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1 Мета рапорту
Цей документ є звітом про реалізацію робіт, пов’язаних із складанням Багаторічного
інвестиційного плану (БІП) для міста Луцька в Україні. Рапорт охоплює весь обсяг
виконання чергових етапів роботи, а також інформацію про підґрунтя проекту довідку стосовно основ функціонування місцевого самоврядування в Україні. Рапорт
складається з чотирьох частин:
-

Основи діяльності українського місцевого самоврядування
Характеристика міста Луцька
БІП для міста Луцька
Рекомендації

2 Основи
діяльності
самоврядування

українського

місцевого

Для того, щоб краще зрозуміти, перед вирішенням яких питань опинилося місто Луцьк
у своїх спробах поліпшити планування капіталовкладень, слід ознайомитись із
основною інформацією про існуючий стан можливостей українського місцевого
самоврядування, пов’язаних із процесом планування та інвестування в муніципальну
інфраструктуру. Орган місцевого самоврядування тільки тоді досягне успіху в процесі
багаторічного інвестиційного планування, якщо цей орган спроможний:
• Планувати бюджет і забезпечити його виконання згідно з планом або
якнайближче цього плану.
Для цього потрібно мати стабільні джерела доходів, особливо власних
доходів. Орган місцевого самоврядування повинен уміти планувати ці доходи
на довший проміжок часу; це неможливо зробити, якщо джерела доходів
нестабільні, постійно змінюються і залежать від розсуду та волюнтаристських
рішень вищих щабелів влади.
• Розуміти свої завдання та вміти їх реалізувати.
Якщо центральна влада делегує повноваження органам місцевого
самоврядування, такий обсяг повноважень повинен бути стабільний та
повинен запевняти доступ до відповідного фінансування. Непрофінансовані
делеговані завдання ускладнюють здатність місцевого самоврядування до
капітального інвестування.
• Користуватися банківським рахунком і брати довгострокові позики за
комерційними або преференційними ставками.
Маючи встановлені джерела доходів та поточні видатки, місцеве
самоврядування матиме потребу оновлення і покращення надання послуг,
йому довірених, а це може бути пов’язано із здійсненням капіталовкладень.
Щоб профінансувати інвестиції, орган місцевого самоврядування може взяти
кредит або скористатися іншим фінансовим інструментом; таке запозичення
фінансується з доходів місцевих бюджетів, або – і це, звичайно, краще, - з
оплат отримувачів комунальних послуг. Однак доступ до можливості
здійснення запозичень запозиченням повинен регулюватися механізмами
фіскальної дисципліни.
• Розуміти потреби своїх виборців.
5

Звіт про реалізацію пілотного проекту, Місто Луцьк, 2002

Чітке розуміння органом місцевого самоврядування потреб виборців є
запорукою успіху у впровадженні багаторічного інвестиційного плану та
визначенні оптимального способу надання послуг.
У цій частині звіту автори здійснюють огляд можливостей українського місцевого
самоврядування у сфері фінансування інвестиційних проектів за використанням
власних джерел, міжбюджетних трансфертів та через запозичення. Цей потенціал є
важливим з огляду на свій вплив на здатність виконання завдань місцевого
самоврядування, які, власне, часто вимагають капітальних вкладень. Звичайно,
повинен переважати принцип субсидіарності, рішення та інвестиції повинні
реалізуватися на найбільш наближеному до споживача суспільних послуг рівні.
Інвестиційні рішення, пов’язані з виконанням завдань місцевої влади, повинні
прийматися на локальному рівні та фінансуватися у можливо найбільшому обсязі з
доходів місцевих бюджетів на цьому ж рівні.
Спроби прийняття інвестиційних рішень на місцевому рівні можуть бути пов’язані з
багатьма складними проблемами, які існували в минулому України та які існують до
сьогодні:
• Бюджетний процес був позбавлений прозорих механізмів; правила розподілу
бюджетних ресурсів були волюнтаристськими та часто змінювалися.
• Порядок здійснення міжбюджетних трансфертів не давав місцевому
самоврядуванню ясної структури для планування бюджетних доходів та
видатків.
• Не відомо, чи та в якій мірі реформи, такі як новий Бюджетний кодекс,
запровадять справжню фіскальну децентралізацію та вирівнювання доходів,
що базується на об’єктивних критеріях.
• Інституційні та правові рамки запозичень не заохочують органів місцевої
влади до збільшення доходів та сплати заборгування.
• Кредитний ринок залишається нерозвиненим, особливо у сфері запозичень
місцевого самоврядування.
• Деякі рівні місцевого самоврядування не мають права ані на запозичення, ані
на фінансування дефіциту, ані на здійснення інвестицій.
• Місцеве самоврядування не має достатнього досвіду співпраці з кредитними
інституціями та досвіду використання інших фінансових інструментів.
Метою цієї частини звіту є огляд фактичного стану та проблем, з якими може
зіткнутися місто Луцьк. Щоб показати ці питання в українському контексті, у цій
частині звіту ми представимо структуру українського місцевого самоврядування, потім
зупинимося на бюджетній реформі місцевого самоврядування та міжбюджетних
відносин, концентруючись на темі вирівнювання доходів, а також на можливостях
місцевих органів влади у сфері запозичень для фінансування поточних і
довгострокових суспільних потреб.
Очевидно, що Україна потребує не тільки вдосконалення правових та інституційних
рамок “вертикальної” системи фіскальних та політичних відносин між різними
щабелями влади, але також “горизонтального” інструменту, здатного реалізувати
принципи цієї системи на практиці. Одним з таких інструментів є Багаторічний
інвестиційний план (БІП); автори в подальшій частині звіту представлять аргументи на
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користь цього інструменту планування на базі досвіду впровадження Багаторічного
інвестиційного плану в місті Луцьку.
У кінці цієї частини звіту буде обговорено два найважливіших чинники, що впливають
на здатність місцевої влади не тільки виконувати повноваження, делеговані чи довірені
їй, але також здійснювати ключові капіталовкладення, необхідні для реалізації її
завдань. Перший з них – це фіскальна та політична децентралізація, яка охоплює
передбачуваність місцевих бюджетів через встановлення засади прозорості при
вирівнюванні доходів та чіткого розмежування повноважень між рівнями влади. Коли
виникає ситуація перевищення запланованого рівня видатків або браку поточних
доходів, необхідністю може стати фінансування дефіциту кредитом або іншими
фінансовими інструментами. Отже, другий важливий чинник пов’язаний із правом
місцевого самоврядування на здійснення запозичень та з фіскальною дисципліною в
Україні.

2.1 Українське місцеве самоврядування: структура
Самостійність місцевого самоврядування, організація та діяльність його органів
базується на положеннях Конституції України та регулюється Законом про місцеве
самоврядування в Україні. Стаття 133 Конституції встановлює систему
адміністративно-територіального устрою, яку складають міста, райони в містах,
селища і села. Головними щабелями структури українського місцевого
самоврядування є:
•

•

•

На обласному рівні представницьким органом є обласна рада. Депутати
обирають голову ради. Державна виконавча влада здійснюється через обласні
державні адміністрації, які тісно співпрацюють з виконавчими органами
обласних та міських рад.
На районному рівні представницькими органами є районні ради та ради міст
обласного значення. Голова районної ради та голова міської ради обираються
відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Державна виконавча
влада здійснюється через районні або міські державні адміністрації, які тісно
співпрацюють з виконавчими органами районних рад.
На найнижчому муніципальному рівні, місцеві ради та їх виконавчі органи
представляють спільні інтереси територіальних громад. Голови рад на цьому
щабелі місцевої влади також очолюють виконавчий апарат ради.

Згідно з Законом про місцеве самоврядування, територіальна громада села, селища,
міста є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його
функцій і повноважень (Стаття 6 (1)). Місцеве самоврядування може здійснюватися
територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст (Стаття 2 (2)).
Місцеві бюджети є самостійними, тобто не включаються до Державного бюджету
України (Стаття 16 (6)). Сільські та міські ради через свої виконавчі органи мають
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право на управління коштами відповідних локальних бюджетів та визначення їх
видатків.1
Для здійснення місцевого самоврядування Україну поділено на 27 адміністративних
одиниць:
•
•
•
•

двадцять чотири області,
Автономна Республіка Крим,
місто Київ та
місто Севастополь.

На локальному рівні області та Автономна Республіка Крим поділені на 490 сільських
районів для встановлення місцевого самоврядування на малих територіях. Однак
області та райони не можна назвати місцевим самоврядуванням у тому значенні, що
його представники обираються на загальних виборах і несуть відповідальність перед
виборцями у всій Україні. Існує 451 район у містах та 175 великих і малих міст. На
рівні територіальної громади є 893 селищні та 28 651 сільська рада (згідно з даними
Асоціації міст України). Слід підкреслити факт значного зростання кількості сільських
рад, яка збільшилася втричі, починаючи з 1990 року, та подвоїлася в період з 2000 по
2001 рік. Ці нові органи місцевого самоврядування не мають достатнього забезпечення
для надання суспільних послуг та досвіду в управлінні публічними фінансами.
Конституція України розмежовує обласні та районні рівні влади від інших форм
місцевого самоврядування. Органами місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради
(Стаття 140). Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою
і очолюють виконавчий апарат ради (Стаття 141). Обласні та районні ради
затверджують програми соціально- економічного та культурного розвитку відповідних
областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні
бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відпові дного
розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з
коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних
соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання;
вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції (Стаття 143).
Територіальні громади села, селища, міста мають право на управління майном, що
знаходиться в їх комунальній власності, мають право затверджувати програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання,
затверджувати бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і
контролювати їх виконання, встановлювати місцеві податки і збори відповідно до
закону та вирішувати інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої
компетенції.
Розподіл завдань між рівнями місцевої влади не був ані ясним, ані стабільним.
Децентралізація гамувалася тим, що тільки міста, села та міста обласного значення
1

DeAngelis, Michael A., Eugene Korniychuk With Yaroslav Gregirchak, “Legal and Regulatory Framework
for Sub-national Borrowing,” Ukrainian Municipal Development Loan Fund Project implemented by the Urban
Institute.
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мали статус місцевого самоврядування та свої виконавчі (адміністративні) органи. З
2001 року їх автономія була також обмежена – фінансові департаменти їх органів
підпорядковувалися Міністру фінансів і практично несли відповідальність більше по
відношенню до державної адміністрації вищого рівня, ніж по відношенню до мера чи
ради. Обласні та районні ради мають обмежену владу, якщо їх виконавчі органи
(адміністрація) в дійсності є представниками держави та діють скоріше згідно з
вертикальною, ніж горизантальною системою звітності та відповідальності. За
винятком міст обласного значення, реальний обсяг повноважень, що виконувалися
місцевим самоврядуванням в Україні, був дуже обмежений, у той час, як більшість
основних суспільних послуг надавалася районними державними адміністраціями.
Навіть там, де повноваження були формально передані місцевому самоврядуванню,
місцева влада залишилася у великій мірі залежною від розсуду органів регіональної чи
центральної влади.2
Недавно Верховна Рада (Український Парламент) зареєструвала новий законопроект
"Про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування", представлений
Кабінетом Міністрів. Законопроект розроблено для сприяння створенню нових
організаційних форм місцевого самоврядування і стимулювання об'єднання
територіальних громад та їх рад. Документ пропонує, щоб будь-які експерименти,
скеровані на об'єднання громадян або делегування значного обсягу повноважень до
нижчого місцевого рівня влади, схвалювалися шляхом проведення місцевого
референдуму. 3
Tаблиця 1 Основні закони, що регулюють відносини між рівнями влади
Назва
Дата прийняття
Функція
Конституція

1996

Закон про місцеве
самоврядування

1997

Закон про місцеві
державні адміністрації

1999

Бюджетний кодекс

2001

визначає основні функції
місцевого самоврядування,
центральної влади, їх
виконавчих органів та питання,
що належать до їх компетенції
визначає основи
функціонування фінансів
місцевої влади
окреслює обов’язки
центральних органів влади на
обласному та районному рівнях
регулює відносини в процесі
складання, розгляду,
затвердження та виконання
бюджетів, а також звітності та
контролю за дотриманням
бюджетного законодавства

2

Swianiewicz, Pawel, from Final Report on Territorial Adminstrative Reform Component, LARGIS Project.

3

Financial Analysis Office website, www.fao.kiev.ua news of January 3, 2003.
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Закон про Державний
бюджет

річний

регулює міжбюджетні
трансферти; Закон про
Державний бюджет від 2001р.
встановлює поділ повноважень
між центральною та місцевою
владою

2.2 Українське місцеве самоврядування: досвід останніх
років
Система місцевого самоврядування в Україні потерпала від багатьох невирішених
проблем, що відбивалися в законодавстві. Майбуть, найбільше це стосувалося Закону
“Про бюджетну систему України” (1996). Він сприяв розвиткові системи з високим
ступенем непрозорості, в якій прийняття рішень залежало від розсуду вищих рівнів
влади, та яка відрізнялась нестабільністю видаткових та дохідних повноважень органів
місцевої влади і призводила до браку їх зацікавленості в дотриманні витрат у рамках
бюджетних асигнувань та покращенні системи надходження доходів. Крім того, старе
бюджетне законодавство не передбачало для місцевого самоврядування можливості
внутрішніх та зовнішніх запозичень та не окреслювало поділу фіскальної
відповідальності між місцевими та центральним бюджетами. Бюджетне законодавство,
Конституція та Закон про місцеве самоврядування містили суперечності, які
ускладнювали виконання функцій місцевого самоврядування. Можна говорити про як
мінімум чотири основних недоліки:4
•
•
•
•

Значна фіскальна непевність і часті зміни.
Неясний розподіл повноважень між щаблями місцевої влади.
Вирішення питань, що стосуються бюджетів та міжбюджетних трансфертів,
шляхом ведення неформальних переговорів.
Незацікавленість у зберіганні та збільшенні надходжень та заохочення до
переоцінки видаткових потреб.

За часів Радянського Союзу бюджетний процес не сприяв розвиткові місцевого
самоврядування; відносини між владою різних щаблів влади були побудовані за
принципом підпорядкування бюджету нижчого рівня бюджетові вищого рівня
(традиційна «матрьошкоподібна» модель бюджетної системи). Спочатку Міністерство
фінансів складало зведений бюджет для всієї держави, який розділяв бюджетні ресурси
між державним бюджетом та бюджетами областей. Обласні бюджети, в свою чергу,
фінансувалися довільною комбінацією податкових відщеплень і субвенцій з
державного бюджету. Обсяги як субвенцій, так і відрахувань були продуктом
політичних переговорів між областями та Міністерством фінансів. Області визначали
свої видаткові потреби шляхом розрахунків витрат на фінансування існуючої
інфраструктури сектору суспільних послуг і обґрунтовуючи свої потреби платежами,
які надавалися визначеним законодавством категоріям населення. Зміни в українській
економіці після здобуття незалежності та пов'язане з цим скорочення дохідної бази
4

Adapted from "Fiscal Equalization", Local Government and Public Service Reform Initiative Fellowship
Series, 2003, [Forthcoming].
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економіки, розбіжність між потребами областей та тим, що могло дати народне
господарство, значно зросла. Переговори між областю та Міністерством стали засобом
для погодження різниць між потребами та можливостями. Найважливіші для
функціонування місцевого самоврядування фіскальні рішення – стосовно обсягу
видатків, доходів та субвенцій – приймалися на верхівці ієрархії влади.5
Коли обсяг обласних доходів був уже встановлений, області, в свою чергу, призначали
фонди на реалізацію власних потреб та на підпорядковані міста та райони. Стимулом
для області був поділ відрахувань для фінансування власних бюджетних потреб за
рахунок доходів багатих міст. Райони, що знаходилися на наступному щаблі ієрархії,
збалансовували свої бюджети та бюджети міст, сіл і селищ, з яких складалися,
використовуючи подібну комбінацію відрахувань та трансфертів. Ця «витискувальна»
бюджетна система була відкрита для політичних та економічних маніпуляцій. Більше
того, факт, що одним з головних джерел грошей, які надходять до місцевої економіки,
були міжбюджетні трансферти, призвів до втручань і політики приватного сектору,
спрямованої на пошук шматків «суспільного пирога» (Діаграма 1). З 2001 року обласні
органи місцевої влади були формально позбавлені можливості прямого перерозподілу
публічних ресурсів. Замість цього районні органи місцевого самоврядування почали
грати вирішальну роль у перерозподілі фондів центрального бюджету на місцевому
рівні. Ця роль збільшує політичний тиск, призводячи до ситуації, коли на карту
поставлено значну частину суспільних грошей.
100%
90%
80%

