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ДО МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ РЕФОРМ  
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Уейн Тірск 

Огляд 

Україна наслідувала чинну систему фінансування на 
міжрегіональному рівні ще за радянської епохи. В рамках цієї 
системи місцеві бюджети у податковій ієрархії областей, 
районів, великих і малих міст, а також селищ формувалися на 
базі детальних норм витрат та фінансувалися за рахунок досить 
свавільної комбінації з поділених податків та цільових 
відрахувань. Податки розподілялися з варіаціями або на 
вихідній базі, з урахуванням того, де вони збиралися, і будь-які 
відхилення від запланованого рівня витрат та очікуваних 
прибутків покривалися за рахунок відрахувань у органів влади 
вищого рівня. І навпаки, місцеві влади, які одержували 
надлишок прибутків, мали надсилати його до вищих органів 
влади1. Місцеві органи були de facto продовженням податкових 
органів, або децентралізованими агентами зі збору податків, і 
центральний уряд майже зовсім не контролював фіскальні 
рішення на місцевому рівні та не мав на них ніякого впливу. 

Незважаючи на деякі істотні модифікації, що мали місце 
після проголошення незалежності, стара радянська система 
фінансування на міжрегіональному рівні залишається й дотепер 
майже недоторканою. Норми витрат продовжують 
використовуватись як основа формування місцевих бюджетів, 
хоча в умовах скорочення витрат центральний уряд встановлює 
зараз загальні ліміти витрачання і користується бюджетом на базі 
норм, щоб розподіляти ці кошти між різними областями2. 
Починаючи з 1997 р., різні рівні влади мали ексклюзивні 
призначення для прибуткової частини бюджету, доходи від ПДВ і 
акцизів надходили до головного казначейства, а всі доходи від 
податку на прибуток громадян і підприємств спрямовувалися до 
місцевої влади. Проте у 1999 р. бюджетом було передбачено 
впровадження традиційного методу розподілу всіх податків з 
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прибутків і акцизів між національними та субнаціональними 
органами влади. 

Об’єктивно місцеві податки та збори мають менше 
значення, бо складають менше 4% загальних місцевих доходів. 
Цільові відрахування залишаються інструментом вибору, яку 
дірку серед витрат на місцевому рівні та з місцевих доходів 
залатати раніше. У зв’язку з тим, що центральний уряд визначає 
як базу, так і ставки податків з прибутку і вузько обмежує 
ставки, що можуть використовуватися як чисто місцеві податки, 
місцева влада усвідомлює, що, дійсно, найважливіші фіскальні 
рішення, що стосуються загального рівня витрат, загального 
прибутку та рівня субсидій, приймаються з висоти 
міжрегіональної ієрархії. 

Проте оскільки місцеві влади поділені на області, райони, 
великі й малі міста та селища, то, здавалось би, жорстка 
система міжрегіональних фіскальних відносин зникає й 
замінюється діями до значної міри на розсуд місцевої влади, 
тобто спочатку центральний уряд розподіляє субсидії між 
областями у порядку, що був описаний вище. Це був перший 
крок у процесі створення консолідованого бюджету. Як тільки 
області довідаються, якими будуть їхні загальні ресурси, вони 
мають вирішити, як розподілити цю суму між власним 
бюджетом та підлеглими їм районами і містами. Деякі райони 
одержують субсидії, а інші роблять внески у обласний бюджет. 
Райони, в свою чергу, після складання своїх бюджетів повинні 
збалансувати бюджети міст та селищ, що підпадають під їх 
юрисдикцію, з використанням деякого розподілу податків та 
перерахунків для фінансування витрат цих істотних одиниць 
місцевої влади. На кожному кроці ступінь поділу податків та 
сума субсидії є об’єктами інтенсивного політичного 
маневрування. 

