансування  на  операції  в  межах  своїх 

визначених  обов'язків  (муніципальний  закон  обмежує  запозичення  тільки  для 

спекулятивних цілей). Ніякого державного схвалення запозичень не потрібно. 

 Міністерство  фінансів  контролює  муніципалітети  та  регіони  у  питаннях,  що 

стосуються  фінансового  вирівнювання,  бюджетного  обліку,  фінансові  стосунки 

органів місцевого самоврядування з програмами ЄС тощо.  
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3. Загальні висновки проведеного аналізу зарубіжного досвіду функціонування МФО  

 Місцеве  самоврядування  є  правом  територіальних  громад  у  встановлених 

законодавством  межах  самостійно  вирішувати  питання  місцевого  значення. 

Повноваження  органів  місцевого  самоврядування  щодо  прийняття  місцевих 

бюджетів,  їх  виконання,  внесення  змін  до  бюджетів  та  звітування  про  їх 

виконання  є  питанням  місцевого  значення,  як  і  належать  до  власних 

повноважень  органів  місцевого  самоврядування,  позаяк  місцеві  бюджети 

становлять фінансову основу місцевого самоврядування. 

 Україна  потребує  серйозної  реформи  децентралізації,  яка  вже  успішно 

реалізовується  урядом.    Зокрема  мова  йде  про  зміни  до  Бюджетного  та 

Податкового  кодексів,  які  зміцнили  основу  місцевого  самоврядування  та  про 

прийняття  Закону «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  який 

дав  змогу  почати  формувати  спроможний  базовий  рівень  місцевого 

самоврядування;  Закону  «Про  співробітництво  територіальних  громад»,  який 

створив механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка 

сміття,  розвиток  спільної  інфраструктури  тощо;  Закону  “Про  засади  державної 

регіональної  політики”,  завдяки  якому  зросла  державна  підтримка 

регіонального розвитку та розвитку інфраструктури.   

 Разом  з  тим  продовження  реформи  вимагатиме  прийняття  додаткового 

законодавства  і  розробки  нових  законодавчих  актів.  У  першу  чергу,  щодо 

унормування  визначення  суб’єкта  затвердження  адміністративно‐

територіального  устрою  базового  рівня;  затвердження  адміністративно‐

територіального  устрою  районів  областей;  нові  редакції  законів  «Про  місцеве 

самоврядування в Україні» і «Про місцеві державні адміністрації»; внесення змін 

до  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України  тощо.  Важливо  вирівняти 

ресурсну  базу  для  органів  місцевого  самоврядування  при  здійсненні  нових 

повноважень. 

 Повноваження  органів  місцевого  самоврядування  європейських  держав,  що 

ґрунтуються  на  принципі  субсидіарності,  розподілені  таким  чином,  щоб 

максимально наблизити надання публічних послуг до їх споживача, а орган, що 

приймає  рішення,  до  тієї  проблеми,  яку  він  вирішує.  Принцип  субсидіарності 

передбачає  виконання  владними  органами  функцій  із  вирішення  суспільних 

завдань  на  максимально  наближеному  до  суспільства  (громади)  рівні,  всі 

повноваження,  що  не  реалізуються  на  місцевому  рівні,  переходять  до 

наступного рівня територіального устрою – проміжного та регіонального.  

 Розглянуті 4 країни Східної Європи, які нещодавно провели серйозні реформи з 

децентралізації та продовжують цю роботу та Швеція, яка є прикладом країни з 

найбільшим рівнем децентралізація та автономії муніципальних органів влади.  
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 З розглянутих 5 країн Чехія та Словаччина мають Закони про державні фінанси, 

решта  країн  врегульовують питання бюджетного  процесу  окремими  законами, 

що  стосуються  питань  виконання,  контролю,  бюджетної  відповідальності, 

бюджетної звітності. Законодавства окреслює функції та повноваження місцевих 

органів  влади  у  окремих  законах  які  приймаються  стосовно  кожного  рівня 

місцевого  самоврядування,  наприклад  у  Польщі  –  це  окремі  закони  про 

самоврядування воєводств, повітів та гмін.  

 У  кожній  країни  на  кожному  рівні  самоврядування  за  бюджетні  питання 

відповідають  представницькі  органи  місцевого  самоврядування  та  виконавчі 

органи  місцевого  самоврядування.  Представницькі  відповідають  за  питання 

затвердження  бюджетів,  проведення  бюджетного  контролю  за  допомогою 

окремо  створених  комітетів,  питання  управління  власності,  фінансово‐кредитні 

питання.  Виконавчі  відповідають  за  фінансову  адміністрацію  та  виконання 

власних  та  делегованих  фінансових  повноважень.  В  Чехії  та  Словаччині 

виконавчими  органами  є  спеціальні  виконавчі  комітети,  яким  рада 

(представницький орган) може делегувати більшу частину своїх повноважень та 

орган,  який  допомагає  виконувати  делеговані  повноваження –  уряд  (місцевий 

орган влади).  