Села, селища, міста та їх
об’єднання всього

70%

Райони

60%

Міста обласного значення
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Діаграма 1 Розподіл доходів між рівнями місцевого самоврядування (без Пенсійного
фонду і прямих міжбюджетних трансфертів), (%).
Нестабільність бюджетного процесу поглиблювалась ще й тим, що майже кожного
року після здобуття незалежності встановлювались інші моделі здійснення податкових
відщеплень і міжбюджетних трансфертів. Наприклад, аж до 1997 року ПДВ ділився в
різних пропорціях між державним та місцевими бюджетами. Змінювалися ставки
податку також у випадку прибуткового податку, сплачуваного громадянами та
підприємствами. У 1997 та 1998 роках надходження прибуткового податку з громадян
та податку на прибуток підприємств сплачувались виключно до місцевих бюджетів.
5

From Financial Analysis Office, “A Guide to the New Budget Code”2001, p. 2.
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Проте в 1999 році ці податкові джерела знову розділялись між державним та
обласними бюджетами. У 2000 році прибутковий податок з громадян повністю
спрямовувався до місцевих бюджетів, а податок на прибуток підприємств став
джерелом доходів державного бюджету.6
Заборгованість місцевих органів влади по виплаті субсидій населенню
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Діаграма 2 Заборгованість місцевого самоврядування по виплаті субсидій
населенню
Виконанню повноважень, пов’язаних із наданням публічних послуг, перешкоджав
також брак чіткого розмежування завдань. Наприклад, з часу здобуття незалежності,
держава постійно передавала більшість видаткових повноважень, що стосувалиися
реалізації програм соціального захисту, у формі непрофінансованого видаткового
мандату. Аргумент за віднесенням програм соціального захисту до повноважень
місцевого самоврядування є досить спірним, особливо коли обсяг платежів та категорії
населення, яким вони виплачуються, встановлюються на державному рівні. Видатки на
соціальний захист також підлягали змінам, і місцевому самоврядуванню бракувало
дохідної гнучкості, адекватної до цих змін. Фіскальна нестабільність, пов’язана з
нестабільною базою доходів та нечіткими видатковими повноваженнями, спричинила
втрату можливості органів місцевої влади чітко та ефективно планувати і виконувати
бюджет. Одним з показників цього негативного ефекту є те, що переважна частина
видаткової заборгованості публічного сектору припадає на рівень місцевих органів
влади. В цьому немає нічого дивного, адже видаткова заборгованість сконцентрована у
сфері соціального захисту.7

6
7

Ibid., p. 3.
Ibid..
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Ступінь непрофінансування завдань ілюструє нижчеподана таблиця.
Tаблиця 2 Частка місцевих бюджетів у доходах і видатках Державного бюджету
України (без Пенсійного фонду)
Рік
1992

Частка в доходах
47.4

Частка в видатках
37.8

1993

47.8

39.4

1994

42.0

35.3

1995

52.4

47.3

1996

47.6

43.6

1997

43.2

39.1

1998

45.9

47.7

1999

39.5

45.0

Джерело: Ministry of Finance of Ukraine, Fiscal Analysis Office of the Budget Committee of the Parliament of
Ukraine, cited in Chemerys, Anatoliy, et. al., ,”The Ukrainian Social Protection System and the Methods of
Governance,” Chapter 4 in Tausz, Katalin (ed.), Impact of Decentralisation on Social Policy 2002, LGI Books,
2002, p. 244.

Очевидно, що бюджетна система не заохочувала місцевих органів влади до
підвищення обсягу своїх надходжень у контексті бюджету та управління своїми
ресурсами прозорими і раціональними методами, оскільки при розрахунку обсягу
дотацій до уваги бралися власні бюджетні надходження минулого року: чим вони
більші, тим значніше скорочуватимуться дотації.

2.3 Доходи та видатки місцевого самоврядування
Однією з найважливіших функцій місцевого самоврядування є забезпечення
мешканців муніципальними послугами. Повноваження центральної влади згідно з
принципом субсидіарності передаються місцевому самоврядуванню для того, щоб
наблизити надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Крім того,
органи місцевої влади відповідають перед територіальною громадою за максимально
ефективне видаткування переданих бюджетних фондів та задовільнення суспільних
потреб.
Щоб забезпечити надання муніципальних послуг, місцеве самоврядування потребує
доходів для фінансування переданих йому повноважень. Таким чином, тільки
стабільність джерел доходів може гарантувати відповідне виконання функцій
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місцевого самоврядування. Якщо до сфери завдань місцевого самоврядування
належить початкова освіта, охорона здоров'я чи комунальні послуги, такі як
водопостачання чи каналізація, крім бюджету поточних видатків, може виникнути
потреба також в інвестиційному бюджеті.
В Україні протягом останніх років система розподілу видаткових та дохідних
повноважень різних щаблів влади змінювалася дуже часто. Чіткий розподіл
повноважень є життево важливим так само, як поділ джерел для фінансування цих
завдань. Місцеві органи влади як такі, що краще відчувають суспільні потреби,
повинні отримати або мати можливість генерування відповідних коштів для
забезпечення надання послуг населенню та запобігання погіршенню стану комунальної
інфраструктури.

2.3.1 Видатки
Органи місцевого самоврядування здійснюють видатки, пов’язані з реалізацією
власних та делегованих завдань. Центральні органи влади визначають делеговані
повноваження і передають їх виконання місцевим органам влади. Центральний уряд
повинен передбачати фінансові ресурси для уможливлення здійснення відповідних
видатків.
Новий Бюджетний кодекс України визначив відповідні завдання для різних рівнів
місцевої влади:8
• Здійснення місцевим самоврядуванням видатків поділено на три окремі
“кошики” видатків, один - для обласних бюджетів, другий – для районних
бюджетів та міст обласного значення, та третій – для бюджетів сіл, селищ та
міст.
• Видатки кожної з цих трьох груп є різними. Розмежування видів видатків між
місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності із
урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до
безпосереднього споживача.
• Видатки, які забезпечують надання послуг для всього населення області,
здійснюються з обласних бюджетів. Прикладом можуть бути видатки на
середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації, загальноосвітні школи-інтернати, вищу освіту, лікарні обласного
значення, спеціалізовані медичні послуги, програми соціального захисту та
соціального забезпечення – допомога сиротам, інвалідам, престарілим,
програми з інвалідного спорту і реабілітації.
• Видатки на фінансування заходів, що забезпечують виконання основних
соціальних послуг, здійснюються з бюджетів міст обласного значення та
районних бюджетів. Це, наприклад, загальна середня освіта, охорона здоров’я
та програми медико-санітарної освіти, програми соціального забезпечення, в
тому числі соціальна допомога на дому.

8

From Financial Analysis Office, “A Guide to the New Budget Code,” 2001, p. 13-14.
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•
•

•

•

•
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Видатки на фінансування заходів, які забезпечують необхідне першочергове
надання послуг та фінансування установ, які розташовані найближче до
споживачів, здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст. Такі видатки
призначаються на дошкільну освіту, первинну медичну допомогу, культурні
програми та дозвілля. Більші міста з середніми школами та дільничними
лікарнями будуть відповідальні за надання послуг цими установами.
З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюватимуться видатки всіх трьох
груп з урахуванням інших положень законодавства, які визначають
спеціальний статус цих адміністративно-територіальних одиниць.
У галузі програм соціального захисту, що пов’язані з наданням грошової
допомоги і мають загальнодержавне значення, міста та райони надаватимуть
законодавчо встановлені види допомоги, але отримуватимуть компенсацію
своїх бюджетних видатків шляхом цільових субвенцій з держбюджету.
Прикладами цільових трансфертів, що надаватимуться місцевим бюджетам з
державного бюджету, є допомога сім’ям з дітьми та пільги ветеранам війни та
праці.
Вищенаведені видатки бюджетів беруться до обрахунку при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів на базі фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості. Іншими словами, держава відіграє вагому роль у визначенні
тих ресурсів, що спрямовуються на виконання цих функцій, оскільки вона
зацікавлена в тому, щоб найважливіші для суспільного відтворення та
добробуту функції надавалися у співставних обсягах та співставній якості у
всіх адміністративно-територіальних одиницях. Держава має право
регулювати ефективність виконання бюджетів у цих сферах, а також бере на
себе зобов’язання забезпечувати адекватне фінансування їх через закріплені
податкові доходи та безумовні (нецільові) трансферти.
До тих видатків, що держава залишає на розсуд місцевого самоврядування і
які, таким чином, не беруться до розрахунку при визначенні обсягів
трансфертів, належать видатки на підтримку та розвиток комунальної
інфраструктури населених пунктів — заходів, пов’язаних із упорядкуванням
житлового фонду, ремонтом і утриманням доріг, вивезенням сміття тощо
[наш курсив].
З перспективи бюджетного процесу, на стадії приготування бюджетів органи
місцевої влади повинні прагнути до фінансування всіх своїх видатків з
власних джерел доходів, трансфертів та кошику доходів, призначених для
фінансування переданих видаткових повноважень. Натомість на етапі
виконання бюджету всі грошові потоки йдуть до загального кошику доходів,
і можуть використовуватися на фінансування будь-якого типу видатків.
В рамках доступних бюджетних ресурсів будуть встановлені та гарантовані
державою нормативи видатків (за використанням коригуючих коефіцієнтів)
для кожного типу делегованих видаткових повноважень.
Фінансові нормативи
бюджетної забезпеченості коригуватимуться
коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних
послуг залежно від соціально-економічних, демографічних, кліматичних,
екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць.

Автори звертають особливу увагу на вищеописане для підкреслення можливості
місцевого самоврядування фінансувати інвестиції для забезпечення надання
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суспільних послуг (що безпосередньо пов'язано із розробкою Багаторічного
інвестиційного плану). Стаття 30 Закону про місцеве самоврядування України (1997 р.)
(Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку)
встановлює компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад,
розділяючи їх на власні (самоврядні) та делеговані повноваження. Самоврядні
повноваження – це, зокрема:
“...вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
здійснення контролю за якістю питної води; вирішення питань збирання,
транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів.”
Делеговані повноваження включають:
«здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення ... мережі підприємств
житлово-комунального господарства...»
На своїх пленарних засіданнях районні і обласні ради вирішують, м.ін., питання
встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для
задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони
джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами
питної води у промислових цілях (Стаття 43 (23)).
До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать (Стаття 71 Бюджетного
кодексу):
1) погашення основної суми боргу Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування (крім боргу, що утворюється за умовами, визначеними статтею
73 цього Кодексу);
2) капітальні вкладення;
3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності.
Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду
місцевих бюджетів.
Згідно з Законом про місцеве самоврядування, бюджети місцевого самоврядування
повинні бути поділені на власні і делеговані повноваження і фінансуватися з окремих
джерел надходжень. Для обох категорій - власних і делегованих повноважень –
видатки діляться далі на капітальні та поточні.
Частка видатків місцевого самоврядування у ВВП зменшилася протягом кількох
остатніх років (таблиця та діаграма нижче).
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Tаблиця 3 Частка видатків місцевих бюджетів у ВВП (в %, без трансфертів та
видатків Пенсійного фонду)
199 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
Видатки
32.6
38.2
38.6
44.9
37.0
33.1
37.1
30.4
26.7
27.8 26.3 27.4
зведеного
бюджету
Видатки
22.3
23.7
23.3
29.1
19.5
18.6
22.3
15.8
14.6
18.0 15.7 16.4
державного
бюджету
Видатки
10.2
14.4
15.2
15.9
17.5
14.4
14.8
14.6
12.1
9.8 10.6 10.9
місцевих
бюджетів усього
Обласні
2.6
4.3
3.6
3.6
6.4
5.1
4.4
5.2
4.5
3.3
видатки
Видатки на
7.6
10.0
11.6
12.3
11.1
9.3
10.4
9.48
7.66
6.53
рівнях, нижчих
ніж область
Видатки міст
4.11
5.90
7.28
7.99
6.30
5.23
5.87
5.21
3.93
3.3
обласного
значення
Видатки
2.42
2.92
2.90
2.82
3.40
2.89
3.34
3.32
2.87
2.43
районів
Видатки на
1.06
1.21
1.42
1.45
1.44
1.21
1.18
0.95
0.86
0.77
рівнях, нижчих
ніж район
Видатки міст
0.22
0.28
0.34
0.34
0.34
0.33
0.30
0.25
0.21
0.19
районного
значення
Видатки
0.24
0.28
0.34
0.34
0.31
0.26
0.26
0.22
0.19
0.17
селищ
Видатки
0.60
0.66
0.74
0.77
0.78
0.62
0.62
0.48
0.45
0.41
сільських рад
Джерело: Slukhai S. “Formation of intergovernmental relations in Ukraine: Does Decentralisation Occur?”
Proceedings of the Conference for Ukrainian alumni of U.S. academic exchange programmes “Ukraine in the
Modern World” (Yalta, Sept.12-15, 2002), Kyiv: Stylos, 2002: 31-42.
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Діаграма 3 Частка видатків у ВВП, (%)

2.3.2 Доходи
Конституція (Стаття 142) визначає матеріальну та фінансову базу місцевого
самоврядування, якоє є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в
управлінні районних і обласних рад. Конституція також передбачає, що держава бере
участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово
підтримує місцеве самоврядування. Держава повинна компенсувати витрати органів
місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень державної влади.
Доходи бюджетів українського місцевого самоврядування можна поділити на чотири
групи:
1) Власні доходи - це доходи, які належать виключно місцевій владі і збираються
нею з джерел, що знаходяться на підвідомчій території; вони складаються з
місцевих податків і зборів, плати за комунальні послуги, доходів від майна,
прибутку комунальних підприємств і т.д. Влада дуже часто змінювала перелік
цих доходів.
2) Закріплені доходи - це загальнодержавні доходи, які держава закріплює за
місцевими бюджетами.
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3) Регульовані доходи – це доходи, які надходять до місцевих бюджетів з метою
фінансового вирівнювання. Ці доходи надходять у вигляді відсоткових
відрахувань від деяких загальнонаціональних податків та зборів, наприклад,
ПДВ, прибуткового податку з громадян тощо, акцизу тощо.
4) Трансфертні доходи. Основними джерелами доходів місцевого самоврядування
є дотації, субсидії та субвенції, що надходять з центрального бюджету.
Важливим питанням для України було зміцнення бази муніципальних фінансів через
впровадження збирання місцевих податків. Оглядачі9 підкреслюють багато недоліків,
які існували до 2001 року у сфері доходів у міжбюджетних фіскальних відносинах,
серед яких:
• Незацікавленість у стягненні податків на місцевому рівні. Органи
місцевої влади, які збирали більший обсяг податків, “каралися”
обов’язком передачі більшої частки податків центральному бюджетові.
• Брак об’єктивних критеріїв розподілу доходів та встановлення величини
ставок податкових відщеплень, які визначають надходження від
загальнонаціональних податків до місцевих бюджетів.
• Ірраціональна система мобілізації доходів. Незважаючи на те, що згідно
з Конституцією нижчі рівні місцевих бюджетів (сільські, селищні, міські)
є фундаментом бюджетної системи, вони отримували найменші обсяги
доходів. Наприклад, у 1999 році доходи цих місцевих бюджетів
становили менше ніж 4% ВВП.
• Брак інституційної та правової бази для прогнозування доходів та
середньострокового планування. Принцип розподілу доходів значно
змінювався кожного року.
Стабілізація дохідної бази є суттєвою передумовою впровадження багаторічного
інвестиційного планування. Доходи місцевих бюджетів зменшувалися з року на рік
(Таблиця 2), в основному з причини перекладання річного боргу. Великі суми грошей
залишалися несплаченими як до центрального, так і до місцевих бюджетів з огляду на
податкові пільги, розширені на різні комунальні, державні та приватні підприємства.
Застосовувалися деякі механізми, що включали податкові пільги, спеціальні
економічні зони, податкову заборгованість – платіжні зобов’язання по відношенню до
держави, не врегульовані до встановленого терміну (підприємства старались зменшити
таким чином їх актуальні податкові зобов’язання та полегшити податковий тягар);
списання або реструктуризація заборгування; уникнення сплати податків; приховане
безробіття – низька заробітна плата та довгі відпустки. Результатом такої поведінки
стало зменшення доходів як центрального, так і місцевих бюджетів.10
Tаблиця 4 Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України
в 1996-2001 рр. (%)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
36.2
43.2
45.7
40.0
29.1
25.1
Доходи
34.4
39.9
48.1
45.4
35.3
33.9
Видатки
Джерело: Agency for Humanitarian Studies, 2001. “Preservation Instead of Development”, in: Budgetary
politics, Kiev, June, cited in "Fiscal Equalization.”
9

For example, Kononets, Alexey, “Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Ukraine: New Approaches
and Emerging Problems,” Local Government and Public Service Reform Initiative, p. 122.
10
"Fiscal Equalization".
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Частка місцевих бюджетів у доходах зведеного державного бюджету (податкові і
неподаткові платежі без трансфертів і доходів підприємств комунальної власності)
зменшилась до рівня 25,1 у 2001 році. У той же період – від здобуття незалежності –
частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів подвоїлася.11
Tаблиця 5 Розподіл доходів між щаблями місцевої влади в Україні (без доходів
Пенсійного фонду та прямих трансфертів), (%)
1991
Бюджет
Державний
54.08
Обласний
9.81
Міста обласного
25.58
значення
Райони
6.30
Бюджети
4.24
місцевого
самоврядування
всього
Джерело: Slukhai, op.cit..