Ця система послідовного формування бюджету зверху 
донизу у міжрегіональній ієрархії широко відома як бюджетна  
“матрьошка”. “Бюджет в межах бюджету” є досить цікавою 
рисою економічної і політичної влади, яку вона концентрує на  
своїх верхніх ешелонах, і завдяки цьому створюється можливість 
“нагороджувати друзів і карати ворогів”. У зв’язку з тим, що 
свавілля переважає над чітко визначеними правилами при 
визначенні, скільки одержать місцеві органи влади і структури 
на рівні міст, на протязі останніх років впровадили новий пакет 
фіскальних інструментів, націлених на посилення незалежності 
податкової політики та зменшення надій на вищі органи влади. 
Ці намагання знайшли своє відображення у новій Конституції та 
в нещодавно прийнятому Законі про місцеве самоврядування. У 
обох передбачено скасування фіскальних повноважень на рівні 
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областей і районів і створення фіскально сильних органів влади 
у великих і малих містах, що мають приймати власні рішення по 
витратах і самофінансуються з власних джерел доходів. На пов-
ну протилежність чинній системі бюджети на рівні областей і 
районів повинні фінансуватися за рахунок внесків від владних 
структур нижчого рівня, щоб забезпечити надання послуг, 
важливих для області або району. 

Серйозною вадою обох принципів законодавства є 
неспроможність подолати проблему горизонтальних фіскальних 
дисбалансів між областями, районами та містами, хоч потреба у 
такому методі фіскального вирівнювання, щоб скоректували ці 
дисбаланси, є нагальною. Так, якщо містам і селищам надається 
право утримувати доходи від податку на прибуток, що надійшли 
в межах їх кордонів, то деякі з них зможуть фінансувати на 
виключно щедрому рівні державні послуги, а для інших 
виявиться, що вони не можуть забезпечувати навіть їх 
мінімальний рівень. Без чіткої програми вирівнювання нова 
ініціатива децентралізації не зможе спрацювати. Незважаючи 
на багаточисленні вади, чинна система визначення бюджету 
виявилася досить успішною щодо зрушення бюджетних ресурсів 
від багатших до бідніших податкових юрисдикцій. 

На жаль, прогрес у досягненні адекватного рівня 
вирівнювання у діючій системі може тільки здаватись 
досягнутим. Крім того, що системі не властива прозорість щодо 
виділення коштів, вона також надсилає помилкові імпульси до 
місцевих посадових осіб. Оскільки цільові надходження 
представляють собою крайній випадок поповнення прибутків 
для місцевих рад і мають на меті покривати дефіцит між 
загальними витратами і загальними доходами з власних джерел, 
місцеві органи влади на всіх рівнях намагаються 
перебільшувати свої рівні витрат і занижувати засоби 
одержання прибутків. Замість нагороди за економію витратної 
частини і мобілізацію доходної частини чинна система карає ці 
добрі риси у формі або зменшення цільових відрахувань, або 
збільшення внесків3. Більш того, практика використання норм 
на основі пропозиції як методу розподілу наявних ресурсів між 
регіонами, сприяла наданню місцевим владам зайвих 
можливостей замість того, щоб примусити їх раціоналізувати 
використання своїх можливостей. Наприклад, бюджет охорони 
здоров’я розраховувався на основі того, скільки коштує 
оперування наявною кількістю госпітальних ліжок у регіоні без 
жодних посилок на ефективність їх використання. Раціо-
нальніший підхід до формування бюджету полягає у вивченні 
попиту на послуги в галузі охорони здоров’я та ефективних 
шляхів зменшення витрат4. 
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Виконання та формування бюджету на місцевому рівні є 
дуже сумнівним питанням за чинної системи. В той час, як при 
підготовці субнаціональних бюджетів використовуються норми, 
що відбивають пріоритети національної політики щодо 
субнаціональних витрат на охорону здоров’я, освіту та 
соціальний захист, обмежень на свавільне використання коштів 
субнаціональними урядами немає. В інших країнах теж часто 
застосовуються норми контролю дисципліни витрат з боку 
субнаціональних урядів і щоб рівень місцевих витрат у 
національно важливих галузях відповідав мінімальним рівням 
забезпечення послуг. Ефективне виконання місцевих бюджетів 
гальмується також нестабільністю виділення коштів, що 
говорить про прагнення центрального уряду хоч би частково 
покрити проблеми свого дефіциту шляхом перенесення його 
вниз, до владних структур нижчого рівня, часто у формі 
незабезпечених коштами витратних мандатів. Одним з наслідків 
пересування дефіциту донизу був зростаючий обсяг затримок 
виплати заборгованостей на місцевому рівні через 
неспроможність виконати витратні зобов’язання, в той час, як 
надходження реальних доходів зменшувалось5. 