 Що стосується безпосередньо виконавчих органів, що є відповідальні за питання 

складання та виконання бюджету, таких як фінансові департаменти, управління, 

відділи,  то  їх  структура  затверджується  відповідною  радою  і  прописується  у 

статутах  або  організаційних  положеннях  відповідного  ОМС.  Представницький 

орган  також  визначає  рівень  заробітної  плати  штатних  одиниць,  які  в  них 

працюють.  Цікавий  досвід    має  Естонія.  На  веб‐сайтах  муніципалітетів 

публікується інформація не тільки про перелік осіб, відповідальних за складання 

та  виконання  бюджету  разом  з  їхніми  контактами,  а  також  їх  функціональні 

обов’язки, вимоги до кожної посади та донедавна публікувався розмір зарплат, 

який  зараз  публікується  на  спеціальному  державному  вебсайті,  куди  ОМС 

подають відповідну інформацію. 

 В усіх оглянутих країнах існують процедури внутрішнього аудиту, який проводять 

ревізійні комісії  створені відповідно місцевими радами, як у прикладах Польщі 

та  Естонії  та  Чехії  або  командою  з  5  аудиторів,  що  призначаються  радою  як  у 

Швеції, або контролером, що призначається радою як у Словаччині. 

 Питання  зовнішнього  контролю  здійснюється  по  різному,  або  структурами 

Міністерства фінансів через регіональні органи управління як у Словаччині та в 

обмеженому вигляді у Швеції, або системою Регіональних рахункових палат як у 

Польщі,  або  приватними  аудиторськими  фірмами  та  територіальними 

структурами  Міністерства  фінансів  як  у  Чехії,  або  Державною  аудиторською 

службою та Міністерством фінансів як у Естонії.  
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 Міністерство  фінансів  здійснює  або  тотальний  контроль  на  всіх  етапах 

бюджетного процесу, як у Словаччині, або має обмежені повноваження впливу 

як у Швеції, або поділяє вої функції з іншими відомствами як у Польщі чи Естонії.  
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4.  Шляхи  вдосконалення  системи  місцевих  фінансових  органів.  Рекомендації  для 

України   

 В  Україні  в  контексті  проведення  реформи  місцевого  самоврядування, 

укрупнення територіальних громад шляхом їх об’єднання та надання громадам 

більших фінансових повноважень актуальним стає вивчення досвіду зарубіжних 

країн, які або нещодавно провели подібні реформи і мають цікавий досвід, що 

можна застосувати, такі як країни Східної Європи, або є найкращим прикладом 

побудови децентралізованої системи скандинавського укладу, як Швеція.  

 В  ході  проведеного  дослідження  досвіду  чотирьох  країн  Східної  Європи:  Чехії, 

Естонії,  Польщі  та  Словаччини  та  однієї  країни  Східної  Європи  цікавим  стає 

запозичення як механізмів функціонування органів відповідальних за складання 

та виконання місцевих бюджетів так і окремих елементів бюджетної звітності та 

бюджетних процедур, що діють на місцевому рівні.  

 Враховуючи реформи, які зараз проводяться в сфері децентралізації в Україні та 

ступінь  фінансової  самостійності  та  спроможності  об’єднаних  територіальних 

громад,  ми  вважаємо,  що  треба  почати  з  застосування  досвіду  країн  Східної 

Європи.  

 Що  стосується  процедур  контролю,  підзвітності  та  нагляду  за  виконанням 

бюджетів ОМС цікавим є застосування досвіду Польщі, де бюджетний процес на 

місцевому  рівні  на  кожному  етапі  контролюється  Регіональними  рахунковими 

палатами.  При  тому,  що  органи місцевого  самоврядування  самі  приймають  та 

ухвалюють  рішення  щодо  бюджетних  процедур.  Також  вони  виконують  не 

тільки  наглядові  та  контрольні  функції,  а  також  інформаційно‐просвітницькі 

функції  допомагаючи  гмінам  здійснювати  свої  бюджетні  повноваження.  Це 

видається  особливо  актуальним  в  умовах  Україні,  де  новостворені  ОТГ  мають 

дуже низьку спроможність у здійсненні фінансово‐бюджетної політики. В Польщі 

Регіональні  рахункові  палати  є  незалежним  органом  контролю.  Питання 

створення  цього  органу  в  Україні  або  надання  цих  повноважень  іншому 

існуючому органу влади можна обговорювати. Проте, нам видається ця система 

є достатньо життєздатною і вона добре зарекомендувала себе у Польщі.  

 Аналізуючи  досвід  зарубіжних  країн,  можна  зробити  висновки  про  те,  що 

Міністерство  фінансів  зазвичай  втручається  у  бюджетний  процес  на  етапі 

прогнозування  бюджету,  в  частині  планування  міжбюджетних  трансферів  та 

виконання  програм  Європейського  союзу,  оцінюючи  багаторічні  прогнози 

бюджетів  ОМС,  в  частині  контролю  боргових  зобов’язань  та  взяття  кредитів 

місцевими  органами  влади,  що  можуть  призвести  до  дефолту  ОМС.  До  речі 

останній пункт може стати актуальним для України, оскільки Україна підтримує 

про Європейський курс  інтеграції  в Європейську  спільноту.  Тож варто  звернути 

увагу  на  досвід  наших  країн‐сусідів,  що  прописують  питання  контролю 
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Європейський  програм  та  інвестиційних  проектів,  що  фінансує  Єврокомісія  на 

рівні закону, як це наприклад зроблено у Словаччині.   