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

52.44
14.33
21.12

53.28
15.85
20.02

57.96
12.84
21.03

47.62
24.78
17.60

52.43
22.74
15.51

56.82
21.73
14.81

54.31
22.62
14.65

60.03
19.35
12.77

70.86
12.16
10.26

8.68
3.44

8.57
2.28

5.99
2.19

7.54
2.46

6.86
2.47

4.41
2.22

6.17
2.24

5.75
2.11

4.84
1.88

2001
67.38

Сьогодні в Україні доходи місцевих бюджетів не залежать від податків, зібраних
місцевою владою на своїй території, але скоріше від джерел, передбачених
центральним бюджетом. У 2001 році аж 11 областей України отримало з державного
бюджету в 1,3-1,9 більше доходів, ніж з їх власних податків та інших надходжень.12
Однак райони отримують частку місцевих податків, яка постійно збільшується.
Tаблиця 6 Частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів (без
міжбюджетних трансфертів), (%)
Рік

Зведений
бюджет

Обласні
бюджети

1992
1993
1994

0.03
0.13
0.51

0.00
0.00
0.02

Бюджети
міст
обласного
значення
0.05
0.27
0.83

1995

1.46

0.35

2.96

0.35

1996

2.63

0.67

5.28

1997

2.94

0.78

1998

2.97

1999
2000

Районні
бюджети
0.01
0.03
0.12

Бюджети
міст
районного
значення
1.54
0.34
2.54

Селищні
бюджети

Сільські
бюджети

0.83
0.10
1.56

0.61
0.63
0.49

8.86

6.94

1.90

0.63

13.14

12.90

4.33

5.42

1.24

15.38

14.38

5.21

0.41

2.40

5.80

15.66

16.43

5.93

3.36

0.29

3.16

6.66

14.59

16.41

6.88

3.65

0.28

5.92

3.35

12.23

14.27

5.29

Джерело: Slukhai, op.cit..
11

Agency for Humanitarian Studies, 2001. “Preservation Instead of Development”, in: Budgetary Politics,
Kyiv, June.
12
Fomenko E. 2001. “Proposals of All-Ukrainian Association “Budget” Concerning Intergovernmental Fiscal
Relations to be Included to the BC”, in System of Public Finance in Ukraine: Ways toward Transparency and
Optimal Fiscal Decentralization. Materials of Experts’ Forum, Kyiv: East-West Institute, pp. 91-92.
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2.4 Бюджетний кодекс
Після внесення на розгляд Закону про Державний бюджет України на 2001 рік, у цьому
ж році ухвалено новий Бюджетний кодекс, метою якою було покращення системи
міжбюджетних відносин. Бюджетний кодекс запропонував чотири важливих
системних зміни. Ці нововведення включають розмежування типів видатків та доходів
між різними рівнями влади, впровадження формули до системи розподілу обсягу
міжбюджетних трасфертів та впровадження системи цільових трансфертів на
здійснення програм соціального захисту. Зокрема, ці системні зміни передбачають
наступне:
•

Різні щаблі місцевої влади мають різні видаткові повноваження.

Головною ідеєю такого поділу повноважень була узгодженість із принципом
субсидіарності. Наприклад, видатки, які забезпечують надання послуг для всього
населення області, здійснюються з обласних бюджетів (видатки на середню освіту для
громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, загальноосвітні школиінтернати, вищу освіту, лікарні обласного значення, спеціалізовані медичні послуги,
програми соціального захисту та соціального забезпечення – допомога сиротам,
інвалідам, престарілим, програми з інвалідного спорту і реабілітації).
Видатки на фінансування заходів, що забезпечують виконання основних соціальних
послуг, здійснюються з бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів
(загальна середня освіта, охорона здоров’я та програми медико-санітарної освіти,
програми соціального забезпечення, в тому числі соціальна допомога на дому).
Видатки, які забезпечують необхідне першочергове надання послуг та фінансування
установ, які розташовані найближче до споживачів, здійснюються з бюджетів сіл,
селищ та міст (видатки на дошкільну освіту, первинну медичну допомогу, культурні
програми та дозвілля). Не всі типи видатків враховуються при визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів (наприклад, забезпечення комунальними послугами,
такими як очищення стічних вод та господарювання твердими відходами).
•

Державний і місцеві бюджети матимуть окремі джерела доходів.

Для фінансування видатків, кошик доходів визначається
місцевих бюджетів. Ці доходи складаються з надходжень від
громадян, державного мита, плати за видачу ліцензій та
державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, а
штрафів і санкцій.
•

з метою фінансування
прибуткового податку з
сертифікатів, плати за
також адміністративних

Система трансфертів, що опирається на використанні
застосовуватиметься до всіх рівнів місцевого самоврядування.

формули,

Оскільки розрахунки видатків та доходів рідко бувають однаковими, позитивні та
негативні трансферти необхідні для збалансування видатків з доходами.
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•

Розробка концептуальної бази для дотацій вирівнювання

Бюджетний кодекс передбачає формулу розподілу міжбюджетних трансфертів, згідно з
якою дотації вирівнювання розраховуються на формульній основі як добуток кількості
населення відповідної одиниці, помноженої на різницю між середньодушовими
видатковими потребами, що обчислюються на основі видаткових нормативів, та
середньодушовою податкоспроможністю
Кодекс встановлює нові принципи функціонування системи міжбюджетних відносин в
Україні (Стаття 7):
•

•
•

•
•

Єдність. Єдність української бюджетної системи забезпечується єдиною
правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням
бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією та єдністю порядку
виконання бюджетів.
Самостійність. Державний бюджет та місцеві бюджети є самостійними.
Інакше кажучи, органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності
за бюджетні зобов’язання одне одного та держави і навпаки.
Субсидіарність. Розподіл видів видатків між державним бюджетом та
місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на
максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх
безпосереднього споживача.
Справедливість і неупередженість. Бюджетна система будується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянамиі територіальними громадами.
Публічність і прозорість. Верховна Рада та місцеві ради приймають рішення
відповідно про виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів.
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Бюджетний кодекс прагне досягти наступних фіскальних цілей:
• Окреслити чіткий розподіл видатків, що здійснюються, з одного боку між
державою та місцевими бюджетами, а з іншого — між трьома видами місцевих
бюджетів з метою посилення їх відповідальності за ефективність видатків і тим самим
поліпшити ефективність видаткової політики. Крім того, чіткий розподіл
повноважень на здійснення видатків дозволятиме проводити співставлення
видаткових потреб місцевих бюджетів, що необхідно для формульного визначення
обсягів трансфертів.
• Забезпечити більшу стабільність і передбачуваність потоку коштів, які
отримують місцеві бюджети з метою поліпшення бюджетного планування та
усунення загроз подальшого нагромадження бюджетної заборгованості.
• З метою дотримання макроекономічної стабільності — встановити на стадії
планування суворе бюджетне обмеження загального обсягу видатків місцевих
бюджетів, що гарантуватиме спроможність уряду контролювати сумарні видатки при
наданні достатньої свободи місцевим органам влади в плані вибору: як використати
наявні в них бюджетні кошти.
• Створити більш дієві стимули для органів місцевого самоврядування до
ефективного витрачання коштів, що забезпечується тим, що всі додаткові ресурси,
одержані внаслідок ощадливого витрачання коштів, залишаються в їхньому
розпорядженні.
• Звільнити місцеві бюджети від тягаря фінансування програм соціального
захисту, що ухвалюються й контролюються центром. Аналіз виконання бюджетів за
останні роки показує, що саме в цій галузі бюджетна заборгованість найвища,
причому синусоїда виплат на соціальний захист дуже сильно коливається від регіону
до регіону, і в деяких частинах країни мешканці мають вкрай неадекватне соціальне
забезпечення.
• Здійснити вирівнювальні заходи, що дозволять забезпечити справедливий
розподіл суспільних послуг між усіма бюджетами країни в такий спосіб, щоб місцеві
органи влади мали приблизно однакові загальні доходні можливості для надання
суспільних послуг, за які вони відповідають.
• Забезпечити простоту й об’єктивність розподілу трансфертів, зробивши їхнє
визначення прозорішим, позбавивши учасників бюджетного процесу можливостей
маніпулювати ними і спростивши механізм адміністрування трансфертів.
• Запровадити нові, поліпшені інституційні механізми, які забезпечать повне і
вчасне виконання трансфертних зобов’язань.
• Встановити суворе обмеження суми боргу і запозичень державного і місцевих
бюджетів.
• Запровадити казначейське обслуговування місцевих бюджетів з метою
підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів.
From Financial Analysis Office, “A Guide to the New Budget Code” 2001.
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Бюджетний кодекс передбачає три “незалежні та самостійні види місцевих бюджетів”:
бюджет областей, міст обласного значення та районів. Це відбиває точку зору
Міністерства фінансів, згідно з якою “маючи 279 бюджетів міст, 793 сільських
бюджети і 10 256 селищних бюджетів, є технічно неможливим розділити фіскально
район на міста, села і селища, з яких він складається.”13 Як вже цитувалося раніше,
кількість сільських рад зросла до понад 28,5 тисяч. Для цілей, пов’язаних із
міжбюджетними трансфертами, села та селища вважаються не окремими одиницями, а
частинами району. Можна, звичайно, мріяти про те, що ця точка зору забезпечить
реалізацію місцевих потреб. З другого боку, цей погляд підкреслює важливу проблему,
якою є об’єднання маленьких одиниць місцевого самоврядування в більші та сильніші.
Далі, Бюджетний кодекс впроваджує ясний поділ повноважень та доходів між різними
рівнями влади. Повноваження поділені на такі категорії:
• Державні завдання – виконуються та фінансуються центральним урядом.
Вони не можуть передаватися місцевим органам влади.
• Делеговані повноваження – передані місцевим органам влади для
збільшення ефективності виконання місцевих завдань.
• Власні повноваження – для реалізації прав та обов’язків місцевої влади.
Цей поділ дозволить місцевій владі рахуватися більше із своїми виборцями, ніж із
своїми начальниками в центральному уряді.14
Кодекс передбачає, що органи місцевої влади можуть збільшити доходи з визначених
джерел для виконання власних повноважень. Ці джерела доходів становлять один
кошик доходів; вони враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
(див. нижче).

13
14

Цитовано в "Fiscal Equalization".
Kononets, p. 130.
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До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори
(обов'язкові платежі) (Стаття 64 Бюджетного кодексу):
1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу;
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати,
що видаються виконавчими органами відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється
виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за
винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими
органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами
відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними
комісіями;
7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним
бюджетам.

Інший кошик доходів – який не враховується при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів – складається з тих доходів, котрі місцева влада потребує для виконання
своїх функцій. Йдеться про місцеві податки і збори, такі як – у відповідних частинах плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на прибуток
підприємств комунальної власності, податок на промисел, надходження дивідендів
господарських товариств, що є у власності територіальної громади, фіксований
сільськогосподарський податок, плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться
у комунальній власності, платежі за спеціальне використання природних ресурсів
тощо.15 Ідеєю такого поділу було передання збору найбільш передбачуваних податків
до компетенції місцевого самоврядування, що має сприяти вдосканаленню
стратегічного планування місцевого самоврядування з метою зміцнення його

15

Стаття 69 Бюджетнго кодексу України. Цими джерелами є: місцеві податки і збори, що зараховуються
до бюджетів місцевого самоврядування; 100% плати за землю - для бюджетів міст Києва та
Севастополя; 75% плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення; 60% плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та
їх об'єднань; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у
частині, що зараховується до відповідного бюджету; надходження сум відсотків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами; податок на промисел, що зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських
товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; плата за забруднення навколишнього
природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету; кошти від відчуження
майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності; фіксований
сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; надходження від
місцевих грошово-речових лотерей; плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених статтею
17 Кодексу; гранти та дарунки у вартісному обрахунку; власні надходження бюджетних установ, що
утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету; податок на прибуток підприємств комунальної
власності; платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; інші
надходження, передбачені законом.
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податкової бази. Цього можна досягнути власне через впровадження такого міцного
компоненту доходів.
Різна щаблі влади отримують податки у різних частинах, це стосується прибуткового
податку з громадян і плати за землю. Наприклад, міста Київ та Севастополь (як міста
державного значення) отримують 100 відсотків прибуткового податку з громадян і
плати за землю, а міста обласного значення – 75 відсотків цих же податків. Розміри
вісоткових відрахувань зменшуються відповідно до зменшення розмірів одиниць
місцевого самоврядування.
Не дивлячись на ґрунтовну теорію, на якій базується Бюджетний кодекс,
найважливішим завданням буде забезпечення якнайменшої розбіжності між
видатковими повноваженнями органів місцевої влади та базою їх доходів. В іншому
випадку місцева влада залишиться залежною від трансфертів з центрального бюджету
або буде змушена до урізування своїх видатків. А це вже є протилежністю того, що
Бюджетний кодекс старається досягнути.

2.5 Система фіскального вирівнювання
Функцією системи фіскального вирівнювання є підтримка менш розвинутих територій
у даній країні. У такій системі фінансово слабші регіони отримують трансферти з
багатших та з державного бюджету. У теорії, це повинно сприяти перерозподілові
доходу на користь бідніших територій. Визначення міжбюджетних трансфертів
повинно спиратися на чітких методах встановлення фінансової потреби та фінансового
потенціалу. Найбільш придатним для цього є формульний підхід, який враховує
різницю у видаткових потребах та доходах різних територіальних громад. У минулому
в Україні міжбюджетні трансферти визначалися шляхом переговорів. Сьогодні
механізмами таких трансфертів керує Бюджетний кодекс.
Для компенсування фінансових диспропорцій Бюджетний кодекс встановлює методи
фіскального вирівнювання, розроблені з метою забезпечення процесу децентралізації
(Статті 96-108). Функцією вирівнювальних трансфертів є, з одного боку, передбачення
відповідного обсягу доходів місцевих бюджетів для виконання їх видаткових
повноважень, а з другого, збалансування дохідних можливостей бюджетів, що мають
різні обсяги податкової бази та кошику доходів. Ключовою особливістю Бюджетного
кодексу є те, що він вимагає здійснення врівноважуючих трансфертів на основі
формульних розрахунків з урахуванням різниці між розрахунковими потребами
бюджетів місцевого самоврядування у видатках і його доходними можливостями.
Кодекс передбачає цілу низку різних трансфертних програм, що мають на меті
задоволення різних фіскальних потреб, а не лише потребу у вирівнюванні. Крім
вирівнювальних трансфертів, Бюджетний кодекс передбачає 3 інших види
міжбюджетних трансфертів.16

16

Financial Analysis Office, “A Guide to the New Budget Code” 2001, p. 16.
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•
•

•

Цільові субвенції з державного бюджету містам Києву та Севастополю, АРК,
областям, містам обласного значення та районам на фінансування програм
соціального захисту.
Цільові субвенції на інвестиційні цілі надаватимуться бюджетам Києва,
Севастополя, обласним бюджетам та республіканському бюджету АРК. Ці
субвенції можуть далі розподілятися між органами місцевого самоврядування,
оскільки в багатьох випадках вплив інвестиції не обмежується певною
територією. Крім того, таким чином визнається і підкреслюється провідна роль
обласного рівня в інвестиційному розвитку територій. Цільові інвестиційні
субвенції можуть вимагати внеску з бюджету-одержувача.
Трансферти можуть також відбуватися між бюджетами самоврядування на
договірній основі в обмін на бюджетні послуги, які надає одержувач
трансферту. Міста районного підпорядкування, села та селища, наприклад,
можуть укладати між собою або з іншими місцевими самоврядуваннями угоди
про надання послуг, пов’язаних із виконанням власних видаткових
повноважень. Така необхідність може бути викликана економічними факторами
(доцільність в об’єднанні коштів, ефективніше надання послуги іншим
бюджетом тощо).