Додатковим джерелом фінансової нестабільності для 
місцевих органів влади була їх залежність від хиткого податку 
з прибутку підприємств як один з основних засобів одержання 
доходів. 

Діюча система майже усуває автономію місцевих бюджетів, 
окрім їх права вирішувати, яким чином виконувати специфічні 
витратні функції. Позбавлені істотного джерела одержання 
максимальних доходів, місцеві органи влади не можуть 
адаптувати приріст загальної місткості своїх бюджетів і реально 
не можуть дотримуватись умови підзвітності щодо суми послуг, 
що вони надають. Незважаючи на це, за чинної системи 
громадяни звичайно знають про будь-яке відхилення від обсягу 
послуг, що був визначений за діючих норм, від рівня послуг з 
урахуванням обмеження доходів. Це породжує розчарування у 
місцевих владах і в середовищі офіційних осіб місцевої влади, бо 
вони усвідомлюють свою неспроможність задовольнити попит 
місцевого електорату щодо надання їм адекватних послуг. На 
сьогодні не існує механізму, який дозволив би громадянам 
регіонів обирати між альтернативним податком та пакетом 
витрат. Місцева влада має зараз обмежений загальний обсяг 
витрат, навіть менший за ті, що вважає за доцільне центральний 
уряд. 
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Основні завдання  
міжрегіональної фіскальної реформи 

Коротка дискусія щодо недоліків міжрегіонального фінансування 
в Україні служить меті визначити три напрямки основних 
реформ фінансових взаємовідносин:  

• посилити ступінь автономії місцевих доходів, але в той же 
час місцева автономія може бути обмеженою в інтересах 
визнання прерогативи національного інтересу щодо 
охорони здоров’я та освіти, що здійснюють субнаціональні 
уряди; 

• адекватно вирівняти витратні зобов’язання та 
повноваження на одержання доходів між однаковими 
рівнями врядування; 

• встановити систему перерахувань до владних структур 
нижчого рівня на основі певної формули, щоб уникнути 
використання витратних норм на цільові перерахування 
шляхом таємних переговорів. 

Допоки місцеві влади в Україні позбавлені істотних джерел 
коштів, доти вони не зможуть задовольняти попит місцевих 
резидентів на важливі для суспільства послуги та бути 
підзвітними місцевим електоратам за свої витратні рішення. 
Необхідно, щоб місцеві влади мали достатній рівень власних 
доходів, щоб фінансувати якщо не всі, то більшість своїх витрат. 
У світі є мало місцевих органів влади (якщо вони взагалі 
існують), які знаходились би у такій зручній позиції залежності 
від перерахувань з боку владних структур вищого рівня для 
збалансованості своїх бюджетів. Важливо мати право на 
відрахування, одержані від будь-яких додаткових прибутків з 
власних джерел, якщо місцеві резиденти потребують і готові 
платити за вищий рівень суспільно важливих послуг. Якщо 
місцеві офіційні особи залучають додаткові кошти для надання 
послуг, за які місцеві резиденти не бажають платити, то вони 
заплатять політичну ціну за недодержання колективної волі своїх 
виборців. Необхідно мати деяку автономію використання 
доходної частини, щоб керуватися місцевими пріоритетами при 
наданні суспільно важливих послуг на місцевому рівні, що має 
вигляд політичного процесу.  