 Заслуговує  на  увагу  достатня  свобода  у  затвердженні  ухвал/рішень  про 

бюджетну політику і бюджетний процес, яке відбувається на рівні територіальної 

одиниці місцевого самоврядування, як наприклад у Польщі, де затверджуються 

ухвали  рад  ґмін,  повітів,  сеймиків  воєводств  щодо  принципів  та  процедур 

одержання  дотацій,  методів  їх  розрахунку,  а  також  контролю  за  виконанням 

делегованих  повноважень  суб’єктами,  що  не  належать  до  сектору  публічних 

фінансів. Також дуже детально прописані бюджетні процедури на рівні комун у 

Швеції де державне втручання є мінімальним.  

 Що  стосується  питань  затвердження  структури  фінансових  органів,  на  рівні 

громад, кількості штатних одиниць та визначення зарплати, досвід досліджених 

країн,  то  вирішення  цього  питання  повністю  належить  територіальним 

громадам.  Фінансові  управління  громад  фінансуються  за  рахунок  коштів 

відповідних місцевих бюджетів. Існують окремі країни де законодавче виписана 

посада  контролера,  що  входить  у  фінансове  управління  та  має  здійснювати 

функції фінансового контролю, як, наприклад в Словаччині. Це прописується на 

рівні  закону.  На  відміну  від  України  не  затверджуються  типові  положення  про 

фінансові управління, кожна громада визначає для себе перелік штатних посад 

та  їх  кількість  в  залежності  від  чисельності  населення  самої  громади,  що 

обслуговується.  В  цьому  контексті  цікавим  є  досвід  Естонії,  де  дуже  детально 

прописуються  інструкції  з  описом  штатних  посад,  які  включають  в  себе 

кваліфікаційні  вимоги  до  кандидата,  групу  заробітної  плати,  підпорядкування, 

хто замінює людину на посаді у разі, відсутності. Також описується призначення 

посади,  службові  обов’язки,  права  та  відповідальність.  Ця  форма  може  бути 

ефективно застосована в Україні. 

 Також  вражає  прозорість  навіть  невеликих  громад,  як  наприклад,  в  Чехії,  де 

громада,  яки  налічу  170  мешканців  детально  публікую  на  веб‐сайті  всю 

бюджетну  інформацію.  А  в  Естонії  публікується  навіть  розмір  заробітної  плати 

працівників фінансового управління.  

 Підсумовуючи нам видається доцільним використання досвіду розглянутих країн 

Східної  Європи  враховуючи  теперішній  стан  бюджетної  децентралізації  та 

рухатись  до  запозичення  Шведського  досвіду  по  мірі  того  як  фінансова  та 

кадрова спроможність ОТГ буде покращуватися.  
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Додатки  

 

Додаток 1. Порівняння адміністративно‐територіального устрою зарубіжних країн 

 

Країна  Форма  територіального 
устрою 

Скільки 
рівнів 
місцевих 
урядів 

АТО 

Чехія   Унітарний  2  14 регіонів, 6258 муніципалітетів  

Естонія   Унітарний  1  79 муніципалітетів ( 65 сільських, 14 міських)116  

Словаччина   Унітарний  2  8 регіонів та 2930 муніципалітетів (громад) (з них 140 міст, 39 районів міст)117  

Польща   Унітарний  3  16  воєводств  (регіонів),  380  повітів    (округи  та  міста,  які  мають  значення  для 
країни), 2478 гмін (територіальні громади або муніципалітети)118 

Швеція   Унітарний  2  21  регіонів/ленів    (13  з них мають додаткові повноваження  такі  як регіональний 
розвиток), 290 муніципалітетів/комун119  

 

                                                            
116 https://www.oecd.org/cfe/regional‐policy/Subnational‐governments‐in‐OECD‐Countries‐Key‐Data‐2018.pdf 
117 https://www.oecd.org/cfe/regional‐policy/Subnational‐governments‐in‐OECD‐Countries‐Key‐Data‐2018.pdf 
118 https://www.oecd.org/cfe/regional‐policy/Subnational‐governments‐in‐OECD‐Countries‐Key‐Data‐2018.pdf 
119 https://www.oecd.org/cfe/regional‐policy/Subnational‐governments‐in‐OECD‐Countries‐Key‐Data‐2018.pdf 
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Додаток 2. Законодавчі документи, якими регулюються діяльність органів місцевого самоврядування (в тому числі, тих органів 

що відповідальні за бюджет)  

Країна   Законодавчий акт, яким регулюються функції органів місцевого самоврядування та бюджетний процес 