Бюджетний кодекс встановлює принципи, пов’язані з використанням формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів:17
•

•

•

•

•

17

Дотації вирівнювання розраховуються на формульній основі як добуток
кількості населення відповідної одиниці, помноженої на різницю між
середньодушовими видатковими потребами, що обчислюються на основі
видаткових нормативів, та середньодушовою податкоспроможністю.
У разі, якщо місто чи район мають перевищення доходів над плановими
видатковими потребами, здійснюється негативний трансферт (вилучення) до
державного бюджету, обсяг якого визначається за допомогою тієї самої
формули, що застосовується для обрахунку всіх трансфертів.
Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням
індексу відносної податкоспроможності, який вимірюється на базі історичних
даних та є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці в порівнянні з аналогічним середнім
показником по Україні у розрахунку на одного мешканця.
Визначені індекси відносної податкоспроможності місцевих бюджетів не
можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три роки. З точки зору
авторів такого підходу, це даватиме органам місцевого самоврядування
мотивацію до зусиль, пов’язаних із накопиченням доходів. Проте слід
підкреслити, що до цього часу місцеві бюджети змінюються протягом
фінансового року, і органи центральної влади можуть мало що зробити для
контролювання бюджетної дисципліни.
Щоб стимулювати місцеві бюджети, які доклали зусиль до наповнення власних
скарбниць, держава не вилучає повністю всю суму, а дає премію. Для цього
слугуватиме коефіцієнт вирівнювання.

Ibid., p. 17.
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Оскільки трансферти покликані зруйнувати стару систему міжбюджетних відносин,
місцеві органи влади матимуть можливість розпочати формування своїх бюджетів
одразу після ухвалення Закону про Державний бюджет України в другому читанні.
Більше того, щойно до місцевого органу влади буде доведено обсяг трансферту чи
вилучення, він матиме чітке уявлення про загальний обсяг ресурсів, які будуть у його
розпорядженні протягом наступних двох-трьох років, тобто періоду, протягом якого
формула не зазнаватиме жодних структурних змін.
З огляду на те, що обсяг трансферту місцевому бюджету випливає з формульного
розрахунку, в жодному разі сума трансферту не може більше бути предметом «торгів»
та переговорів. Оскільки відпадає необхідність у лобіюванні трансфертів органами
місцевого самоврядування, то у посадових осіб, які займаються бюджетом, буде змога
приділити більше часу та зусиль іншим, важливішим бюджетним питанням,
наприклад, підвищенню ефективності надання суспільних послуг.

2.6 Розвиток
ринку
самоврядування

кредитування

місцевого

Запозичення місцевих органів влади можуть значно вплинути на швидкість та
організацію реалізації інвестицій в комунальну інфраструктуру, допомагаючи
місцевому самоврядуванню сконцентрувати процес фінансування у короткому
проміжку часу.
Для успішного функціонування ринку кредитування місцевого самоврядування
необхідно побудувати його у вигляді правової та інституційної бази, яка б сприяла
ефективності операцій кредитного ринку, у значенні практичного досвіду банків та
інших кредиторів, та, з дугого боку, сприяла б місцевому самоврядуванню в
запозиченнях на фінансування інвестицій пріоритетного значення та вчасному
здійсненні платежів, пов’язаних із обслуговуванням боргу.

2.6.1 Спроможність банківського сектору до надання кредитів
Фінансовий сектор в Україні знаходиться на стадії народження. Низька ліквідність та
розбіжність між вимогами, пов’язаними з довгостроковими запозиченнями, і
короткостроковою природою доступних ресурсів гамують ефективність банківського
сектору. Активи банківської системи показано в діаграмах нижче.

28

Звіт про реалізацію пілотного проекту, Місто Луцьк, 2002

Україна

СНД

Центральна
та Східна
Європа

ОЕСР

250%
200%
150%
100%
50%
0%

Діаграма 4 Фінансовий сектор як % у ВВП.
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Діаграма 5 Активи банківських інституцій (млрд. дол. США).
Джерело: OECР
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Джерела формування капіталу де ржавних, акціонерних та
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Діаграма 6 Джерела формування капіталу державних, акціонерних та
комерційних банків України
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України за типом кредитоотримувача
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Діаграма 7 Кредити державних, акціонерних та комерційних банків України за
типом кредитоотримувача

Джерело: Національний Банк України
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2.6.2 Правова база запозичень місцевих органів влади
Право місцевого самоврядування на здійснення запозичень виникає з Конституції та
Закону про місцеве самоврядування України. Крім того, це питання регулює
Бюджетний кодекс та Декрет Президента № 655/98 та деякі інші положення. Місцеве
самоврядування історично мало доступ до трьох типів запозичень:
-

Запозичення від вищих рівнів влади
Запозичення від комерційних банків
Випуск облігацій

В Україні типові позички з вищих рівнів влади давалось без чіткого визначення щодо
використання таких позичок, позички були безвідсоткові і часто списувалися. З огляду
на несплату позичок таку практику можна назвати ефективним субсидіюванням
бюджетів місцевого самоврядування. Ця практика стирала різницю між позичкою та
субсидією. Новий Бюджетний кодекс містить положення, які мають забороняти такий
тип запозичень.
Бюджетний кодекс розділяє поточний бюджет та бюджет розвитку. Кодекс передбачає,
що Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з
дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку; дефіцит бюджету
Автономної Республіки Крим та міських бюджетів покривається за рахунок запозичень
(Стаття 72 (1) і (2)). З другого боку, затвердження обласних, районних, районних у
містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.
Кодекс передбачає, що Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети
можуть прийматися з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку;
дефіцит повинен покриватися за рахунок запозичень (Стаття 72 (1) і (2)). Важливо, що
затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних
бюджетів з дефіцитом не допускається.
Згідно з вимогами Бюджетного кодексу, „Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати
короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох
місяців, але у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання таких
позичок визначається Міністерством фінансів України”. Крім того, „надання позичок з
одного бюджету іншому забороняється” (Стаття 73 (1) і (2)). Інакше кажучи, позички
для фінансування бюджетного дефіциту повинні бути сплачені до кінця року.
Стаття 74 визначає основні положення про запозичення до місцевих бюджетів,
становлячи, що:
1. Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену мету і
підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення до відповідних
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2.
3.
4.

5.

6.

бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку, крім випадку,
передбаченого статтею 73 цього Кодексу.
Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями до
місцевих бюджетів.
Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок коштів
загального фонду бюджету.
Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно
перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного
місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли
планується обслуговування боргу.
Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів по його
обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником,
має місце порушення графіку погашення з вини позичальника, відповідна
рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років.
Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів встановлюється
Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених цим Кодексом.

Право на здійснення запозичень передбачає Стаття 16, згідно з якою:
1. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах
і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України,
належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету
Міністрів України.
2. Виключно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради
мають право здійснювати внутрішні запозичення (за винятком випадків,
передбачених статтею 73 цього Кодексу). Зовнішні запозичення можуть
здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад вісімсот
тисяч мешканців за офіційними даними державної статистики на час
ухвалення рішення про здійснення запозичень.
Стаття 18 регулює обмеження внутрішнього та зовнішнього боргу:
1. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу
Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, граничний
обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період
відповідно законом про Державний бюджет України чи рішенням про
місцевий бюджет.
2. Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60
відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту
України.
У разі перевищення граничної величини, визначеної частиною другою цієї статті,
Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у
відповідність з положеннями цього Кодексу.
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Бюджетний кодекс передбачає наступне:
• Виключно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради мають
право здійснювати внутрішні запозичення і лише міські ради міст з чисельністю
населення понад вісімсот тисяч мешканців можуть здійснювати зовнішні
запозичення (Стаття 16 (2)).
• Граничний обсяг боргу та надання гарантій встановлюється на кожний
бюджетний період рішенням про місцевий бюджет (Стаття 18 (1)).
• Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання
загального фонду місцевого бюджету, виконавчі органи відповідних рад за
рішенням відповідної ради можуть отримувати короткотермінові позички на
термін до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду (Стаття
73).
• Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно
перевищувати 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого
бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується
обслуговування боргу (Стаття 74 (4)).
• Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів по його
обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником,
має місце порушення графіку погашення з вини позичальника, відповідна рада
не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років (Стаття
74 (5)).
Наказ № 19 Міністерства фінансів встановлює, що:
•

•

Максимальний обсяг внутрішніх запозиченьне може перевищувати 15%
доходів відповідного місцевого бюджету, за винятком субсидій та
субвенцій Державного бюджету, а також позик і кредитів, наданих банком
(Пункт1.7.1)
Видатки на обслуговування основної суми боргу та платежів по його
обслуговуванню не можеть перевищити 15% видатків відповідного
місцевого бюджету у планованому бюджетному році.

Рішення 48 Державної комісії цінних паперів та фондового ринку передбачає, що
«максимальна загальна вартість усіх облігацій місцевого органу влади не може
перевищити 30% доходної частини бюджтеу органу-емітента на попередній рік.
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3 Методика впровадження БІП
3.1 Oснови БІП
Здатність здійснення довгострокового інвестиційного планування, націленого на
задоволення потреб територіальної громади в покращенні муніципальної
інфраструктури, має принципове значення для майбутнього економічного та
соціального розвитку цієї громади. Бюджет як основний фінансовий план місцевого
самоврядування має річний характер, у той час як інвестиції (беручи до уваги процес їх
приготування, виконання та уведення в дію) мають багаторічний характер.
Інструментом, який допомагає місцевим органам влади розвивати довгострокову
фінансову перспективу, є Багаторічний інвестиційний план. Цей інструмент
планування базується на понятті процесу Capital Improvement Planning (СІР), який
використовується у США та інших країнах не тільки органами місцевого
самоврядування, а й іншими інституціями. Методику складання багаторічних
інвестиційних планів з успіхом запроваджено в Польщі та деяких інших державах
Центральної та Східної Європи.
З огляду на завдання, що стоять перед українським місцевим самоврядуванням, БІП
був вибраний як інструмент, здатний зробити ефективнішим процес інвестиційного
планування. Невисокий рівень бюджетних доходів, нечітка система міжбюджетних
трансфертів, обмежений доступ до позик та кредитів – це тільки деякі з проблем, тягар
яких може бути полегшений шляхом поліпшення фінансового планування та більш
прозорого процесу вибору інвестиційних проектів.
Багаторічний інвестиційний план – це процес вибору стратегічних інвестицій у
довшому часовому інтервалі, таких, щоб користь (фінансова, соціальна, екологічна),
досягнута завдяки їх реалізації, була якнайбільшою.
БІП складається з таких елементів:
- багаторічного фінансового плану:
o прогноз доходів міста,
o необхідний обсяг операційних видатків, а також обслуговування та
погашення взятих зобов’язань,
o передбачуваний обсяг заборгування,
o обсяг коштів, призначених на інвестиції,
- чітких критеріїв вибору та інвестиційних пріоритетів,
- списку інвестиційних проектів, передбачених для реалізації, їх обсяг та джерела
фінансування з поділом на роки.
Існує
воно:
•
•
•

кілька причин для впровадження багаторічного інвестиційного планування дає багаторічну перспективу на відміну від однорічного планування,
гарантує об’єктивність вибору інвестиційних проектів,
встановлює прозорі критерії вибору інвестиційних проектів,
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•

служить як інструмент реалізації стратегічного плану розвитку територіальної
громади.

В числі переваг впровадження Багаторічного інвестиційного плану є наступні:
-

зменшення впливу тимчасової політики на інвестиційний процес
у місцевому самоврядуванні, особливо на процес вибору інвестицій,
обмеження явища формулювання потреб “на виріст”,
користування інструментом комунікації з місцевою громадою,
полегшення доступу до зовнішніх джерел фінансування, які часто вимагають
складення БІП.

Багаторічний інвестиційний план, організуючи та раціоналізуючи процес
капіталовкладень, часто зменшує кількість втрат на етапах планування та реалізації
інвестицій. Концентруючись тільки на кількох найефективніших (з точки зору місцевої
громади) інвестиційних проектах, місцеве самоврядування може будувати дешевше та
швидше.
В багатьох державах органи місцевої влади використовують
інвестиційний план як додатковий документ до кредитної заявки.

Багаторічний

Від того часу, як у державах Центральної та Східної Європи з’явилось багато проектів
у сфері охорони довкілля, які включають інвестиції у сфері комунальної
інфраструктури, Багаторічний інвестиційний план є інструментом, який
використовується для збільшення кількості інвестицій у цих країнах.
Органи місцевого самоврядування подають такі причини прийняття рішення про
впровадження Багаторічного інвестиційного плану:
• полегшення доступу до зовнішніх джерел фінансування (Багаторічний
інвестиційний план може використовуватися як частина заявки до
банку/фонду),
• збільшення кількості інвестиційних завдань з ефективно визначеним
фінансуванням (краще планування, концентрація фінансових ресурсів,
можливість швидшої реалізації інвестицій),
• зменшення ролі політики у виборі інвестиційних проектів.

3.2 Методика складання БІП
Розробка Багаторічного інвестиційного плану опирається на чергових етапах роботи:
Етап І – Аналіз історичних даних
Метою етапу є аналіз історичних бюджетів та оцінка міста з точки зору його
фінансових залежностей. Аналіз повинен концентруватись також на статтях, які з
огляду на свою стабільність можуть стати базою проекції на майбутні роки. Це
дозволить на протязі наступних етапів роботи створити проекцію доходів та видатків
на роки, яких стосується план
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Етап ІІ – Прогноз доходів та видатків міста
Метою етапу є прогноз доходів та видатків міста, а також інвестиційних можливостей
на протязі запланованого періоду, який аналізується
Етап ІІІ – Аналіз стану та можливостей заборгування
Метою етапу є визначення можливостей заборгування міста
Етап ІV – Представлення запланованих міських інвестицій
Метою етапу є характеристика усіх інвестицій, які місто планує реалізувати на протязі
періоду, який аналізується
Етап V – Визначення правил вибору інвестицій для реалізації
Метою етапу є визначення списку інвестицій починаючи від найкращої згідно з
встановленим порядком класифікації та пріоритетності

Чергові етапи роботи реалізувались у кількох окремих групах, пов’язаних між собою
результатами робіт:

Фінансова
Група

план коштів на інвестиції

Інвестиційна
Група

список інвестицій для реалізації

Виконавчий
Комітет

метод оцінки інвестицій

ранжир інвестицій
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4 Характеристика міста Луцька
4.1 Стратегія
У червні 2002 року представники міста Луцька взяли участь у семінарі із стратегічного
планування в рамках проекту, спонсорованого USAID. Місто аналізувало свої сильні і
слабкі сторони та обговорювало вибір стратегії розвитку. Для досягнення поставлених
цілей місто повинно знати свої конкурентні можливості та розвивати їх,
усвідомлювати, які цілі та завдання має виконувати місто, які перешкоди розвитку
міста існують та яким чином можна їх подолати. Стратегічний план розвитку міста
передбачає стратегії та дії, спрямовані на:
•
•
•
•
•

Підтримку ключових галузей та підприємств міста,
Підвищення конкурентності міста на державному та міжнародному ринках,
Створення сприятливого івнестиційного клімату в місті,
Підвищення якості муніципальних послуг,
Збільшення ефективності бюджетних витрат тощо.