Очевидно, найважливішим компонентом міжрегіональної 
фіскальної реформи є заміна норм витрат при складанні бю-
джету на систему перерахувань із застосуванням формули. Якщо 
обрана формула проста і базується на об’єктивних критеріях, то 
це зробить систему взаємних перерахунків значно прозорішою, 
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ніж вона є зараз. Підхід із застосуванням формули покінчить з 
політичним маневруванням щодо одержання частки коштів, яка 
має перераховуватись, та усуне небажані наслідки фінансування 
нижчих органів влади методом покриття їх дефіциту. 
Перерахування на основі застосування формули за своєю 
природою розглядається місцевою владою як одноразовий 
платіж, як нетермінове джерело одержання прибутку (на 
протилежність нормованим перерахуванням) і сприймаються 
місцевою владою як джерело прибутку, що надходить в разі 
гострої необхідності. Якщо буде визначена розумна межа 
автономії щодо одержання доходів, то власні джерела доходів 
місцевої влади стануть цим джерелом на крайній випадок. За 
нових обставин місцеві органи одержать більше стимулів для 
проведення мудрої політики оподаткування та витрачання. 
Будь-яка економія місцевих витрат надходитиме безпосередньо 
до місцевої влади, і будь-яке підвищення місцевих витрат 
фінансуватиметься за рахунок платників податків. 

Як тільки центральний уряд визнає свої зобов’язання за 
новим методом розрахунків, оголосить схему платежів набагато 
раніше строків підготовки бюджету і платитиме їх своєчасно, 
так перерахунки на основі формули сильно вплинуть на 
досягнення стабільності руху прибутків на субнаціональному 
рівні6. В свою чергу, більш передбачуваний рух доходів 
сприятиме припиненню затримок витрат з боку місцевих 
органів влади. 

Яким чином необхідно структурувати цю формулу, 
залежатиме головним чином від того, буде природа 
перерахувань умовною чи безумовною, від цільового 
призначення мандату на витрати та від інструментів 
оподаткування на різних рівнях врядування. Нижче 
аналізується застосування двох різних формул з урахуванням 
різних припущень щодо ступеня умовності та призначення 
повноважень на оподаткування. 

Чинна система надання фіскальних повноважень місцевій 
владі не є оптимальною. Щодо доходної частини, то немає ні 
логіки, ні міжнародних прецедентів того, щоб робити податок з 
прибутку підприємств інструментом місцевого оподаткування. 
Місцеве фінансування охорони здоров’я, освіти, соціального 
захисту і проблеми прибутковості підприємств – речі несумісні. 
Крім того, внаслідок коливань, що існують у фінансуванні через 
мінливість бази податку з прибутку, цю базу важко розподілити 
в межах місцевої юрисдикції у випадку наявності багаторегіо-
нальних підприємств, що створює як наслідок небажану 
конкуренцію при оподаткуванні різних місцевостей. Більш того, 
у випадку застосування місцевого податку з прибутку бракує 
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головного атрибуту нормального місцевого податку, що 
сплачується місцевими резидентами у очікуванні певних 
переваг, а в цьому випадку основний тягар падатиме на 
нерезидентів7. Ці проблеми відпадають, якщо прерогатива збору 
податку з прибутку належить виключно центральному урядові, а 
відрахування від цього податку використовуються для допомоги 
у фінансуванні стабільної системи перерахувань до місцевих 
органів влади. 