Чехія   Конституція Чеської республіки, №1, 1993 

Закон  про  правила  управління  бюджетом  Чеської  республіки  та  муніципалітетів  Чеської  республіки 
(бюджетні правила республіки), №576, від 20 грудня 1990 р.120 

Закон про бюджетні правила територіальних бюджетів, № 250, від 7 липня 2000 р.121 

Закон про бюджетні правила та про внесення змін до деяких відповідних актів (бюджетні правила), №218, 
від 27 червня 2000 р.122 

Закон про правила бюджетної відповідальності, №23, від 17 січня 2017 р.123 

Закон про річні державні бюджети124 

Закон про регіони (регіональне врегулювання), №129, від 12 квітня 2000 р.125 

Закон про муніципалітети (муніципальні утворення), №128, від 12 квітня 2000 р.126 

Закон про територіальні фінансові органи, №531, від 28 листопада 1990 р.127 

Закон про фінансовий контроль у сфері державного управління та про внесення змін до деяких законів128 

                                                            
120 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://zakonyprolidi.cz/cs/1990‐576&prev=search 
121 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐250&prev=search 
122 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002‐323 
123 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017‐23&prev=search 
124 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018‐336&prev=search 
125 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐129&prev=search 
126 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐128&prev=search 
127 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990‐531&prev=search 
128 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2001‐320 
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Закон про аудит фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, № 

Постанова про бюджетну класифікацію, №323, від 2 липня 2002 р.129  

Закон  про  бюджетний  переказ  доходів  з  окремих  податків  до  бюджетів  місцевого  самоврядування  і  до 
деяких цільових фондів № 243, від 9 серпня 2000 р.130;  

Закон про адміністративні збори № 368, від 15 липня 1992 р.131; 

Закон про місцеві збори №565, від 28 грудня 1990 р.132; 

Закон про податок на нерухомість №338, від 1 липня 1992 р.133; 

Закон про оподаткування спадщини, оподаткування подарунків і податки від операцій з нерухомістю №357, 
від 7 липня 1992 р.134; 

Закон про управління податками і зборами № 337, від 1 липня 1992 р.135  . (див. 

Естонія   Конституція Естонської республіки, від 3 липня 1992 р.136 

Закон про адміністративно‐територіальний устрій Естонських територій, від 22 лютого, 1995 р.137 

Закон про управління фінансами місцевого самоврядування, від 16 вересня 2010 р.138 

Закон про організацію місцевого самоврядування, № 67, від 2 червня 1993 р.139  

                                                            
129 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002‐323 
130 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000‐243&prev=search 
131 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐368 
132 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1990‐565 
133 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐338 
134 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=cs&u=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992‐357&prev=search 
135 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F1992‐337 
136 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/633949&prev=search 
137 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/1011706&prev=search 
138 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493&prev=search 
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Закон про вибори місцевої ради, № 36/220, від 27 березня 2002 р.140 

Закон про управління фінансами місцевого самоврядування, №72, від 16 вересня, 2010 р.141 

Закон про державний бюджет, від 19 лютого 2014 р.142 

Закон про державну аудиторську службу, від 29 січня 2002 р.143 

Закон про бухгалтерський облік, від 20 листопада 2002 р.144 

Закон про асоціації органів місцевого самоврядування, № 96/565, від 6 листопада 2002 р.145 

Положення Міністерства фінансів Естонії про фінансовий облік та звітність у державному секторі, №105, від 
1 січня 2004 р.146 

Положення Міністерства фінансів Естонії про бюджетну класифікацію, № 33, від 17 вересня 2014 р.147 

Словаччина   Конституція Словацької республіки, від 1 жовтня 1992 р.148 

Закон  про  самоврядування  територіальних  одиниць  вищого  рівня  (Закон  про  регіони  самоврядування), 
№302, від 21 липня 2001 р.149 

Закон про територіальний та адміністративний поділ Словацької республіки, №221, від 24 липня, 1996 р.150 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
139 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/511022019003/consolide 
140 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F1048158 
141 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052014001/consolide 
142 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016019&prev=search 
143 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2FRKS 
144 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F125052012016&sandbox=1 
145 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013002/consolide 
146 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F128102016012 
147 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=et&u=https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014019&prev=search 
148 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992‐460&prev=search 
149 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001‐302&prev=search 
150 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Fzz%2F1996‐221 
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Закон про організацію місцевої державної адміністрації, № 222, від 4 липня, 1996 р.151 

Закон про муніципалітети, №369, від 6 вересня 1990 р.152 

Закон про регіони, № 139, від 15 травня 2000 р.153 

Закон про вибори до місцевих органів влади муніципалітетів, № 346 від 28 серпня 1990 р.154 

Закон про бюджетні правила місцевого самоврядування та про внесення замін до деяких актів, № 583, від 
23 вересня 2004 р.155 

Закон про правовий статус та заробітну плату мерів малих та великих міст, № 253 від 25 серпня 1994 р.156 

Закон про бюджетні правила державного управління  та про внесення змін до деяких актів, № 523  від 30 
вересня 2004 р.157 

Конституційний закон про бюджетну відповідальність, № 493, від 22 грудня 2011 р.158 

Закон про фінансовий контроль та аудит та про внесення змін до деяких актів, № 357, від 9 грудня 2015 р.159 

Закон про бухгалтерський облік: № 561, від 31 грудня 1991 р. 