Стратегічний план концентрується на головних або найбільш перспективних сферах
діяльності міста, які аналізуються на базі оцінки можливостей та потенційних
сценаріїв розвитку.
Стратегічний план містить ідеї та принципи, які є орієнтирами для підприємців,
потенційних інвесторів, міської влади та мешканців, та які сприяють прийняттю
відповідальних рішень з урахуванням бачення перспективи. Населення міста бере
активну участь у розробці стратегії розвитку та залучається до партнерства з місцевою
владою, підприємницькими структурами та громадськими організаціями.
Стратегічний план допомагає впорядкувати та розподілити в тій чи іншій мірі
обмежені
ресурси
міста
найбільш
ефективним
чином.
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4.2 Місто Луцьк: розташування та історія
Місто Луцьк розташоване в західній частині України, на берегах річки Стиру (притока
річки Прип’яті). Населення Луцька – 217 тисяч осіб. Луцьк є адміністративним
центром Волинської області.

Діаграма 8 Україна – адміністративний поділ
Луцьк є одним з найдревніших міст на Волині, перша літописна згадка відноситься до
1085 року. Після роздроблення Київської держави Луцьк відносився до ВолодимирВолинського князівства, а потім – до Галицько-Волинського. У 1240 р. Луцьк був
зруйнований татарами. У ХІІІ столітті Луцьк був столицею князівства, в ньому
знаходилася резиденція православного єпископа. У 1320 р. місто потрапляє від владу
Литви. У 1349 р. Луцьк тимчасово зайняв Казимир Великий – місто було об’єктом
спору між Великим Князівством Литовським та Польщею. З 1428 р. Луцьк є
місцеперебуванням католицького єпископа. У 1432 р. Луцьк отримує міські права.
У 1569 р. Луцьк переходить під владу Польщі і стає центром Волинського воєводства.
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Діаграма 9 Волинська область – адміністративний поділ
У Луцьку традиційно проживало багато євреїв, місто було ремісничим і торговим
центром. У 1795 р. Луцьк потрапляє до складу Російської імперії. Під час 1-ї світової
війни, у 1916 р. Луцьк був місцем боротьби російських і австрійських військ. Від 1920
до 1939 рр. Луцьк належить до Польщі. З 1939-1941 рр. місто займають радянські
війська, і частину населення, в основному поляків, вивезено в глибину СРСР. Потім, у
1941-1944 рр., місто знаходилось під фашистською окупацією. У 1941-1942 рр. у місті
існувало гетто, більшість із в’язнів якого вбито. На території околиць міста діяли
радянські партизани і відділи Національної Армії. Від 1945 до 1991 рр. місто
знаходиться в складі Української РСР. Після 1991 р. Луцьк знаходиться в межах
України.
Провідними галузями промислового комплексу міста є машинобудування,
автомобілебудування, металообробка, легка промисловість, хімічна промисловість
(виробництво синтетичного волокна і побутової хімії), меблева промисловість, харчова
промисловість, виробництво будівельних матеріалів, підшипників. Місто є
транспортним вузлом і туристичним центром. У Луцьку знаходиться Педагогічний
інститут, філіал Львівської політехніки, Філармонія та Краєзнавчий музей з галереєю
мистецтв. У місті багато зелених насаджень, м.ін. парк (поверхня - 100 га) в долині
річки.
У місті є багато визначних пам’яток: фрагменти Верхнього замку - захисні мури з 3
баштами (XIII-XIV, XVI ст.), Шляхетський дім (XVIII ст.) і Єпископський дім (XVIII
ст.), фрагменти Нижнього замку з Баштою Чарторизьких (XIV-XV ст.), фрагменти
Монастиря бригіток (XVII-XVIII ст.), Монастир єзуїтів (1606-1610рр., після 1781р. –
римо-католицький Кафедральний собор), Костел і Монастир бернардинців (17521755рр., з ІІ пол. XIX ст. – православний Кафедральний собор). У Луцьку знаходяться
монастирі: василіанів (XVII ст.), домініканців (XVII ст.), тринітаріїв (XVIII ст.),
шариток (XVIII ст.) та дві греко-католицькі церкви (XVI ст.). Крім того, в місті
розташована оборонна синагога (т.зв. малий замок, XV ст.) та старі будинки (XVIXVIII ст.).
39

Звіт про реалізацію пілотного проекту, Місто Луцьк, 2002

Діаграма 10. Місто Луцьк

40

Виконавчий
комітет

Організаційний
відділ міської ради
3

Контрольна
депутатська
комісія
1

Відділ внутрішньої
політики - 2

Служба у справах
неповнолітніх - 4
Центр соціальних служб
для молоді - 2

Відділ у справах молоді та
сім’ї- 2

Комітет по фізичній
культурі і спорту - 11

населення - 8

Управління торгівлі,
громадського харчування та
побутового обслуговування

Управління культури - 6
Управління соціального
захисту населення - 67

Управління освіти - 9
Управління охорони
здоров’я - 3

Секретар ради, перший

Міська рада
45 депутатів

Секретар ради

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення - 3
Відділ
земельних
ресурсів - 4

Відділ
природокористування і
охорони навколишнього
середовища – 4

Відділ субсидій - 46

Управління капітального
будівництва – 14
(не фінансується з бюджю)
Відділ по обліку і
розподілу житлової площі
7
Відділ по приватизації
житлового фонду - 7
Відділ по координації роботи міського пасажирського транспорту - 3

Управління архітектури і
містобудування - 10

Управління житловокомунального
господарства - 25

Заступник
міського голови

Міський голова

Відділ обліку і
звітності - 4

Відділ обліку майна
міської комунальної
власності - 6
Фінансове управління
30.

Управління інвестицій
та
зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму - 4.

Управління економіки
13
Відділ реєстрації
суб’єктів
господарювання – 6.5

Заступник міського
голови, начальник
управління економіки

С.Є.Кравчук

Всього
в
структурі
виконавчих органів ради,
що фінансуються з
міського бюджету – 351,5

Архівний відділ - 1

Відділ кадрової роботи – 2

Юридичний відділ – 3

Загальний відділ - 15

Організаційний відділ - 11

Апарат виконкому – 41
в тому числі:

Заступник міського
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Структура виконавчих органів міської влади

Постійні
депутатські комісії –
7
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1 чол.

Головний спеціаліст з питань
оборонної і мобілізаційної
роботи – керівник РСО

5 чол.

Прес-секретар міського
голови – спеціаліст Ікат.

Керівник прес-служби ради і
виконкому – головний
спеціаліст

Помічник міського голови

Консультант міського голови

Радник міського голови –
керівник групи управління
виконкому

Міський голова

11 чол.

Секретарі прийомних
міського голови та його
заступників – 4

Спеціаліст І категорії по
чорнобильських питаннях

Спеціалісти I категорії-по
оргроботі - 2
Головний спеціаліст завідуючий протокольною
частиною

Заступник завідуючого
відділом
Головнийспеціаліст по
роботі з службовими
документами - зав.
канцелярією

Організаційний відділ
Завідуючий відділом

Виконавчий
комітет

Секретар ради

15 чол.

Оператори
комп’ютерного набору3
Робітник
Прибиральниці - 6

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст I категорії

Начальник сектору

Завідуючий
господарством
Сектор по прийому і
розгляду звернень
громадян

Завідуючий відділом

Загальний відділ

С.Є.Кравчук

3 чол

Головний
спеціаліст з питань
адміністративної
комісії та комісії
поновлення прав
реабілітованих
громадян

Юристспеціаліст ІІ
категорії

Завідуючий
відділом

Юридичний
відділ

2 чол.

Головний
спеціаліс

Завідуюч
ий
відділом

Відділ
кадрової
роботи

Всього – 41чол.

Заступник міського голови,
начальник управління
Заступник міського голови,
керуючий справами

відділи,
управління
і комітети
виконкому

Заступник міського голови

Перший заступник міського
голови, секретар ради

СТРУКТУРА АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток №2 до рішення міської ради
від “_22_” ___11___ 2002р. № ___3/5
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4.4 Муніципальні фінанси в минулих роках
4.4.1 Аналіз доходів бюджету міста за 1999-2002 роки
Склад податків і неподаткових платежів міського бюджету, а також нормативи їх
відрахувань до бюджету міста на рік визначаються Законами України “Про Державний
бюджет України” на кожний бюджетний період.
Відповідно до Законів України “Про Державний бюджет України” на 1999, 2000, 2001
та 2002 роки, а також Бюджетного Кодексу України, введеного в дію з 01.01.2002 року
до доходів міського бюджету, які закріплені за бюджетом міста та враховані в обсяг
міжбюджетних трансфертів, відносяться наступні доходи:
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тис. грн.
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
A

Закріплені доходи

1.
2.
3.

Прибутковий податок з громадян
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької
діяльності
Плата за торговий патент (крім нафтопродуктів)
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва
Державне мито, яке згідно чинного законодавства
зараховується до місцевого бюджету
Адміністративні штрафи та інші санкції

4.
5.
6.
7.

1999

2000

2001

17 905

33 856

42 456

2002план
46 418

12 198
2 827
79

30 207
80

35 883
81

39 931
105

2 031
181
377

1 861
1 042
482

1 720
3 069
1 199

1 730
3 450
1 200

212

184

504

2

55 769
22 760

58 189
11 228

26 863
9 962

28 984
12 144

Б
В

Субвенції та дотації
Всього доходів, що не враховуються в обсяг
міжбюджетних трансфертів

1
2
3
4

13 718
4 554
122
734

902
4 907
103
1 112

5 007
66
-

1 300
4 340
65
800

3 393
47

4 075
34

4 644
26

5 054
33

47
7
-

9
-

81
13
-

12
500

9

5

-

-

11

Податок на прибуток підприємств комунальної власності
Податок на землю
Податок на промисел
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами
Місцеві податки і збори
Надходження сум відсотків за користування тимчасово
вільними коштами міського бюджету
Інші надходження, передбачені законодавством
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
Плата за оренду цілісних майнових комплексів
комунального майна
Надходження сум кредиторської і депонентської
заборгованості, щодо яких минув строк позовної
давності
Інші неподаткові надходження

139

81

125

40

Г

Спеціальні фонди

2 532

9 320

10 853

9 132

863
206

3 808
308

4 650
-

3 000
-

657

2 485

3 292

1 000

1 669
1 597

1 015
5 512
922

1 358
6 203
562

2 000
6 132
1 880

-

-

-

75

72
-

3 541
120
929

5 230
127
284

3 604
58
515

98 966

112 593

90 134

96 679

5
6
7
8
9
10

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Бюджет розвитку, в т.ч.:
Дивіденди на акції господарських товариств комунальної
власності
Надходження від відчуження майна комунальної
власності
Надходження від продажу землі
Спеціальний фонд, в т.ч.:
Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин
Придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів – АЗС і АЗП
Власні надходження бюджетних установ
Збір за забруднення навколишнього середовища
Цільові фонди, утворені органами місцевої влади

ВСЬОГО ДОХОДІВ
Таблиця 7 Доходи бюджету, 1999-2002 роки
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Діаграма 11 Структура доходів, закріплених за бюджетом міста
Д ОХОД И, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА БЮД ЖЕТОМ МІСТА

100%

1%
2%

1%
1%

1%

3%

95%

5%

структура доходів

90%
85%

11%

1%
3%

7%

0%
3%

7%

0%
0%
4%

0%

0%
0%

4%
0%
0%

80%
75%

16%
89%

85%

70%
65%

86%

68%

60%
1999

2000
рік

2001

2002-план

Адміністративні штрафи та інші санкції
Державне мито
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва
Плата за торговий патент (крім нафтопродуктів)
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів
Прибутковий податок з громадян
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Діаграма 12 Структура доходів, що не враховуються в обсяг міжбюджетних
трансфертів
ДОХОДИ, ЩО НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ В ОБСЯГ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
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30%

0%
4%
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60%

7%
1%

44%
50%

20%

36%

10%
8%

0%

0%

1999

2000
рік

2001

11%

2002план

Інші неподаткові надходження
Надходження сум кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких минув строк позовної давності
Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального майна
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
Інші надходження
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету
Місцеві податки і збори
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Податок на промисел
Податок на землю
Податок на прибуток підприємств комунальної власності
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Діаграма 13 Структура бюджету розвитку
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Надходження від продажу землі
Надходження від відчуження майна комунальної власності
Дивіденди на акції господарських товариств комунальної власності
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Діаграма 14 Структура спеціального фонду
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
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Цільові фонди, утворені органами місцевої влади
Збір за забруднення навколишнього середовища
Власні надходження бюджетних установ
Придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
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Діаграма 15 Структура доходів
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4.4.2 Аналіз видатків бюджету
по плану на 2002 рік

м.

Луцька

за

1999-2001

роки

та

Видатки, як і доходи міського бюджету, розподіляються на загальний та спеціальний
фонди.
До видатків загального фонду відносяться:
1)
видатки, які закріплені бюджетом міста та враховані в обсяг
міжбюджетних трансфертів;
2)
видатки, що здійснюються за рахунок цільових субвенцій із Державного
бюджету;
3)
видатки, що не враховуються в обсяг міжбюджетних трансфертів;
4)
видатки спеціального фонду.
Відповідно до Законів України “Про Державний бюджет України” на 1999, 2000, 2001
та 2002 роки, а також Бюджетного Кодексу України до видатків міського бюджету, які
закріплені за бюджетом міста, та враховуються в обсяг міжбюджетних трансфертів за
1999-2001 роки та по плану на 2002 рік віднесені наступні види видатків:
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тис. грн.
ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

1999

2000

2001

32 602

40 247

41 481

2002план
44 134

1 670
12 959
11 566
4 817
710
880

2 181
15 225
13 758
7 476
672
934

2 450
19 453
14 456
3 649
720
753

2 110
24 853
14 813
716
837
803

54 330
10 722

52 426
12 259

24 753
15 149

30 986
12 144

20
50
39
682
400
6 672
710
38
-

20
50
31
801
316
8 838
672
45
-

20
50
38
1 024
572
10 385
720
83
-

40
162
110
758
600
6 680
900
150
400

1 949

1 320

1 674

600

104
58

45
113

547
36

23
500
173

1 210
1 138

7 098
2 044

7 632
1 375

9 132
3 000

1 138

2 044

1 375

3 000

Спеціальний фонд, в т.ч.:

72

5 054

6 257

6 132

Реконструкція, ремонт та утримання доріг
Спецфонди бюджетних установ
Фонд охорони природного навколишнього середовища
Цільові фонди, утворені органами місцевої влади

72
-

583
3 525
22
924

563
5 198
200
296

1 955
3 604
58
515

98 966

112 584

89 854

96 396

A

Делеговані видатки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Органи місцевого самоврядування
Освіта
Охорона здоров’я
Соціальний захист і соціальне забезпечення
Культура
Фізична культура і спорт

Б
В

Субвенції
Видатки, що не враховуються в обсяг
міжбюджетних трансфертів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Спеціальний прийомник-розподільник
Місцева пожежна дружина
Муніципальна дружина
Позашкільна освіта
Розвиток житлового господарства
Комунальне господарство та благоустрій міста
Культурно-мистецькі програми місцевого значення
Засоби масової інформації місцевого значення
Генеральний план міста та регулювання земельних
відносин
Компенсація автотранспортному підприємству втрат за
пільговий проїзд громадян
Заходи по рятуванню на водах
Фонд непередбачених видатків (резервний фонд)
Інші видатки

10.
11.
12.
13.

Г

Всього видатків спеціального фонду
Бюджет розвитку, в т.ч.:

1

Капітальні вкладення

1
2
3
4

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
Таблиця 8 Видатки бюджету, 1999-2002 роки

51

Звіт про реалізацію пілотного проекту, Місто Луцьк, 2002

Діаграма 16 Структура делегованих видатків
ДЕЛЕГОВАНІ ВИДАТКИ
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Фізична культура і спорт
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Діаграма 17 Структура видатків, що не враховуються в обсяг міжбюджетних
трансфертів
ВИДАТКИ, ЩО НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ В ОБСЯГ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
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Діаграма 18 Структура видатків спеціального фонду
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
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Діаграма 19 Структура видатків
ВИД АТКИ - ВСЬОГО
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4.5 Основні інвестиційні проблеми
Інвестиційні проблеми міста Луцька стосуються кожного сектора комунальної
діяльності. Це стосується стану системи водопроводів та системи очищення стічних
вод, способу очищення комунальних відходів та обігріву. Крім того, місто Луцьк
могло б стати дуже привабливим з туристичної точки зору з огляду на історичне
багатство (замок, старе місто). Це вимагатиме великої кількості капіталовкладень у
відтворення стану майна, покращення якості доріг та готельних послуг.