Щодо витратної частини, то немає ніяких переконливих 
доказів на користь того, щоб віддати витрати на соціальний 
захист у повноваження місцевої влади. В Україні це питання  
поставлено як елемент фіскальної доцільності. У своїх зусиллях 
подолати дефіцит центральний уряд делегував витрати на соці-
альний захист місцевій владі у формі не забезпеченого коштами 
мандату, що підвищило тиск дефіциту на місцеві бюджети. На 
відміну від витрат на охорону здоров’я і освіту, витрати на 
соціальний захист дуже різноманітні, а місцеві структури не 
можуть гнучко розпоряджатися своїми доходами, щоб адекватно 
реагувати на всі варіації. Крім того, місцевості, що мають 
найбільшу потребу у соціальному захисті, ймовірно, матимуть 
найменші фінансові можливості задовольнити її. 

Ще один аргумент на користь централізованих витрат на 
соціальний захист важить більше у принципі, ніж на практиці. 
Якщо перерахунки індивідуальним особам розглядати як 
негативні податки з прибутку, а систему перерахунків податку з 
прибутку як один з головних засобів перерозподілу прибутків, то 
задачу перерозподілу не можна вирішити ефективно, допоки 
збір податків і перерахування відбуваються на одному рівні 
врядування. Інакше кажучи, завдання вирівнювання, закладені 
у систему податку з прибутку одного рівня, можуть бути зведені 
нанівець політикою соціального захисту на іншому рівні. У 
зв’язку з тим, що сплата податку з персонального прибутку є в 
Україні загальнонаціональним законом, то якщо виручку від 
його збору направити до субнаціональних влад, то вийде. що й 
за соціальний захист також мають відповідати на 
національному, а не на місцевому рівні. 

У багатьох країнах витрати на охорону здоров’я та освіту 
підпадають під загальнонаціональну відповідальність. Можливо, 
деякі функції делегуються субнаціональним урядам як агентам 
національного уряду, а там, де вони є повноваженнями місцевої 
влади, то їми часто нехтують, дотримуючись мінімальних 
стандартів надання цих послуг. Причина, через яку треба 
залучати національний уряд до охорони здоров’я та освіти, 
полягає в тому, що ці витрати мають як загальнонаціональне, 
так і місцеве значення, бо їх результат виходить за межі 
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регіональних кордонів і впливає на добробут резидентів в усіх 
куточках країни. Жодна країна не може дозволити собі 
нехтувати інвестиціями у людський капітал, якщо вона бажає 
процвітати в майбутньому. Умовні гранти або цільові 
перерахунки до субнаціональних урядів для фінансування 
мінімальних рівнів забезпечення охорони здоров’я та освіти 
представляють собою один з методів дотримання національних 
інтересів в цих галузях. Субнаціональні уряди, якщо мають 
достатній рівень коштів і волі, повинні мати свободу витрачати 
поза мінімальним рівнем, але вони не можуть мати права 
витрачати менше. В цьому відношенні система цільових 
перерахунків еквівалентна придбанню національним урядом 
страхового полісу. Якщо залишити субнаціональні уряди діяти на 
свій власний розсуд, то вони зможуть прекрасно задовольнитися 
мінімальним рівнем витрат, але якщо з якихось причин, чи 
короткозорості, чи скорочення очікуваних доходів вони не 
зможуть цього зробити, то система цільових перерахунків буде 
здатна усунути цю небезпеку. 

Найбажанішою формою втілення системи цільових 
перерахунків є система особистих грантів, або, у випадку освіти, 
індивідуальних грантів на кожного студента. Сума цього гранту 
може або повинна бути достатньою, щоб враховувати міжрегіо-
нальні відмінності, пов’язані з потребами та непередбачуваними 
витратами, що не можна ідентифікувати та виміряти з 
достатньою точністю. Надання грантів на індивідуальній основі 
має замінити нормоване складання бюджету як метод 
визначення перерахувань субнаціональним урядам від 
центрального уряду взагалі і визначить загальну суму, що буде 
розподілятися між субнаціональними одиницями. 

