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Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних засад, 

розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку системи бюджетного 

контролю на місцевому рівні в умовах адміністративно-фінансової 

децентралізації. В роботі визначено сутність та принципи функціонування 

системи бюджетного контролю на місцевому рівні, а також проведено аналіз 

міжнародного досвіду щодо здійснення контрольних заходів державними 

органами контрою, у тому числі й на місцевому рівні. 

Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до 

функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні, який розглядається 

як сукупність інструментів, механізмів, видів, заходів бюджетного контролю, 

спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу на 

місцевому рівні під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 

виконання місцевих бюджетів і звітування про їх виконання з використанням 

специфічних форм і методів їх організації. Визначено, що дана система повинна 

включати такі види (елементи) бюджетного контролю: державний контроль, 

внутрішній контроль, громадський контроль і зовнішній незалежний контроль. 

Це дозолить розширити перелік суб’єктів контролю, до якого поряд з 

уповноваженими органами державної влади, що здійснюють державний 

фінансовий контроль, підрозділами внутрішнього контролю та аудиту в 

територіальних громадах, віднесено громадських активістів і громадські 

організації, а також зовнішніх незалежних аудиторів. Об’єктом бюджетного 

контролю на місцевому рівні є бюджети територіальних громад, а предметом  

виступає дотримання органами місцевого самоврядування бюджетного 



законодавства. Система бюджетного контролю на місцевому рівні 

розглядається як елемент системи державного фінансового контролю. 

На підставі аналізу світового досвіду функціонування систем фінансового 

контролю (зокрема щодо функцій та особливостей організації бюджетного 

контролю на місцевому рівні) запропоновано шляхи оптимізації системи 

фінансового контролю в Україні. Основними з них є: надання права 

законодавчої ініціативи Рахунковій палаті України (та / або іншим органам 

державного фінансового контролю), що додасть додаткової незалежності, 

надання права Рахунковій палаті України представляти інтереси держави в 

цивільному й арбітражному судочинстві тощо, посилення ролі внутрішнього 

контролю на місцевому рівні, розширення інструментарію щодо залучення 

громадськості за контролем бюджетних коштів на місцевому рівні.  

Аналітична частина роботи присвячена аналізу та виявленню проблемних 

аспектів функціонування системи бюджетного контролю на місцевому рівні в 

умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні, детермінації 

основних порушень бюджетного законодавства учасниками бюджетного 

процесу на місцевому рівні під час складання, розгляду, затвердження, 

внесення змін, виконання місцевих бюджетів і звітування про їх виконання.  

Доведено, що доцільність переосмислення ролі та механізмів реалізації 

бюджетного контролю на місцевому рівні обумовлена концентрацією значного 

бюджетного ресурсу в територіальних громадах, які в результаті реалізованих 

реформ значно розширили перелік повноважень та перейшли на прямі 

міжбюджетні відносини. Визначено, що впродовж 2015 – 2020 років питома 

вага доходів місцевих бюджетів у структурі Зведеного бюджету коливалась у 

межах від 18 до 22,6 %,  при цьому частка офіційних трансфертів становила від 

59,1 до 34 % в структурі доходів місцевих бюджетів. Наголошено на посиленні 

уваги органів місцевого самоврядування до економічного розвитку 

територіальних громад, про що свідчить суттєве зростання частки видатків 

місцевих бюджетів на економічну діяльність. 

Визначено, що управління бюджетними ресурсами в територіальних 

громадах часто супроводжується такими ключовими проблемами як: 



неефективне управління доходами і витратами бюджетів ТГ; неефективне 

управління комунальним майном і земельними ресурсами; невиконання або 

неповне виконання бюджетних програм, зокрема недотримання структури та 

обсягів витрат в межах бюджетних програм; відсутність належно визначених 

результативних показників виконання бюджетних програм, що призводить до 

неможливості оцінки їх виконання та ефективності витрачання коштів 

місцевого бюджету; недостатня кваліфікація працівників фінансових 

підрозділів (характерно зокрема для малочисельних територіальних громад та 

громад з порівняно низькими обсягами власних доходів  місцевих бюджетів) 

тощо.  