Польща  Конституція РП від 2 квітня 1997 р. 

Закон про самоврядування гмін від 8 березня 1990 р.160 

                                                            
151 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐predpisy/SK/ZZ/1996/222/20010701.html&prev=search 
152 https://translate.googleusercontent.com/translatec?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=sk&sp=nmt4&tl=uk&u=http://www.epi.sk/zz/1990‐

369&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhiPI6WuY‐o6Ak9VDe4omg72MTmrzA 
153 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=cs&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2000‐129 
154 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐predpisy/SK/ZZ/1990/346/20020301.html&prev=search 
155 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐predpisy/SK/ZZ/2004/583/20150801&prev=search 
156 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.slov‐lex.sk/pravne‐predpisy/SK/ZZ/1994/253/&prev=search 
157 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.zakonypreludi.sk%2Fzz%2F2004‐523 
158 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=sk&u=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011‐493&prev=search  
159 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sk&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.epi.sk%2Fzz%2F2015‐357 
160 https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikustaw.gov.pl%2Fdu%2F2017%2F1875%2F1 
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Закон про самоврядування повітів від 1 січня 1999 р.161 

Закон про самоврядування воєводства від 5 червня 1998 р.162 

Закон про державні фінанси від 30 червня 2009 р.163 

Закон про доходи органів місцевого самоврядування від 13 листопада 2003 р.164 

Закон про регіональні рахункові палати від 7 жовтня 1992 р.165 

Закон про відповідальність за порушення дисципліни у сфері публічних фінансів від 17 грудня 2004 р.166 

Постанова Міністра фінансів щодо бюджетної звітності від 28 грудня 2011 р.  

Постанова  Міністра  фінансів  щодо  детальної  класифікації  доходів,    витрат,  доходів  і  витрат  та  засобів  з 
іноземних джерел від 2 березня 2010  

Закон РП про виборчу ординацію до рад гмін, рад повітів та сеймиків воєводств від 16 липня 1998 р. 

Закон РП про безпосереднє обрання війта, бурмістра та президента міста від 20 червня 2002р. 

Швеція  Конституція Швеції, від 21 серпня 2013 р.167 

Закон про місцеве самоврядування, від 1 січня 1992 р.168 

Закон про муніципальний облік, № 613, від 26 червня 1997 р.169 

Закон про бухгалтерський облік, № 1078, від 1 січня 2000 р.170 
                                                            
161 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=pl&u=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980910578/U/D19980578Lj.pdf&prev=search 
162 https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=pl&u=https://www.infor.pl/akt‐prawny/DZU.2018.093.0000913,ustawa‐o‐samorzadzie‐wojewodztwa.html&prev=search 
163 https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=pl&u=https://pg.edu.pl/documents/46469294/49145496/d20091240lj.pdf&prev=search 
164 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU20032031966%2FU%2FD20031966Lj.pdf 
165 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fwww.lexlege.pl%2Fustawa‐o‐regionalnych‐izbach‐obrachunkowych%2F 
166 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=pl&tl=uk&u=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU20050140114%2FU%2FD20050114Lj.pdf 
167 https://www.government.se/49b75a/contentassets/7b69df55e58147638f19bfdfb0984f97/the‐constitution‐of‐sweden 
168 https://www.government.se/49b736/contentassets/9577b5121e2f4984ac65ef97ee79f012/the‐swedish‐local‐government‐act 
169 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sv&tl=uk&u=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1997%3A614 
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Додаток 3. Компетенція на кожному рівні влади  

 

Чехія  Естонія  Польща  Словаччина  Швеція  

Регіон (Край)    Воєводство  Регіон  Регіон/Лен 

 • Бюджет Края 

• Середня освіта 

• Дорожня мережа 

• Соціальні послуги 

• Довкілля 

• Транспорт 

• Регіональний розвиток 

• Здоров'я 

  • Бюджет Воєводства 

• Економічний розвиток 

• Вища освіта 

•  Навколишнє 
середовище 

• Зайнятість 

• Соціальна політика 

•  Управління  дорогами 
регіонального значення 

• Бюджет регіону 

•  Мережа  доріг 
регіонального значення 

• Розвиток земель 

• Регіональний розвиток 

• Вища освіта 

• Лікарні 

• Суспільні послуги 

• Культура 

•  Участь  у  цивільній 
обороні 

• Ліцензії для аптек 

і приватні лікарі 

Обов’язкові  сфери 
відповідальності: 

• Бюджет лену 

• Охорона здоров'я 

•  Стоматологічна 
допомога 

•  Громадський  транспорт 
(через орган, що регулює 
транспортні  послуги  на 
рівні області) 

Додаткові  сфери 
відповідальності: 

• Регіональний розвиток 

• Культура 

• Туризм 

    Повіт     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
170 https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=sv&tl=uk&u=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1997%3A614 
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    • Бюджет повіту 