На думку Мартінеса (1997), прийняття системи надання 
індивідуальних грантів має декілька переваг перед нормованим 
складанням бюджету. Забезпечення індивідуальними грантами 
сприяє підвищенню ефективності, чого бракує у системі 
врахування загальних потреб. Реципієнт індивідуальних грантів 
буде ефективніше зберігати всі заощадження, що можуть бути 
реалізовані за рахунок надання послуг8. І навпаки, складання 
бюджету на базі потреб сприяє завищенню своїх витрат на 
надання послуг та збереженню їх існуючої інфраструктури з 
боку реципієнта гранта чи цільового перерахування. Більш того, 
в зв’язку з тим, що кожен реципієнт точно знає, скільки він 
одержить у вигляді дотації, система надання індивідуальних 
грантів накладає жорсткіші бюджетні обмеження на 
субнаціональні уряди, тому малоймовірно, щоб зобов’язання 
щодо витрат перевищували наявні ресурси. При цьому істотне 
затримання надходження цих коштів, що характерно для 
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чинного підходу на основі визначення потреб, буде значно 
рідкіснішим явищем. За умови, що про індивідуальні гранти 
відомо заздалегідь і що вони своєчасно сплачуються, вони 
можуть також полегшити процес планування субнаціональних 
бюджетів, надаючи більшу передбачуваність рівням 
фінансування, ніж це має місце за чинної системи. Здатність 
субнаціональних урядів до планування своїх бюджетів, певно, 
сприятиме ефективнішому проведенню політики витрат і 
запобігатиме затримкам платежів. 

Слід максимально вирівняти більш-менш однорідні 
індивідуальні гранти (на особу або на студента) по різних 
регіонах та окремих реципієнтах, що фінансуються з виручки 
від централізованих податків. Якщо субнаціональні уряди 
звільнюються від зобов’язань щодо соціального захисту і податки 
з прибутку знову стають прерогативою центру, то необхідно буде 
пройти ще довгий шлях у напрямку вирівнювання фіскальних 
місткостей субнаціональних урядів щодо застосування 
індивідуальних грантів на охорону здоров’я або освіту. 

Потенційне заперечення системі надання індивідуальних 
грантів полягає в тому, що їх треба розглядати як серйозне 
втручання в автономію місцевого оподаткування, а це в своїй 
основі суперечить ініціативам децентралізації, що містяться у 
Конституції та новому Законі про місцеве самоврядування. В 
той час, як у Конституції та Законі призначення витратної 
частини між різними рівнями врядування окреслюються 
туманно, то обома документами чітко передбачено, що місцеві 
органи влади на рівні великих і малих міст і селищ повинні мати 
власні окремі й незалежні повноваження щодо одержання 
доходів. Нова централізація витрат на соціальний захист і 
централізовані перерахунки сприятиме досягненню мінімальних 
стандартів надання послуг. Якщо ж вони комбінуються з 
проголошенням центрального уряду свого права доступу до 
податку з прибутку для того, щоб фінансувати ці витрати, то їх 
можна розглядати у конфлікті з цілями відокремлення цих 
доходів. 

Щоб уникнути ерозії місцевої фіскальної автономії, достатньо 
буде розробити систему цільових перерахунків, і застосувати 
інший підхід щодо фінансування місцевої влади, такий, що 
базується на вирівнюванні перерахунків безумовної природи на 
основі формули для відповідності чинних призначень доходної і 
витратної частин бюджету. Цей підхід нагадуватиме діючу систему 
в тому, що він сприятиме “підтягуванню” бідних регіонів і 
“опущенню” багатих, тобто, мають розроблятись або одержуватись 
від усіх регіонів неоднорідні індивідуальні перерахунки, що 
враховують відмінності у потребах і витратах та міжрегіональні 
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варіації у розмірі податкової бази. Формула має враховувати як 
негативні, так і позитивні перерахунки через те, що доходи від 
податку з прибутку продовжують бути закріпленими за місцевими 
бюджетами. Важлива різниця між цим підходом на основі 
формули і чинною системою полягає в тому, що у першому 
випадку перерахування повинно бути збірної природи і таким 
чином представляти собою субмаргінальне джерело фінансування 
для реципієнтів, а також субмаргінальні зобов’язання для донорів. 
Таким чином, кожна одиниця має діяти з неослабними стимулами 
щодо мобілізації якомога більших доходів і досягнення 
найадекватнішого рівня витрат. 