На основі аналізу результатів перевірок ефективності формування та 

використання бюджетного ресурсу в територіальних громадах Рахунковою 

палатою України,  Державним казначейством України,  Державною 

аудиторською службою України, визначено, що більшість порушень 

виявляється на етапі поточного контролю. Щодо результатів перевірок 

місцевих бюджетів низки територіальних громад в межах Львівської та 

Харківської областей, виявлено, що найбільша кількість порушень стосувалася 

недостач (розкрадання) коштів місцевих бюджетів. При цьому ідентифіковано, 

що обсяг виявлених порушень становить менше ніж 1 % у структурі місцевих 

бюджетів і менше ніж 5 % у структурі бюджетів територіальних громад.  

Функціонування системи бюджетного контролю на місцевому рівні на 

сучасному етапі характеризується наступними проблемами: відсутність чіткого, 

встановленого законодавством переліку державних органів, на які покладено 

здійснення в Україні бюджетного контролю на місцевому рівні, та їхніх 

повноважень; дублювання і наявність аналогічних завдань у роботі органів 

контролю різних рівнів; надмірне перевантаження окремих територіальних 

громад ревізіями та перевірками; низька ефективність внутрішнього аудиту 

(який часто розглядається радше як формальна процедура) в територіальних 

громадах тощо. 

В дисертації акцентовано увагу на громадському контролі як інструменті, 

який дозволить підвищити якість наповнення і використання коштів місцевих 



бюджетів. Проведене автором опитування експертів та громадських активістів 

дозволило встановити, що здійснення громадського контролю ускладнене 

такими чинниками: недосконалість механізмів застосування інструментів 

громадської участі, що потенційно призводить до непрозорості процесу 

ухвалення рішення органами місцевого самоврядування та нівелювання 

можливості впливу громадськості на цей процес; несвоєчасне  / неповне 

висвітлення офіційної документації на офіційних веб-сайтах громад, що 

ускладнює процедуру перевірки актуальних бюджетних видатків 

територіальних громад; низький рівень залучення громадської експертизи як 

ефективного інструменту громадського контролю; реалізація електронних 

процедур не передбачає реального обговорення та досягнення порозуміння, що 

перетворює їх на механізм інформування громадськості; низька обізнаність 

жителів з питань громадської участі у бюджетному процесі на місцевому рівні. 

Означені особливості та проблеми функціонування системи бюджетного 

контролю на місцевому рівні стали підставою для розробки Концепції розвитку 

системи бюджетного контролю на місцевому рівні, що передбачає вирішення 

низки завдань інформаційного, правового та організаційного характеру, що 

дозволить знизити рівень втрат часу, ресурсів під час перевірки місцевих 

бюджетів суб’єктами системи бюджетного контролю. У рамках Концепції 

запропоновано розширити принципи бюджетного контролю на місцевому рівні 

за рахунок включення принципу достовірності (передбачає подання об’єктами 

контролю виключно достовірних даних) і принципу повноти (передбачає 

врахування всіх фактів та обставин для формування фінального висновку про 

результати перевірок і звіту).  

Запропонована Концепція розвитку системи бюджетного контролю на 

місцевому рівні передбачає виконання наступних завдань: уніфікація правової 

основи контролю за діяльністю учасників бюджетного процесу в 

територіальних громадах; діджиталізація та алгоритмізація бюджетного 

контролю на місцевому рівні; розширення використання інструментарію 

запобігання порушенням; посилення кадрового потенціалу державного 

бюджетного контролю; формування партнерства між органами державного 



бюджетного контролю і територіальними громадами; побудова дієвого та 

ефективного внутрішнього контролю; активізація  громадського контролю за 

фінансовою діяльністю територіальних громад. Здійснено систематизацію 

механізмів реалізації зазначеної Концепції, зокрема виділено економічні, 

організаційні, правові, інформаційні, комбіновані механізми.  