4.5.1 Теплопостачання
“Луцьктепло” – міське комунальне підприємство, яке діє на підставі статуту,
затвердженого міською адміністрацією, і підпорядковане міськвиконкому через
Управління житлово-комунального господарства. Чисельність персоналу перевищує
1150 осіб. Підприємство надає послуги центрального опалення і гарячого
водопостачання населенню - відповідно 41,5 тис. абонентів та 51,9 тис. абонентів, та
має 128 укладених договорів із бюджетними організаціми та 542 договори із
госпрозрахунковими організаціями.
Підприємство має 66 котелень і 46 центральних теплових пунктів. У котельнях
спалюється природний газ. На теплових пунктах теплоносій, що циркулює у
центральній розподільчій мережі, проходить через водоводяні теплообмінники,
нагріваючи воду системи опалення будинків і воду, яка надходить від водоканалу та
використовується для гарячого водопостачання. Центральна розподільча система
включає мережу магістральних трубопроводів загальною протяжністю понад 169 км у
двотрубному вимірі.
Надмірна продуктивність котлоагрегатів зумовлює невідповідність виробництва тепла
фактичним потребам споживачів. Водночас в деяких районах споживачі скаржаться на
нестачу тепла. Ефективність системи теплопостачання можна підвищити, якщо
децентралізувати виробництво тепла в одних районах і централізувати в інших.
Сьогодні у Луцьку існують ЦТП, які знаходяться на значній відстані від котельні, з
якої вони отримують тепло. Через це в розподільчій тепломережі мають місце великі
втрати тепла, причому частка втрат є особливо великою у неопалювальний сезон.
Застосування досконаліших засобів контролю на кожному етапі процесу виробництва,
транспортування та розподілу тепла дозволить підвищити ефективність системи
теплопостачання в цілому і скоротити енергоспоживання на 10-15% на кожному етапі
постачання або загалом на 30% чи навіть більше.
Підприємство МКП “Луцьктепло”, створене у 2001 році, надає споживачам послуги
опалення і гарячого теплопостачання. Основною діяльністю підприємства МКП
“Луцьктеплокомуненерго” є збір простроченої дебіторської заборгованості та
реструктуризація кредиторської заборгованості. За рахунок проведеної реорганізації
діяльності підприємств “Луцьктепло” має можливості до поліпшення фінансового
стану і планує у 2002 році отримати невеликий прибуток (при розмірі запланованих в
бюджеті на 2002 рік доходів близько 48 млн. грн.). Однак через зменшення норм
витрат теплової енергії на послуги опалення підприємству, щоб отримати цей
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прибуток, доведеться підвищити тариф за 1 гкал тепла. Крім того 80%-й рівень оплати
послуг споживачами означає, що підприємство відчуватиме дефіцит грошових коштів
для покриття операційних витрат і фінансування капітальних інвестицій.

4.5.2 Каналізація
МКП “Луцькводоканал” – міське комунальне підприємство, яке діє на підставі статуту,
затвердженого міською адміністрацією. Підприємство, на якому працюють більш як
870 чоловік, надає послуги водопостачання і каналізації понад 70 тис. споживачів і
обслуговує загалом 175 тис. чоловік.
Побудовані за часів СРСР, системи водопостачання та каналізації характеризуються
низькою капіталоємністю і великим енергоспоживанням. Вода надходить з чотирьох
водозаборів – трьох підземних і одного поверхневого і подається в зону
обслуговування напірними трубопроводами. Стічні води від споживачів самопливними
колекторами надходять до 12 каналізаційних насосних станцій, звідки перекачуються
до очисних споруд. Очищені стічні води скидаються у річку Стир. Вартість
електроенергії складає приблизно 45% собівартості послуг.
Розподільчі мережі (переважно бетонні та залізні трубопроводи) були збудовані в
основному у 1960-70 рр. і сьогодні практично вичерпали свій ресурс. Надмірний тиск у
мережах прискорює зношення трубопроводів, зумовлює часті аварії і призводить до
великих втрат води. Частка витрат на технологічні потреби та необілікованої води у
загальному обсязі виробництва води оцінюється у 30%.
Сьогодні найважливіші технічні задачі підприємства полягають у:
(а) скороченні енергоспоживання за рахунок заміни чи регулювання режимів роботи
насосів, електродвигунів, аераторів та іншого електрообладнання та
(б) зменшенні втрат води за рахунок заміни або реконструкції застарілих
трубопроводів, ремонту водопровідних систем та сантехнічного обладнання у
житлових будинках.

4.5.3 Водопостачання
Питна вода постачається споживачам цілодобово. Послугами водопостачання
охоплено близько 82% населення міста. Найбільш серйозними проблемами
водопостачання є значні втрати води, надмірне споживання енергії, незадовільна якість
води та відсутність приладів обліку води.
Вода надходить з чотирьох водозаборів – трьох підземних (55 свердловин) і одного
поверхневого (річкового) продуктивністю 6 тис. м3 на добу. Підготовка води
здійснюється на трьох майданчиках водопідготовки, де вона очищується й
обробляється, після чого подається для зберігання у 12 резервуарів чистої води
загальною місткістю 51 тис. м3.
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Система водопостачання включає 300 км водопровідних мереж і три водопровідні
насосні станції другого підйому, на яких встановлені насоси загальною потужністю
5,5 тис. кВт.
Населення споживає в середньому 280 - 300 л води на особу на добу – обсяг,
порівнянний з іншими містами України. Проте за європейськими стандартами це
досить багато, що можна здебільшого віднести на рахунок зношеності розподільчих
мереж, вентилів і сантехнічного обладнання в квартирах абонентів, а також традиційно
неекономного використання її споживачами.

4.5.4 Стан інфраструктури
У водопровідних магістралях використовуються чавунні, сталеві і бетонні труби.
Розподільчі мережі складаються з чавунних, сталевих та азбоцементних труб різних
діаметрів. Низька якість ремонту та надмірно високий тиск у розподільчій системі є
одними з причин високого рівня аварійності – розривів труб і виникнення витоків. Для
запобігання аваріям труби необхідно або замінити, або відновити їх, використовуючи
технологію внутрішнього цементування. Навантаження на старі ділянки мереж можна
також послабити шляхом зменшення тиску в системі та створення зон тиску.

4.5.5 Дороги
Протяжність доріг, що перебувають на обслуговуванні в місті, становить 261 км.
З них: дороги з асфальтобетонним покриттям –171,7 км, або 65,7 відсотки всіх доріг; з
щебеневим та гравійно-піщаним – 67,5 км, або 31 відсоток; бруківка – 4,3 км;
ґрунтовані дороги – 17,5 м, або 6,7 % протяжності всіх доріг.Площа всіх цих доріг
становить 5151,3 тис.м2, в тому числі: площа доріг з асфальтобетонним покриттям –
3612,6 тис.м2, або 70,1% площі всіх доріг, з щебеневим покриттям – 1405,7 тис.м2, або
27,3 відсотки.Площа ґрунтових доріг становить 5,6 відсотки, або 133,0 тис.м2.
Крім доріг, на території міста знаходяться пішохідні доріжки та тротуари, протяжністю
343 км, площа яких рівняється 514,5 тис.м2. Причому всі вони з твердим покриттям.
В місті Луцьку постійно функціонують 10 пішохідних мостів, протяжністю 60 м,
площею 300 м2, 19 автомобільних мостів, площа яких складає 11600 м2, а довжина –
860 м, а також 3 шляхопроводи (площа - 13100 м2, довжина 660 м).
Все це – дороги, мости, тротуари – потребують постійного обслуговування і вкладення
коштів.Всього до 40 відсотків доріг потребують капітального і поточного ремонтів.
Крім того, оскільки кількість автомобільного транспорту невпинно зростає, багато
доріг потребують реконструкції, а саме: розширення діючих, побудови нових
пішохідних доріжок і тротуарів, а також асфальтування ґрунтових доріг.
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4.5.6 Вивезення відходів
Вивезенням твердих побутових відходів займається спеціалізоване підприємство
“Луцькспецкомунтранс”, яке знаходиться в комунальній власності міста.Підприємство
обслуговує весь житловий фонд, як державний і кооперативний через житловокомунальні підприємства, так і приватний сектор, кількість населення якого становить
39,0 тисяч громадян. Крім того, на 2002 рік підписано 558 угод на обслуговування
промислових підприємств, а також проводиться постійний продаж разових талонів на
вивіз сміття.За 8 місяців поточного року було реалізовано 3800 штук разових талонів.
Всі відходи вивозяться на спеціальний полігон в село Брище на відстані 15 км від
міста. Обслуговуванням полігону займається також підприємство
“Луцькспецкомунтранс”.
Полігон введений в дію в 1990 році, площа його складає 8,09 га і розрахований він на
12 років експлуатації.
В даний час проводиться рекультивація другої черги полігону. На 2002 рік складено і
затверджено кошторис на її проведення на суму 500 тис.грн.
Крім завершення рекультивації полігону в місті існує проблема придбання контейнерів
на побутові відходи для приватного сектору в кількості 300 штук. Вартість одного
контейнера в даний час становить 1300 грн., а отже для їх придбання потрібно 390
тис.грн. Для встановлення контейнерів необхідно побудувати спеціальні площадки, що
буде коштувати 40 тис.грн.
Існує також проблема придбання спеціальних автомобілів для вивезення будівельного
сміття, оскільки потужність наявних автомобілів не витримує великих навантажень.
Вартість одного такого автомобіля становить 360 тис.грн.
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5 БІП міста Луцька
5.1 Організація роботи та поділ відповідальності
Крім Виконавчого комітету Луцької міської ради, з боку міста Луцька у роботах брали
участь:
• Валентина Черниш
• Любов Голопа
• Світлана Коханюк
• Раїса Кікавська
Від імені Організації Економічного Співробітництва і Розвитку послуги надавали
консультанти:
• Рафал Станек (SST-Consult)
• Адам Стахель (SST-Consult)
• Девід Тофт (SST-Consult)
Крім того, в рамках проекту було створено програмне забезпечення для підтримки
запровадження БІП, розробкою якого займалися:
• Пьотр Кубала і Маріуш Ухват (SST-Consult)
Заступник міського голови Тарасюк Сергій Романович координував увесь обсяг робіт
з боку Виконавчого комітету Луцької міської ради, а Даріуш Сьмялковскі - з боку
OECР - координував і керував проектом.
Приготування Багаторічного інвестиційного плану для міста Луцька почалося від
першого візиту консультантів у лютому 2002 р. Проте не було можливості розпочати
роботу перед українськими виборами до місцевого самоврядування. У результаті
більш інтенсивні роботи почались під час наступної поїздки в травні 2002 року, тоді
також троє працівників мерії взяли участь у семінарі на тему багаторічного
інвестиційного планування, що відбувся в Польщі. Цей семінар допоміг визначити
групи осіб, відповідальних за складання БІПу. Потім затверджено план дій, який
представляємо нижче.
Процедура або документ
1. Визначення процедур та методу реалізації робіт, а
також форматів документів та інструментів,
необхідних для реалізації робіт
2. Багаторічний фінансовий план для міста Луцька
аналіз історичних бюджетів та відокремлення
операційного бюджету від інвестиційного бюджету,
б) розробка макроекономічних показників для
фінансового
планування,
в) проекція бюджету на період до 2007р.
3. Визначення запланованих для реалізації інвестицій
а) використання комп’ютерних інструментів для
планування інвестицій
б) характеристика та опис запланованих інвестицій:
- Характеристика інвестиційного завдання
- Графік реалізації інвестиції

Ефект робіт
-----------

Термін
реалізації
До
30.08.2002

Відповідальна
особа
Koнсультанти

План коштів міста на
Дo
Фінансова група
інвестиції
15.09.2002

a)

Список
запланованих
інвестицій

Дo
15.09.2002

Інвестиційна
група
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- Джерела фінансування завдання
- Вплив інвестиції на операційний бюджет
- Oцінка інвестиції
4. Визначення критеріїв для оцінки інвестицій та їх
співвіднесення до ваги

Mетодика оцінки
інвестицій

Дo
20.09.2002

Виконавчий
комітет

5. Приготування кінцевого документу БІП

Документ БІП

Усі групи

6. Нагляд за остаточним виданням документів
багаторічного фінансового плану та БІП
7. Затвердження БІП

Документ БІП

Дo
26.09.2002
Дo
26.09.2002
Дo
26.09.2002

8. Приготування рапорту та кінцевих рекомендацій;
кoнференція

Затвердження БІП
(або Рішення про
прийняття БІП)
Рапорт

5.2 Методика складання Багаторічного
плану міста Луцька на 2003-2007 роки

Дo
30.12.2002

Kонсультанти
Виконавчий
комітет
Kонсультанти

інвестиційного

БІП містить в собі багаторічний фінансовий план та список інвестиційних завдань
разом з їх обсягом та джерелами фінансування з поділом на роки. Головною метою
цього плану є планування на перспективу доходів та видатків міста Луцька таким
чином, щоб на їх основі можна було визначити власні вільні доходи, які можна буде
спрямувати на інвестиції.
Робота по складанню БІП міста Луцька включала п’ять етапів:
Етап І – Аналіз історичних даних
Метою цього етапу було здійснення аналізу бюджету міста за попередні роки для того,
щоб можна було спланувати на перспективу майбутні доходи, майбутні поточні
видатки, скласти прогноз зовнішніх джерел фінансування та визначити вільні кошти,
які можна буде спрямувати на інвестиції.
Для аналізу були взяті дані про виконання бюджету міста Луцька по доходах і
видатках за 1999, 2000 і 2001 роки, а також дані про заплановані доходні та видаткові
показники бюджету на 2002 роки. Так, в розробленій порівняльній таблиці загального
фонду приведені дані по доходах, які закріплені за бюджетом міста та враховані в
обсяг міжбюджетних трансфертів, та дані по дотаціях та субвенціях. По спеціальному
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фонду окремо визначені надходження до бюджету розвитку та спеціальний фонд, в
цілому по видах доходів.
Якщо зупинитись на аналізі певних статей доходів бюджету, то бачимо постійну
тенденцію, що немає суттєвої різниці в зарахуванні до бюджету таких доходів, як
прибутковий податок з громадян, де розмір цього доходу постійно зростає. Це
пов’язано із погашенням заборгованості по виплаті заробітної плати за минулі роки,
підвищенням заробітної плати вчителям, зростанням мінімальної заробітної плати та
іншими чинниками.
Так, якщо у 1999 році прибуткового податку надійшло до бюджету 12,2 млн. грн., то
у 2000
році –
30,2
млн.
грн. або
більше,
ніж
у 2
рази;
у 2001 році, в порівнянні з 2000 роком, на 5,6 млн. грн. більше. А ось
у 2002 році запланована сума надходжень прибуткового податку в бюджеті міста
проти 2001 року повинна збільшитись лише на 4 млн. гривень.
Аналогічне зростання ми бачимо і по інших доходах та неподаткових платежах. Так,
по місцевих податках і зборах зростання доходів пояснюється збільшенням
надходжень ринкового збору, у зв’язку із запровадженням нових ставок справляння
цього податку у 2000, 2001 та 2002 роках. За 3 роки (1999-2001 роки) є тенденція
збільшення надходжень плати за землю, у 2002 році цей показник зменшився у зв’язку
із зменшенням на 25% нормативу зарахувань цього податку до бюджету міста.
Однак у доходах бюджету міста є ряд позицій, які відхиляються від тенденції
постійного зростання. Так, плата за видачу ліцензій і сертифікатів зараховувалась до
бюджету міста у 1999 році; починаючи з 2000 року виконавчий комітет міської ради
таких ліцензій не видає, оскільки такі функції взяла на себе обласна рада. Крім того,
з року в рік зменшуються надходження до бюджету податку на промисел: 112 тис. грн.
– у 1999 році та 65 тис. грн. – по плану на 2002 рік. У 2002 році, проти 2001 року,
більш ніж у 3 рази заплановано зменшення надходжень від викупу майна міської
комунальної власності, але разом з тим на 70 % збільшено план надходжень від
продажу землі несільськогосподарського призначення. Якщо проаналізувати
виконання бюджету 2002 року за січень-травень, тобто 5 місяців, то план по
надходженню коштів від викупу майна (ці кошти зараховуються до бюджету розвитку
і використовуються на капіталовкладення) вже виконано на 220,8 %, тобто
перевиконано річний план на 1791,3 тис. грн. Перевиконання плану 5 місяців по
надходженню коштів від викупу землі перевиконано на 78, 7 тис. грн.
Аналогічним чином проводиться аналіз видатків за 1999-2001 роки та по плану на 2002
рік (приклади).
ІІ етап - Прогноз доходів та видатків
Другим етапом складання БІП є прогноз доходів та видатків міста Луцька на 2003 –
2007 роки. При складанні таблиці за базові показники доходів були взяті дані доходів
за попередні роки – 2003/2002, 2004/2003, 2005/2004, 2006/2005, 2007/2006 – тобто
метод ланцюгового порівняння.
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Кожна із запланованих статей доходів отримала індивідуальний показник, виходячи із
цих двох показників. Однак планування деяких статей доходів (плата за державну
реєстрацію, податок на прибуток, плата за землю) було здійснено методом аналізу,
тобто шляхом визначення критеріїв надходження до бюджету цих податків у
перспективі на 2003-2007 роки. Аналогічним чином, шляхом застосування індексів
інфляції та базових показників за попередні роки, були сплановані видатки бюджету
міста на 2003-2007 роки.
ІІІ етап – Аналіз стану та можливостей заборгування
Після визначення прогнозних показників доходів і видатків наступив ІІІ етап
багаторічного інвестиційного планування, що полягає у визначенні вільних коштів, які
місто може спрямувати на фінансування інвестицій у 2003-2007 роках, після
попереднього погашення всіх фінансових зобов’язань (кредитів та позик). Оскільки
ніяких кредитів та позик бюджет міста у 1999-2001 роках не отримував і не
заплановані такі кредити та позики у 2002 році, то ніяких боргових зобов’язань на
попередні роки бюджет міста не має.
ІV етап – Визначення актуального обсягу коштів, призначених на інвестиції
Таким чином, після спланування доходів і видатків на 5 наступних років ми
переходимо до ІV етапу складання БІП міста Луцька – визначення коштів у цілому, які
місто може направити у 2003-2007 роках на інвестиції, тобто на підставі зробленого
прогнозу доходів та прогнозу видатків визначаємо теоретично, скільки коштів можна
буде спрямувати на інвестиції протягом 5 років.
Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України, основним джерелом власних
коштів на інвестицію бюджет місцевого самоврядування має кошти бюджету розвитку.
І ще: податок з власників транспортних засобів та плата за придбання патентів
автозаправними станціями та пунктами, які направляються на ремонт та утримання
автомобільних доріг, а також кошти фонду охорони навколишнього середовища, які
зараховуються до бюджету у розмірі 20%. Таким чином, на інвестиції місто може
направити у 2003 році із бюджету розвитку 3750 тис. грн., у 2004 році – 4612,5 тис.
грн., у 2005 році – 4981,5 тис. грн., у 2006 році – 5380 тис. грн., у 2007 році – 5649 тис.
грн. Всього 24373 тис. грн.
Далі наступає кінцевий V етап БІП – визначення правил вибору інвестицій для їх
запровадження. Тобто із списку всіх запланованих інвестицій потрібно вибрати
найкращі, які б забезпечили включення місцевого населення в інвестиційний процес,
з отриманням найбільшого економічного ефекту.
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5.3 Фінансовий план
Метою складення фінансового плану міського бюджету було дослідження
можливостей міста з фінансування впровадження інвестицій протягом кількох років.