•  Дорожньо‐будівельне 
та  технічне 
обслуговування 

• Вища освіта 

• Цивільний захист 

•  Навколишнє 
середовище 

• Зайнятість 

• Охорона здоров'я 

   

Муніципалітет (Община)  Муніципалітет  Гміна  Муніципалітет (громада)  Муніципалітет (комуна) 

• Муніципальний бюджет 

• Місцевий розвиток 

•  Сільське  господарство 
та лісове 

управління 

• Міська поліція 

•  Водопостачання  та 
каналізація 

• Побутові відходи 

• Початкова освіта 

• Житло 

• Соціальні послуги 

•  Муніципальний 
бюджет 

• Освіта 

•  Соціальне 
забезпечення 

• Медичні послуги 

•  Культура,  дозвілля  та 
спорт 

• Соціальне житло 

•  Міське  та  сільське 
планування 

• Туризм 

• Бюджет гміни 

• Громадський транспорт 

• Суспільні послуги 

• Житло 

•  Навколишнє 
середовище 

• Культура 

• Дошкільна та початкова 
освіта 

• Бюджет муніципалітету 

• Утримання доріг 

• Громадський транспорт 

•  Навколишнє 
середовище 

• Постачання води 

•  Каналізаційні  та 
комунальні відходи 

• Місцевий розвиток 

• Житло 

•  Дошкільні  та  початкові 
школи 

• Бюджет комуни 

• Соціальні послуги 

•  Догляд  за  дітьми  та 
дошкільна освіта 

•  Початкова  та  середня 
освіта 

•  Догляд  за  літніми 
людьми 

•  Підтримка  осіб  з 
фізичними  та 
розумовими вадами 

•  Первинна  медична 
допомога 
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• Просторове планування 

• Співпраця з іншими 

муніципалітетами  та 
регіонами 

• Громадський транспорт 

•  Громадський 
транспорт 

•  Водопостачання, 
каналізація, 
громадськість 

освітлення  та 
центральне опалення 

•  Навколишнє 
середовище 

•  Збір  та  утилізація 
відходів 

•  Дорожнє  та 
цвинтарське 
обслуговування 

• Місцеві податки 

• Соціальна допомога 

• Охорона здоров'я 

• Культура і спорт 

•  Участь  у  регіональному 
плануванні 

•  Захист  навколишнього 
середовища 

• Міське планування 

•  Збирання  сміття  та 
утилізація відходів 

•  Рятувальні  та  аварійні 
служби 

•  Водопостачання  та 
каналізація 

• Утримання доріг 

Додаткові  сфери 
відповідальності: 

• Культура 

• Житло 

• Енергія 

• Зайнятість 

•  Промислові  та 
комерційні послуги 
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Додаток 4. Формування представницької та виконавчої вертикалі влади на місцевому рівні  

 

Країна/АТО  Представницькі органи  Виконавчі органи 

Чехія  Регіональна  рада  (заступництво 
краю) 

Муніципальна рада (заступництво общини) 

Регіон (Край)  Регіональні  збори  (заступництво 
краю)  ‐  дорадчий  орган  регіону  і 
складається  з  обраних  членів 
прямими  загальними  виборами  на 
період  до  чотирьох  років.  Вони 
контролюють регіональний бюджет та 
субсидії,  що  надаються 
муніципалітетам.  Вони  також  можуть 
подавати  проекти  законодавчих  актів 
до національної палати депутатів. 

Регіональний  комітет  (комітет  краю)  є  виконавчим  органом  регіону  і 
складається з президента, віце‐президентів та інших членів, які обираються з 
числа  членів  регіональних  зборів  на  період  до  чотирьох  років.  Йому 
допомагає  орган  регіональної  влади  (окружний  офіс),  який  очолюється 
директором  і  розділений  на  кілька  департаментів,  які  відповідають  за 
конкретні  сфери  діяльності,  як  соціальні  справи,  транспорт,  просторове 
планування та навколишнє середовище. 

Президент (гетьман) обирається з числа членів регіональних зборів строком 
на чотири роки. Він/вона представляє регіон на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях. 

Місто Прага одночасно і муніципалітетом і регіоном, з лише одними зборами 
і одним виконавчим органом влади. 

Муніципалітет 
(Община) 

Муніципальна  рада  (Заступництво 
общини)  складається  з  членів,  які 
обираються  прямим  загальними 
виборами  на  чотирирічний  термін. 
Вона  призначає  членів 
муніципального комітету. 

Муніципальний  комітет  (Комітет  общини)  є  виконавчим  органом 
муніципалітету і складається з членів, що обираються муніципальною радою 
з  числа  її  членів  на  чотирирічний  термін  термін.  Мер  і  віце‐мери  також  є 
членами  комітету,  які  можуть  утворювати  конкретні  комісії,  наприклад, 
Фінансова комісія, Комісія з питань культури та комісія з питань меншин. 