Визначено, що реалізація Концепції дозволить створити засади єдиного 

законодавчого фундаменту бюджетного контролю на місцевому рівні в Україні 

з урахуванням усіх елементів бюджетного контролю, систематизувати і 

стандартизувати інструменти здійснення бюджетного контролю (до єдиного 

стандарту перевірки), інтегрувати та узгодити функції органів контролю, 

місцевого самоврядування і представників громадськості та забезпечити чіткий 

розподіл відповідних повноважень між ними. Це сприятиме мінімізації ризиків 

порушення бюджетного законодавства на місцевому рівні, підвищенню рівня 

якості управління бюджетними ресурсами в територіальних громадах тощо. 

Обґрунтовано організаційно-економічні засади формування платформи 

(автоматизованої системи) обміну інформацією про планування та результати 

контрольних заходів щодо місцевих бюджетів територіальних громад. 

Формування такої платформи дозволить сконцентрувати та систематизувати 

інформацію про проведені (та планові) заходи контролю, забезпечить 

оперативність розміщення такої інформації та розширить можливості доступу 

до неї усіх зацікавлених сторін. 

Ключові слова: бюджетний контроль, державний фінансовий контроль, 

система бюджетного контролю, територіальна громада, місцевий бюджет, 

децентралізація, механізми контролю, громадський контроль. 
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The dissertation is devoted to deepening of theoretical bases, development of 

practical recommendations for the improvement of the budget system control at the 

local level in terms of administrative and financial decentralization. 

The essence and principles of system functioning of budget control at the local 

level are defined in the work, as well as the analysis of international experience in the 

implementation of state control measures by control bodies is implemented, including 

at the local level. 

The expediency of applying a systematic approach to functioning of budget 

control at the local level, which is considered as a set of tools, mechanisms, types, 

measures budgetary control aimed at ensuring the legality of actions of participants in 

the budget process at the local level during the compilation, consideration, approval, 

amendments, implementation of local budgets and reporting on their implementation 

using specific forms and methods of their organization is substantiated. It is 

determined that such a system should include the following types (elements) of 

budget control: state control, internal control, public control and external independent 

control. It allowed to expand the list of subjects of control, to which along with 

authorized bodies of state power which implement the state financial control by 

internal control and audit units in territorial communities, public activists and public 

organizations, as well as external independent auditors. Budget object control at the 

local level is the budgets of local communities, and the subject is advocated by the 

observance of the budget by local self-government bodies legislation. Budget control 

system at the local level is considered as an element of the system of public financial 

control. 



Based on the analysis of world experience in the operation of systems financial 

control (in particular regarding the functions and features of the organization budget 

control at the local level) there are suggested ways to optimize financial control 

systems in Ukraine. The main ones are: granting the right legislative initiative to the 

Accounting Chamber of Ukraine (and / or other bodies of public financial control), 

which will add additional independence, granting the right to the Accounting 

Chamber of Ukraine to represent the interests of the state in civil and arbitration 

proceedings, etc., strengthening the role of domestic control at the local level, 

expansion of tools of involvement of public budget control. 

The analytical part of the work is devoted to the analysis and identification of 

problematic aspects of the budget control system at the local level in the context of 

administrative and financial decentralization in Ukraine, determination of major 

violations of budget legislation by participants in the budget process at the local level 

and reporting on their implementation. 

It is proved that the expediency of rethinking of the role and mechanisms of 

budget control at the local level is due to the concentration of significant budget 

resources in local communities, which as a result of reforms significantly expanded 

the list of powers and moved to direct intergovernmental relations with the State 

Budget. It is determined that during 2015 - 2020 the share of local budget revenues in 

the structure of the Consolidated Budget ranged from 18 to 22.6%, while the share of 

official transfers ranged from 59.1 to 34% in the revenue structure of local budgets. 

Emphasis was placed on strengthening the attention of local governments to the 

economic development of territorial communities, as evidenced by a significant 

increase in the share of local budget expenditures on economic activities. 