5.3.1 Макроекономічні показники18
5.3.1.1 Організації, що ведуть моніторинг і прогнозування тенденцій соціального
та економічного розвитку України
В Україні існує кілька організацій, які розробляють та публікують макроекономічні
показники, аналізують тенденції економічного розвитку України і виконують місячні,
квартальні, піврічні та річні прогнози. Серед них:
Міжнародний центр перспективних досліджень
Публікація: “Економічні дослідження” - журнал, який був створений Центром у січні
1999 року. Журнал представляє результати перспективних досліджень, що проводяться
експертами Центру, його партнерами тощо. Публікації фінансує Інститут Відкритого
Суспільства. Центр розробляє місячні, квартальні, піврічні та річні передбачення.
Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства
(UEPLAC)
Публікація: “Українські економічні тренди”. Публікація фінансується Програмою
Європейського Союзу ТАСІС, яка надає ґрантове фінансування і ноу-хау з метою
допомоги в розвитку ринкової економіки та демократичних суспільств. Центр аналізує
поточні економічні тренди в Україні. UEPLAС не розробляє прогнозів. Останній номер
з’явився в квітні 2002 року. Зараз проект закрито.
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
Публікація: “Погоджений економічний прогноз” – огляд національного економічного
розвитку в 2002 –2003 рр. – квартальна публікація Міністерства економіки та
європейської інтеграції. Публікація приготовлена з технічною допомогою Проекту
підтримки економічної та фіскальної реформи в Україні. Перший номер з’явився в
березні 2002 року, але потім не опубліковано наступних. Публікація базується на
даних з:
• Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
• Міністерства фінансів України,
• Національного Банку України,
• Міжнародного Валютного Фонду,
• Міжнародного центру перспективних досліджень,
• Інституту економічного прогнозування НАН України,
• ING Barings Bank
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України – це єдина
організація, яка розробляє п’ятирічний прогноз. Крім того, це Міністерство виконує
прогнози найважливіших макроекономічних показників для:
18
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•
•

Складання Державного бюджету України
Приготування річної державної програми економічного та соціального
розвитку України.

У нижчеподаній таблиці
фінансовому аналізі.

представлені

прогнозні

показники,

використані

у

Таблиця 9 Прогноз макроекономічних показників
Показник

2002

2003

2004

2005

2006

ВВП
Реальне зростання
Номінальне

%
млн. грн.

ВВП Deflator (інфляція)

106.0
225 000
1.051

106.0

106.5

106.5

107.0

260 000 293 500

326 500

362 000

1.045

1.036

1.090

1.060

Ціни
Індекс споживчих цін
Середньорічно

%

103.5

107.7

106.4

105.0

104.0

Рік до року на день 31.12

%

106.5

106.7

105.8

104.5

104.3

Індекс цін виробників
Середньорічно

%

103.5

107.7

106.4

105.0

104.0

Рік до року на день 31.12

%

109.0

105.8

105.5

103.9

103.0

грн.

381

463

536

630

739

%

20.3

12.8

8.8

11.9

12.8

Заробітна плата
Середня номінальна заробіна
плата робітників,
адміністративного персоналу і
працівників сільського
господарства *
Реальна заробітна плата, apc**

Джерело даних:
- Департамент макроекономічних прогнозів
- Департамент заробітної плати
- Департамент цін
** apc = річна процентна зміна
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5.3.2 Доходи бюджету 2003-2007 років
При плануванні доходів бюджету на 2003 та наступні роки були використані Основні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний рік,
виходячи з розвитку економічної ситуації України з першого півріччя 2002 року:
- валовий внутрішній продукт (ВВП) – 260 млрд.грн.;
- темп зростання ВВП – 6%;
- середньорічний індекс споживчих цін – 110,2%;
- зростання грошових реальних доходів населення до попереднього року – на
9,9%.
Крім того, при плануванні доходів на наступний рік враховані фактично отримані
доходи за минулі 1997-2001 роки план та фактичне виконання доходів за 8 місяців
2002 року за окремими західними джерелами, а також очікуване виконання доходів в
цілому за 2002 рік.
Так, при здійсненні прогнозу надходжень прибуткового податку з громадян в умовах
діючого на сьогодні Декрету Кабінету Міністрів України із змінами та доповненнями
від 26.12.92 року “Про прибутковий податок з громадян” та згідно макропоказників на
2003 рік очікується ставка прибуткового податку 16,34%. Внаслідок цього загальна
сума прибуткового податку з громадян на 2003 рік становитиме 47446,7 тис.грн., що
вище очікуваного рівня надходжень 2002 року на 8974 тис.грн. (23,3%) та на 17239,7
тис.грн. (57,1%) в порівнянні з надходженнями 2001 року.
Значною по величині статтею доходів загального фонду є також плата за землю. У
2001 році до бюджету міста надійшло 5007 млн.грн. плати за землю, у 2002 році
очікуються надходження в сумі 4483 тис.грн., при плані 4340 тис.грн. Прогнозний
обсяг на 2003 рік контрольними цифрами Міністерства фінансів за станом на 16.08.02
р. обраховано в сумі 3750 тис.грн.
По інших податкових і неподаткових джерелах доходів міського бюджету прогнозні
надходження у 2003 році також визначено на підставі чинного законодавства з
урахуванням очікуваного виконання цих надходжень у поточному 2002 році та
запланованого індексу інфляції.
Доходи, які закріплені за бюджетом міста та враховані в обсяг міжбюджетних
трансфертів у порівнянні з 2002 роком мають зрости на 9267,7 тис.грн., або 12,3%.
На 2004-2007 роки передбачається ріст вищевказаних доходів відповідно на 2,6%;
3,9%; 2% та 3,8%.
Поряд із зростанням прибуткового податку з громадян передбачається збільшення всіх
доходних джерел, за виняток плати за торговий патент по проекту на 2003 рік, яка в
порівнянні з 2002 роком має зменшитись на 8,5%. Оскільки у 2003 році має значно
зрости кількість суб’єктів підприємницької діяльності – малого підприємництва, які
перейдуть на спрощену систему оподаткування доходів за єдиним податком, яка
звільняє їх від сплати за торговий патент. Одночасно у 2003 році надходження єдиного
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податку для суб’єктів малого підприємництва у порівнянні з 2002 роком мають
збільшитися на 624 тис.грн. (18,1%), а на наступні 2004-2007 роки на 4,3-5,4%.
Доходи, які не враховані в обсяг міжбюджетних трансфертів, по прогнозу на 2004,
2006 та 2007 роки будуть зростати в порівнянні з попередніми періодами. Однак по
прогнозу на 2003 та 2005 роки мають тенденцію до зменшення відповідно на 2147,7
тис.грн. (17,7%) та 359,4 тис.грн. (3,2%) за рахунок скорочення надходжень плати за
землю та місцевих податків і зборів.
В цілому по доходах загального фонду по прогнозних показниках на 2003-2007 роки
передбачається їх збільшення відповідно на 8,2%; 3,5%; 3,1%; 2,9% та 3%.
Дещо інша картина спостерігається при прогнозуванні на 2003-2007 роки доходів
спеціального фонду, в т.ч. і бюджету розвитку.
Збільшення доходів бюджету розвитку планується лише по проекту на 2003 рік та по
прогнозу на 2007 рік, на 2004-2006 роки передбачається зменшення надходжень за
рахунок скорочення поступлень від відчуження майна міської комунальної власності
відповідно на 9,6%; 10,5%; 10,7%. Надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до бюджету розвитку будуть постійно
зростати.
По доходах спеціального росту передбачається їх зростання з року в рік, за винятком
2003 року, де надходження до спец фонду в порівнянні з 2002 роком мають
зменшитись на 148,1 тис.грн. (2,4%).
В цілому по прогнозних показниках 2003-2007 років доходи загального та
спеціального фондів мають зрости на 9,1% за 2003 рік, 3,5% за 2004 рік, 3% за 2005
рік, 2,8% за 2006 рік, 3,1% за 2007 рік.

5.3.3 Видатки бюджету м. Луцька на 2003-2007 роки
При плануванні видатків на 2003 та наступні 2004-2007 роки були також використані
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України та заплановані
індекси інфляції.
Планова інфляція:
Рік
Плановий рівень інфляції

2003
6,7%

2004
5,4%

2005
4,5%

2006
4,3%

2007
4,3%

Крім того, при плануванні видатків на 2003 та кожен наступний роки, враховані
фактичні видатки бюджету за минулі 1999-2001 роки, план 2002 та очікувані видатки
по бюджету 2002 року за окремими джерелами видатків.
Метою планування прогнозу видатків є визначення вільних коштів, які місто може
направити на фінансування інвестиційних проектів.
В цілому видатки загального фонду без субвенцій заплановані з ростгом на кожен
наступний бюджетний період: на 2003 рік (+8,5%), 2004 рік (+3,5%), 2005 рік (+3,1%),
2006 рік (+2,9%) та 2007 рік (+3%).
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Однак Статтею 70 Бюджетного Кодексу України видатки місцевих бюджетів повинні
витрачатись на конкретні цілі, перелік яких чітко визначений Статтями 88-91 цього
Кодексу.
Направлення коштів Загального фонду місцевих бюджетів та фінансування
інвестиційних проектів Бюджетний Кодекс України не передбачає. А витрачання
бюджетних коштів всупереч Бюджетному Кодексу відповідно до Статей 117 та 118
Кодексу несе за собою притягнення відповідальних посадових осіб до кримінальної
відповідальності у порядку, визначеному Законами України.
Відповідно до Статті 71 Кодексу основним джерелом власних доходів, які можна
використати на інвестиції, є Бюджет розвитку місцевих бюджетів.
Кошти бюджету розвитку по прогнозу на 2003-2007 роки становлять:
тис.грн.
Роки
Кошти бюджету розвитку

2003
4800

2004
4789,2

2005
4760,6

2006
4748,9

2007
4951

Таким чином, метою складання багаторічного інвестиційного плану було визначення
вільних власних коштів, якими місто може оперувати для направлення їх на
фінансування інвестиційних видатків.
Далі подається таблиця плану доходів та видатків бюджету на 2002 рік, а також
прогнозні показники доходів та видатків м. Луцька на 2003-2007 роки.
Таблиця 10 Результати бюджетного планування
№ Назва показника 20022003
2004
план
Доходів
Загальний фонд
1.1. Доходи, які
75403,1 84670,8 86844,4
закріплені за
бюджетом
міста та
враховані в обсяг
міжбюджетних
трансфертів
1.2. Доходи, що не
12144,0 9996,3
11158,0
враховуються в
обсяг
міжбюджетних
трансфертів
Спеціальний
фонд
2.1. Бюджет
3000,0 4800,0
4789,2
розвитку
2.2. Спеціальний фонд 6132,5 5984,4
6307,85
Всього доходів
96679,6 105451,5 109099,1
Видатків
Загальний фонд

2005

2006

2007

90203,1

91978,4

95477,5

10798,6

11946,8

11571,5

4760,6

4746,9

4951,0

6591,3
6874,8
7170,4
112353,7 115546,8 119170,4
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1.1. Видатки, які
закріплені за
бюджетом
міста та
враховані в обсяг
міжбюджетних
трансфертів
1.2. Видатки, що не
враховуються в
обсяг
міжбюджетних
трансфертів
Спеціальний
фонд
2.1. Спеціальний фонд
Всього видатків
Бюджет
розвитку

75120,1 82432,2

85106,73 87525,73 89869,67 92389,17

12144,0 12234,99 12895,68 13475,99 14055,45 14659,84

6132,5 5984,35 6307,51 6591,35 6874,77 7170,39
93396,6 100651,5 104309,9 107593,1 110799,9 114219,4
3000
4800
4789
4761
4747
4951
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5.4 План інвестицій
Роботи, пов’язані з розробкою списку інвестицій, які мають бути включені до плану,
почалися із ряду зустрічей з особами, відповідальними за інвестиційне планування.
Було приготовано формуляр інвестиційного завдання, згідно з яким описувалися
інвестиційні пропозиції.
В наступній частині складання БІП інформацію про інвестиції введено до
комп’ютерної програми МІР. Программа МІР служить для прогнозування міського
бюджету на наступні роки на базі багаторічного фінансового плану, а також для
полегшення прийняття рішень щодо реалізації запланованих інвестиційних завдань.
Використовуючи цю програму, місто може розробити багато варіантів впровадження
інвестицій у залежності від розміру дотацій, позик або інших чинників.
До системи введено двадцять вісім інвестицій та отримано інформацію про строки та
кошти їх виконання.
Нижчеподана інформація стосується всіх інвестиційних пропозицій, пов’язаних з
періодом плану 2003 – 2007 без перевірки можливостей їх дофінансування з боку
міста.
-

Встановлення паротурбінної когенераційної системи в котельні по вул.
Карбишева, 2
Встановлення когенераційної системи з газовим двигуном в котельні по вул.
Стрілецька, 2
Децентралізація теплопостачання від котельні по вул. Карбишева,2
Заміна труб розподільчої тепломережі
Модернізація та автоматизація центрального теплового пункту на вул. Молоді,
5в
Впровадження електроприводів змінної швидкості на тяго-дуттьовому
обладнанні котелень
Модернізація обладнання двох котелень
Заміна повітродувок на очисних спорудах каналізації
Реконструкція КНС з заміною насосних агрегатів та автоматизацією роботи
Оновлення обладнання на підвищувальних насосних станціях
Реконструкція котельної на Дубнівській водонасосній станції з заміною котлів
Капітальний ремонт народного дому “Просвіта”
Капітальний ремонт будинку культури в мікрорайоні Вересневе
Капітальний ремонт централізованої бібліотечної системи
Капітальний ремонт Теремнівського будинку культури
Капітальний ремонт клубу “Сучасник”
Капітальний ремонт дитячої музичної школи №1
Капітальний ремонт дитячої школи мистецтв №2
Капітальний ремонт дитячої музичної школи №3
Капітальний ремонт художньої школи
Ремонт приміщення стоматологічної поліклініки по вул. Суворова,6
Будівництво газопроводу по вул.Гущанська
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-