Мер (староста для малих муніципалітетів або містечок та мер для великих 
містечок  або  міст)  обирається  муніципальною  радою  з  числа  членів 
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муніципальної  ради  на  чотирирічний  термін.  Він/вона  очолює 
муніципальний  комітет  та  адміністрацію,  і  представляє  муніципалітет.  У 
муніципалітетах  в  яких менш  ніж 15  членів муніципальної  ради,  виконавча 
влада забезпечується мером. 

Естонія     

Муніципалітет  Муніципальна  рада  це  орган 
законодавчої  влади  муніципалітету, 
вона складається з членів, чисельність 
яких  залежить  від  демографічного 
розміру  місцевої  громади,  вони 
обираються  прямими  загальними 
виборами  на  термін  до  чотирьох 
років.  Муніципальна  рада  призначає 
та може усунути голову ради так саме 
як  і мера.    У  її  роботі  їй допомагають 
комісії, які відповідають за різні сфери 
діяльності.   

Місцевий уряд є виконавчим органом муніципалітету. Він складається з мера 
та членів, призначених мером, після схвалення ради. Члени місцевого уряду 
не можуть посідати у міський раді. 

Мер  (валаванем  в  сільських  муніципалітетах  і  лінапеа  в  містах) 
призначається  муніципальною  радою  на  чотирирічний  термін.  Він/вона  є 
представником місцевого уряду і не може бути головою муніципально ради. 

Словаччина      

Регіон  Регіональна  рада  (заступництво 
органу  місцевого  самоврядування 
регіону)  є  законодавчим  та  керівним 
органом  регіону  та  складається  з 
депутатів, обраних прямим загальним 
голосуванням  на  чотирирічний 
термін.  

Регіональною  радою  можуть 
засновуватись  комісії,  які  діють  як 
консультаційні  органи,  яким  дано 

Президент  (голова)  обирається  прямим  загальним  голосуванням  на 
чотирирічний  термін.  Він/вона  є  представником місцевого  самоврядування 
регіону і органу заснованого статутом і очолює засідання обласної ради.  

 

Самоврядні регіони можуть виконувати певні обов'язки від імені держави, в 
основному, щодо освіти, охорона здоров'я та транспорту. 
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право  ініціювати  та  контролювати 
рішення  ради.    Члени  комісії 
обираються  з  числа  членів  обласної 
ради обласною радою.   

 

 

  Місцева  рада  (Обецне 
заступітельство  у  муніципаліетах, 
мєске  заступітельство  в  містах  та 
мієсне  заступітельство  в  районах 
міст)   є дорадчим місцевим органом. 
Він  складається  з  членів,  вибраних 
прямим  загальним  голосуванням  на 
чотирирічний період.  

 

  

Місцеве  управління  це    консультаційний  орган  мера  та  виконавчий  орган 
місцевої ради. Його формування є необов'язковим і його члени обираються 
серед  членів  депутатів  місцевої  ради  цією  радою.    Міська  управління  має 
повноваження  ініціювати,  контролювати  та  виконувати  завдання  у 
відповідності до рішень місцевої ради. 

Мер  (староста  в  муніципалітетах  та  районах  міст  та  приматор  в  містах)  є 
найвищим виконавчим органом громади органу та законним представником. 
Він/вона  обирається  прямим  загальним  голосуванням  на  чотирирічний 
період та очолює як місцеву раду так і місцеве управління. 

Братислава  і  Кошице  мають  два  рівні  самоврядування:  муніципалітет 
(магістрат),  що  представляє  собою  місто  в  цілому,  а  також  райони  міста 
(меска  часть).  Ці  райони міста  відповідають  за  питання місцевого  значення 
такі, як містобудування, місцеве утримання доріг, бюджет, рішення місцевої 
влади, обслуговування парку та громадську безпеку. 

Польща      

Воєводство   Рада воєводства  (Сеймік Воєводства)  
складається  з  членів,  які  обираються 
прямим  загальним  голосуванням  на 
чотирирічний  термін.  Ця  Дорадча 
рада обирає Маршала.  

 

Обласний  виконавчий  орган  (Управа  воєводства)  складається  членів  і 
Маршала,  обраних  обласною  радою  на  чотирирічний  термін.  Управління 
Воєводства  реалізує  рішення,  прийняті  обласною  радою  (Сеймиком 
Воєводства).  
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  Маршал  (Маршалек)  обирається  обласною  радою  на  строк  до  чотирьох 
років.  Він/вона  офіційно  представляє  регіону  на  національному  та 
міжнародних рівнях.  

 

Губернатор  (Воєвода) представляє  Прем'єр‐міністра,  а  також  національний 
польський  уряд  на  обласному  рівні.  Він/вона  призначається  Прем'єр‐
міністром  країни  за  пропозицією  Міністра  відповідального  за  державне 
управління. Губернатор відповідає за впровадження національної державної 
політики в області. 

Повіт   Рада округу (Рада Повіту) складається 
з  членів,  які  обираються  прямим 
загальним  голосування  на 
чотирирічний  термін.  Ця  дорадча 
рада  призначає  членів  виконавчого 
комітету, а також керівника повіту.  