It is determined that the management of budgetary resources in territorial 

communities is often accompanied by such key problems as: inefficient management 

of revenues and expenditures of  territorial communities  budgets; inefficient 

management of communal property and land resources; non-execution or incomplete 

execution of budget programs, in particular non-compliance with the structure and 

amounts of expenditures within budget programs; lack of properly defined 

performance indicators of budget programs, which leads to the impossibility of 



assessing their implementation and efficiency of spending the local budget, 

insufficient qualifications of employees of financial units (typical in particular for 

small territorial communities and communities with relatively low own revenues of 

local budgets), etc. 

Based on the analysis of the results of inspections of the effectiveness of 

formation and use of budget resources in territorial communities, the Accounting 

Chamber of Ukraine, the State Treasury of Ukraine, the State Audit Office of Ukraine 

determined that most violations are detected at the current control stage. Regarding 

the results of inspections of local budgets of a number of territorial communities 

within Lviv and Kharkiv oblasts, it was found that the largest number of violations 

concerned the lack (theft) of local budgets. It was identified that the volume of 

detected violations is less than 1 % in the structure of local budgets and less than 5 % 

in the structure of budgets of territorial communities. 

The functioning of the budget control system at the local level at the present 

stage is characterized by the following problems: lack of a clear, legally established 

list of state bodies responsible for budget control at the local level in Ukraine, and 

their powers; duplication and availability of similar tasks in the work of control 

bodies of different levels, excessive overload of individual territorial communities 

with audits and inspections; low efficiency of internal audit (which is often seen as a 

formal procedure) in local communities, etc. 

The dissertation focuses on public control as a tool that will improve the 

quality of filling and use of local budgets. The author's survey of experts and public 

activists revealed that public control is complicated by the following factors: 

imperfection of mechanisms for using public participation tools, which potentially 

leads to non-transparency of the decision-making process by local governments and 

leveling public influence on the decision-making process; untimely / incomplete 

coverage of official documentation on the official websites of communities, which 

complicates the procedure of checking the current budget expenditures of territorial 

communities; low level of involvement of public expertise as an effective tool of 

public control; the implementation of electronic procedures does not involve real 

discussion and understanding, which turns them into a mechanism for informing the 



public; low awareness of residents on public participation in the budget process at the 

local level. 

These features and problems of the budget control system at the local level 

became the basis for the development of the Concept of development of the budget 

control system at the local level, which involves solving a number of informational, 

legal and organizational tasks of budget control system. The Concept proposes to 

expand the principles of budgetary control at the local level by including the principle 

of reliability (provides for the submission of objects of control only reliable data) and 

the principle of completeness (provides for taking into account all the facts and 

circumstances to form a final conclusion on the results of inspections and reports). 

The proposed Concept for the development of the budget control system at the 

local level provides for the following tasks: unification of the legal basis for control 

over the activities of participants in the budget process in territorial communities; 

digitalization and algorithmization of budget control at the local level; expanding the 

use of violation prevention tools; strengthening the personnel potential of the state 

budget control; formation of partnership between state budget control bodies and 

territorial communities; building effective and efficient internal control; 

intensification of public control over the financial activities of territorial 

communities. Systematization of mechanisms of realization of the specified Concept 

is carried out, in particular economic, organizational, legal, information, combined 

mechanisms are allocated. 

It is determined that the implementation of the Concepts will create a single 

legislative basis for budget control at local levels in Ukraine, taking into account all 

elements of budget control, systematize and standardize instruments for budget 

control (single audit standard), integrate and harmonize control functions, local 

government and the public and providing access to the distribution of relevant 

relationships between them. This helps to minimize the risks of violating budget 

legislation at the local level, improving the quality of management of budget 

resources in local communities. 

The organizational and economic principles of formation of the platform 

(automated system) of exchange of information on planning and results of control 



measures concerning local budgets of territorial communities are substantiated. The 

formation of such a platform will allow concentrating and systematizing information 

on the conducted (and planned) control measures, will ensure the prompt placement 

of such information and will expand the opportunities for access to it by all 

stakeholders.  

Key words: budget control, state financial control, budget control system, 

territorial community, local budget, decentralization, control mechanisms, public 

control. 
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