Завершення будівництва надземного переходу через залізничний вокзал
Повна реконструкція зовнішнього освітлення Луцька
Виконання проектних робіт благоустрою в районі Центрального універмагу
Капітальний ремонт міської лікарні
Завершення благоустрою Замку Любарта та Замкової площі із реставрацією
будівель в середині замку та відтворення зруйнованої церкви
Будівництво резервуару чистої води на вул. Володимирській
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Місто Луцьк

Опис інвестиційного завдання
1. Код завдання і назва:
2. Вирішення стратегічної проблеми
(потрібно написати, яку основну стратегічну проблему буде
вирішено після реалізації завдання)
3. Координатор інвестиційного завдання:
(потрібно вписати особу, відповідальну за приготування завдання)

4. Приготування завдання:
(потрібно описати стан, у якому знаходиться приготування до реалізації
завдання з нормативно-правової точки зору)

5. Опис завдання
(потрібно представити обсяг завдання та його короткий опис)

6. Початок:

Закінчення:

7. Графік реалізації та джерела фінансування
Роки
До кінця 2002
2003
2004
2005
2006
2007
Після 2007
Разом
Разом витрати

План фінансування завдання
Кошти міста
Дотації
Позики

Інші

8. Показник ефективності завдання:
(потрібно описати основні результати реалізації завдання, напр. групу мешканців,
які користуватимуться ефектами завдань; вплив на зменшення видатків
бюджету міста тощо)
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5.5 Метод оцінки інвестицій
Члени Виконавчого комітету розробили метод оцінки інвестицій. Процес розробки
методу почався від приготування анкетб яку заповнювали члени Виконавчого
комітету. На базі отриманих пропозицій були вибрані критерії,які пол\давалися
найчастіше. вага була застосована до пропозицій
щодо критеріїв. Після цього
розроблено методологію, яку використано для оцінки всіх інвестицій, які
пропонувалося внести до плану.
Таблиця 11 Критерії, використані для оцінки інвестиційних проектів
Назва критерію
Вага
Інвестиція у ході реалізації
14
Mожливість отримання дотацій
11
Завдання генерує бюджетні надходження
12
Позитивний вплив на навколишнє середовище
11
Вплив інвестиції
10
Завдання пов’язане з іншими інвестиціями
6
Нормативно-правова документація
9
Участь громади
7
Соціальні ефекти
11
Mожливість поділу інвестиції на етапи
5
Преференційні позики
4
Сума
100
1. Інвестиція у ході реалізації
Застосування цього критерію має на меті надання особливої важливості інвестиціям
вже розпочатим. Чим у більшому об’ємі вже реалізовано інвестицію, тим більшим
повинен бути натиск на намагання закінчити її реалізацію.
Метод присудження балів:
Вартість рівня реалізації інвестиції на день 31 грудня попереднього року ділиться на
актуальну кошторисну вартість завдання.

2. Можливість отримання позабюджетних дотацій
Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, щодо яких існує висока
ймовірність отримання позабюджетних дотацій (напр. екологічні інвестиції). Оцінка
завдання за допомогою цього критерію повинна бути обґрунтована шляхом подання
джерела інформації, на підставі якого передбачається отримання дофінансування.
Метод присудження балів:
Запланована частка позабюджетної дотації по відношенню до капіталовкладень
загалом.
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3. Завдання генерує бюджетні надходження
Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, реалізація яких
впливатиме на збільшення бюджетних доходів або зменшення бюджетних видатків.
Заплановані доходи або заощадження повинні стосуватися міста.
Метод присудження балів:
- Якщо результатом реалізації інвестиції є зростання бюджетних доходів міста, то
інвестиція отримує 1 бал.
- Якщо результатом реалізації інвестиції є зменшення бюджетних видатків, то
інвестиція отримує 0,5 бала.
- Якщо не передбачується збільшення доходів або не передбачується зменшення
видатків, то інвестиція отримує 0 балів.

4. Позитивний вплив на навколишнє середовище
Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, які впливають на
охорону навколишнього середовища шляхом:
- вимірної редукції викиду забруднювачів повітря (в основному СО2, СО, NO2, SO2,
пилу),
- вимірної редукції забруднення води,
- впорядкування господарювання відходами.
Метод присудження балів:
Якщо інвестиція корисно впливає на навколишнє середовище, то отримує 1 бал, в
інших випадках – 0 балів.

5. Вплив інвестиції
Критерій, що підтримує інвестиції, реалізація яких впливатиме на задовільнення
потреб якнайбільшої групи людей.
Метод присудження балів:
- Якщо інвестиція впливатиме на задовільнення потреб населення у масштабі усього міста, то отримує 1 бал.
- Якщо інвестиція впливатиме на задовільнення потреб населення у масштабі міських
районів, то отримує 0,5 бала.
- В інших випадках – 0 балів.
6. Завдання, пов’язане з іншими інвестиціями
Критерій, що підтримує інвестиції, початок реалізації яких є натуральною
необхідністю реалізації або початку реалізації іншої міської інвестиції.
Метод присудження балів:
Якщо інвестиція пов’язана з іншими, прийнятими для реалізації інвестиціями, то
отримує 1 бал, якщо ні – 0 балів.
7. Нормативно-правова документація
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Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, які вже пройшли процес
передінвестиційного приготування.
Метод присудження балів:
- Якщо інвестиція має повну технічну документацію разом з дозволом на будівництво,
то отримує 1 бал.
- Якщо місто володіє повним правом до розпорядження територією, на якій
реалізуватиметься інвестиція, то отримує 0,6 бала.
- Якщо інвестиція знаходиться у плані забудови міста, то отримує 0,4 бала.
8. Участь громади
Якщо існує або планується участь місцевої громади у реалізації інвестиції – 1 бал, в
іншому випадку – 0 балів.
9. Соціальні ефекти
Якщо завдання чинить можливим створення нових, тривалих робочих місць, то
інвестиція отримує 1 бал, якщо ні – 0 балів.
10. Можливість поділу інвестиції на етапи
Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, по відношенню до яких
існує можливість поділу об’єму реалізації інвестиції на етапи.
Метод присудження балів:
Якщо існує можливість поділу інвестиції на етапи, то інвестиція отримує 1 бал, якщо
ні – 0 балів.
11. Можливість отримання преференційної позики
Застосовано з метою надання більшого значення інвестиціям, щодо яких існує висока
ймовірність отримання преференційної позики. Оцінка завдання за допомогою цього
критерію повинна обґрунтовуватися шляхом подання джерела інформації, на основі
якого передбачається отримання дофінансування.
Метод присудження балів:
Запланована частка позики по відношенню до капіталовкладень загалом.
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5.6 Кінцевий підсумок
Підсумок етапів складання Багаторічного інвестиційного плану шляхом визначення:
а) вільних коштів на інвестиції у роках 2003-2007,
б) запланованих інвестицій у роках 2003-2007,
в) методики та способу оцінки інвестицій
дозволив створити список інвестицій, запланованих до реалізації у місті Луцьк.
На наступних сторінках представлено два варіанти результатів планування інвестицій.
Метою варіанту 1 є відповідь на запитання, який дефіцит фінансових коштів матиме
бюджет міста у випадку реалізації усіх 28 інвестицій. У варіанті 2 на базі завдань з
найвищим пріоритетом представлено сценарій реалізації інвестицій протягом років
планування. Інвестиційні завдання, оцінені як менш важливі, переходять до реалізації
протягом наступних років.
Для кожного з варіантів представлено список інвестицій, бюджет, пов'язаний з
реалізацією інвестиції та графічну інтерпретацію. Слід звернути увагу на те, що
реалізація усіх інвестицій згідно з варіантом 1 призводить до появи дефіциту
фінансових коштів уже протягом першого року аналізу (у розмірі 4,6 млн. гривень,
а в 2004 році дефіцит складає 5,5 млн. гривень). Зміна сценарію реалізації (варіант 2)
робить можливим встановлення рівноваги можливостей фінансування з коштів міста,
але взамін цього створює необхідність відкладення реалізації частини інвестицій на
наступні роки плану.
У принципі можна ствердити, що представлений сценарій реалізації інвестиційних
замірів (варіант 2) в роках 2003-2007 є планом з реальними можливостями виконання.
Детальний опис інвестиційних сценаріїв може бути представлений у документі під
назвою “Багаторічний фінансовий план міста Луцька”.
Безумовно, описана система створення ранжирного списку інвестицій - справа
відкрита. З огляду на „крокуючий” характер БІП, план повинен актуалізуватися та
перевірятися (щонайменше раз на рік). Кожна актуалізація БІП повинна мати своє
відображення в ранжирному списку інвестицій та в інформації про можливості
реалізації. Внесення змін може вплинути на розширення обсягу реалізації інвестицій
або, навпаки, може вплинути на зменшення інвестиційних можливостей протягом
років планування та виявити необхідність додаткового заборгування.
Результати БІП повинні стати базою для процесу створення планів однорічних
бюджетів, а крім того, повинні братися до уваги у процесі діяльності, пов’язаної з
інвестиційними рішеннями.
30 вересня 2002 року Виконавчий комітет Луцької міської ради схвалив і затвердив
впровадження багаторічного інвестиційного плану до 2007 року. Зробивши такий крок,
місто підтвердило свою готовність виконувати цей план. Більше того, міська влада
взяла на себе відповідальність щодо забезпечення реалізації плану і складання річних
бюджетів на наступні роки з урахуванням пріоритетів, визначених у плані.
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5.6.1 Варіант 1

Діаграма 20 Ранжирний список інвестиційних проектів – варіант 1
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Діаграма 21 Грошові потоки – варіант 1
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Діаграма 22 Графічна презентація грошових потоків – варіант 1
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5.6.2 Варіант 2

Діаграма 23 Ранжирний список інвестиційних проектів – варіант 2
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Діаграма 24 Грошові потоки – варіант 2
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Діаграма 25 Графічна презентація грошових потоків – варіант 2
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5.7 Проблеми
Чергові етапи робіт, пов'язаних із складанням та впровадженням Багаторічного
інвестиційного плану в Луцьку, не завжди реалізувалися без ускладнень. У
нижчеподаній таблиці описано етапи робіт з точки зору проблем, що виникали, та
способів їх вирішення.

5.7.1 Фінансовий план
Проблема
1
2
3

4
5

Брак відповідної бази - обладнання, що дає
можливість чіткого проведення робіт.
Невелика кількість комп’ютерів.
Брак навичок роботи на комп’ютері в осіб, що
працювали під час складання Фінансового
плану
Брак переконання працівників Мерії про
доцільність фінансового планування за
існуючих і часто змінюваних процедур
бюджетного планування
Брак досвіду українських одиниць місцевого
самоврядування в реалізації такого типу
завдань
Проблеми з Інтернет-комунікацією

Вирішення
Не вирішено
Не вирішено
Ознайомлення з досвідом одиниць місцевого
самоврядування з держав, що знаходяться на
подібному етапі бюджетної реформи, та ефектами
планування в цих державах
Не вирішено
Не вирішено

5.7.2 Опис інвестицій
Проблема
1

2
3
4

Переконання про брак великих проблем у
муніципальній інфраструктурі в осіб, що
брали участь у цьому етапі робіт. Приклад:
“На зустрічі, завданням якої було визначення
інвестиційних проблем у різних галузях,
представники міста інформували про те, що
немає
проблем,
пов'язаних
із
водопостачанням. Проте під час перебування
в готелі воду виключено на всю ніч.”
Брак умінь у сфері оцінки капіталовкладень
та створення розкладів їх реалізації в осіб, що
займалися цим етапом робіт.
Нестача знань про можливості фінансування
інвестицій.
Брак відповідної комп’ютерної бази.

Вирішення
Додаткові зустрічі та формулювання проблем.

Додаткові зустрічі та допомога у вирішенні
проблем.
Ознайомлення з можливостями фінансування.
Не вирішено.
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5.7.3 Метод оцінки інвестицій
Проблема
1

Незнання методу створення ранжирного
списку інвестицій та переконання про
правильність запропонованого методу

Вирішення
Додаткові зустрічі, вирішення проблем і розробка
методу оцінки інвестицій
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6 Рекомендації
6.1 Бачення міста
Представники міста Луцька відмічають особливу роль міста з уваги на його історію,
географічне положення та економічний і культурний розвиток. Очевидно, що
подальший розвиток міста залежить у великій мірі від розвитку всієї України та рівня
життя її мешканців. Проте можна ствердити, що дуже важливу роль у розвитку
Луцька будуть мати рішення, які прийматимуться на місцевому рівні.
Місто Луцьк – це одне з найцікавіших міст західної України. Однак його потенційний
розвиток залежить від зосередження уваги на реалізації дій, що популяризуватимуть
досягнення міста та ліквідуватимуть його негативні риси.
Слід особливо підкреслити факт існування визначних пам’яток, що рідко можна
зустріти в інших містах України, м.ін.:
• фрагменти Верхнього замку - захисні мури з 3 баштами (XIII-XIV, XVI ст.),
• т.зв. Шляхетський дім (XVIII ст.) і т.зв. Єпископський дім (XVIII ст.),
• фрагменти Нижнього замку з Баштою Чарторизьких (XIV-XV ст.),
• фрагменти Монастиря бригіток (XVII-XVIII ст.),
• Монастир єзуїтів (1606-1610рр., після 1781р. – римо-католицький
Кафедральний собор),
• Костел і Монастир бернардинців (1752-1755рр., з ІІ пол. XIX ст. – православний
Кафедральний собор),
• монастирі: василіанів (XVII ст.), домініканців (XVII ст.), тринітаріїв (XVIII ст.),
шариток (XVIII ст.),
• дві греко-католицькі церкви (XVI ст.),
• синагога (т.зв. малий замок, XV ст.),
• будинки (XVI-XVIII ст.).
Очевидно, що більшість із вищезгаданих пам’яток вимагає великих фінансових коштів
на їх реставрацію або навіть утримання. Не можна також забувати про всю
туристично-промоційну діяльність у вигляді готельно-ресторанної бази, доступу до
комунальних послуг та відповідного рівня міської інфраструктури.
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6.2 Напрямки дій
Чергові етапи приготування Багаторічного інвестиційного плану міста Луцька
виявили, з одного боку, великі інвестиційні проблеми, пов’язані з комунальною
інфраструктурою, а з другого боку, обмежені можливості міста в їх фінансуванні.
Можна констатувати, що недоінвестування в міську інфраструктуру є типовою
проблемою держав і місцевого самоврядування в Центральній та Східній Європі.
Дотепер існує також усвідомлення громадою особливої історико-географічної ролі
даної місцевості.
На жаль, візитна картка навіть найвідомішого міста не вистачить, якщо бракує
основних послуг, які б, з одного боку, задовольняли місцеву громаду, а з другого приваблювали туристів та інвесторів.
На щастя, результати інвестиційного планування в місті Луцьку, а також критерії,
прийняті для оцінки інвестицій, свідчать про величезну відповідальність представників
місцевого самоврядування та бачення майбутнього їх міста.
У першому десятку інвестицій, укладеному згідно із встановленими критеріями
важливості, знаходяться інвестиції, пов’язані як із покращенням муніципальної
інфраструктури (теплопостачання, каналізація тощо), так і з культурною та історичною
інфраструктурою (Старе місто). Аналізуючи інші інвестиції, можна сподіватися, що
здійснення заходів у цих напрямках переважатиме протягом найближчих років.
Потрібно тут ще раз підкреслити, що як процедура та форма реалізації робіт,
пов’язаних із складанням інвестиційного плану, так і самі результати цих робіт
повністю схвалювалися представниками влад міста Луцька. Підтвердженням цього
було прийняття Виконавчим комітетом Луцької міської ради Рішення про
затвердження до реалізації Багаторічного інвестиційного плану. На наступній сторінці
представлено оригінальну версію цього Рішення.
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