 

 

Управа округу  (Повітова управа) складається з голови повіту а також його/її 
заступників,  які  обираються  з  числа  представників  ради  повіту  на 
чотирирічний термін. Цей орган відповідає за виконання рішень ради. Голова 
повіту (староста) обирається терміном на чотири роки Радою повіту. Він/вона 
офіційно представляє округ та отримує допомогу від його/її заступників.   

Гміна   Муніципальна  рада  (рада  гміни) 
складається  з  обраних  депутатів 
місцевої ради, які обираються прямим 
загальним  голосуванням  на 
чотирирічний  термін.  Крім  її 
законодавчих  повноважень,  рада 
голосує  за  муніципальний  бюджет  і 
визначає  місцеві  податки.  Рада 
поділена  на  комісії,  відповідальні  за 
підготовку  і  виконання  рішення,  що 

Мер (вуйт у сільських муніципалітетах, бургомістр у селищних і мер міста у 
містах  з  населенням  понад  100000  мешканців)    є  єдиним  органом 
виконавчої  влади  на  місцях.  Він/вона  обирається  прямим  загальним 
голосуванням на чотирирічний термін і офіційно представляє муніципалітет. 

 

Голова муніципальної адміністрації  (секретар гміни) призначається мером. 
Він/вона може діяти від імені мера, зокрема, коли мова йде про організацію 
роботі мерії міста або управління людськими ресурсами. 

У Польщі 66 міських муніципалітетів мають спеціальний статус, відповідно до 
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приймаються  муніципальною  радою. 
Члени  комісій  обираються  і  з  числа 
муніципальних  депутатів  місцевої 
ради. 

якого  вони  мають  повноваження,  які  здійснюється  районами.  Столиця 
Варшави, яка поділена на 18 районів також має цей особливий статус таким 
чином виконує повноваження як муніципалітету, так і району. 

Швеція     

Регіон  Рада  регіону  (лену)  (ландстинг) 
складається  з  членів,  які  були  обрані 
прямим  загальним  голосуванням  на 
чотирирічний  термін.  Ці  збори  є 
органом,  який  приймає  політичні 
рішення  на  рівні  регіону,  затверджує 
бюджет  та  збирає  податки.  Ці  збори 
можуть  делегувати  повноваження 
щодо прийняття важливих політичних 
рішень  Виконавчому  комітету  та 
спеціалізованим комітетам. 

Спеціалізовані  комітети  складаються 
з  членів  з  призначених  або  обраних 
Радою депутатів регіональних зборів в 
залежності  від  політичної  ситуації. 
Комітети  відповідальні  за  допомогу 
виконавчому  комітету  у  підготовці  та 
впровадженні  політичних  рішень,  що 
приймаються  Радою  регіональних 
зборів.  

Виконавчий комітет Ради лену (ландстингу) призначається на чотирирічний 
термін Радою регіональних зборів у відповідності до частки місць, отриманих 
кожною партією у Зборах. Виконавчий орган відповідальний за підготовку та 
впровадження рішень Ради регіональних зборів.  Також він  здійснює нагляд 
за  діяльністю  Спеціалізованих  комітетів,  які  очолюються  так  званим 
“президентом” Радою регіональних зборів.  

 

 

Комуна   Муніципальні  рада  (муніципальні 
збори)  складається  з  членів,  які 
обираються  прямим  загальним 

Муніципальний  виконавчий  комітет  (муніципальна  влада)  складається  з 
членів,  які  призначаються  на  строк  до  чотирьох  років  муніципальними 
зборами  у  відповідності  до  частки  місць  отриманих  кожною  партією  в 
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голосуванням  на  чотирирічний 
термін.  Ці  збори  є  муніципальним 
органом  влади,  який  приймає 
рішення,  але  може  делегувати 
повноваження  щодо  прийняття 
важливих  рішень  муніципальному 
виконавчому  комітету  і 
спеціалізованим комітетам.  Він  також 
стягує  податки  і  приймає 
муніципальний бюджет. 

Спеціалізовані  комітети  (Ради) 
складаються  з  членів,  що 
призначаються  на  чотирирічний 
термін  Муніципальними  зборами. 
Комітети  відповідальні  за  надання 
допомоги  муніципальному 
виконавчому  комітету  у  підготовці  та 
впровадженні  рішень,  що  були 
прийняті Муніципальними зборами. 

муніципальних  зборах.  Муніципальний  виконавчий  комітет  очолює  та 
координує  муніципальну  адміністрацію,  здійснює  нагляд  за  діяльністю 
Спеціалізованих комітетів, складає проект муніципального бюджету, а також 
готує та впроваджує рішення муніципальної ради. 

 

Цей  орган  очолюється  Головою  (Головою  Муніципальної  Ради),  який  є 
вищим політичним представником муніципалітету, який, по аналогії з іншими 
країнами,  фактично  є  мером.  Однак,  в  деяких  шведських  муніципалітетах, 
"мером" є голова Міських зборів (Голова міської ради). 
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       Цей проект фінансується 
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