Щоб зберегти, або навіть знизити, рівень дефіциту цент-
рального уряду в рамках термінових політичних пріоритетів, 
який би підхід не було обрано, він має здійснюватись у контексті 
збалансованого бюджету без змін досягнутого рівня дефіциту 
центрального бюджету. Додаткове обмеження на реформу 
полягає в тому, що вона не повинна призвести до значного 
перерозподілу бюджетних ресурсів регіонів. 

Питання, що залишилися невирішеними  
у міжрегіональних фіскальних реформах 

В той час, як прийняття безумовної або умовної програми 
виділення грантів на основі формули повинно пройти довгий 
шлях, щоб поставити фінансування субнаціональних урядів на 
ноги, є ряд політичних питань, що треба поставити і вирішити 
до того, як міжрегіональна фіскальна реформа може вважатися 
достатньо продуманою. Ці невирішені політичні питання 
коротко обговорюються нижче у формі серії питань, на які у 
деяких випадках можна спробувати відповісти. На деякі інші 
питання відповісти поки що важко. 

1. Що потрібно зробити, щоб мати джерело одержання  
значних маргінальних прибутків? 
Місцеві органи влади в Україні будуть неспроможними 
працювати за умов реальної фіскальної автономії допоки не 
зможуть незалежно визначити лімітну суму своїх загальних 
витрат. Щоб це зробити, місцева влада повинна мати значне 
джерело маргінальних доходів. Можливо, кращим кандидатом 
на цю роль є податок з персонального прибутку, бо його тягар 
припадає на місцевих резидентів, крім того, він дозволяє 
зібрати відносно велику виручку порівняно з іншими 
податками. Маючи цей вибір як інструмент одержання 
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доходів, місцева автономія потребуватиме деякої свободи у 
визначенні на місцевому рівні ставок податків з персональних 
прибутків для резидентів. За відсутністю адекватного 
функціонування податку з прибутку, цей крок відповідатиме 
так званій  
“нордичній моделі” місцевого державного фінансування, за 
якої місцевій владі дозволяється використовувати додаткові 
надходження від податку з персонального прибутку для 
розширення податкової бази загальнонаціонального податку з 
персонального прибутку. 
Інша альтернатива полягає у створенні життєздатного 
місцевого податку на майно, але передбачається, що 
недостатній розвиток ринків нерухомого майна в Україні не 
дозволить цього зробити, бо для успішного впровадження 
цього податку необхідно хоча б декілька років.  

2. Як задовольнити потребу місцевої влади у інвестиціях? 
Ні в умовній, ні в безумовній програмах надання грантів не 
міститься ніяких положень щодо фінансування інвестиційних 
потреб місцевих органів влади, хоча за обох програм 
необхідно мати можливість фінансувати підтримку вже 
існуючих структур. Фінансування нових структур 
потребуватиме створення окремої функціональної одиниці, 
форма і структура якої обговорюється нижче. 

3. На якому рівні врядування повинні надаватися гранти – 
обласному чи районному? 

Якщо передбачається, що райони, а не області є одиницями 
місцевого врядування і з ними безпосередньо контактує цент-
ральний уряд, то кожна програма надання грантів повинна 
орієнтуватися на положення децентралізації, викладені в 
Конституції. В цьому випадку області стають пасивними 
адміністративними агентами і через них гранти проходять до 
відповідних районів. Існування такої фіскальної установи 
піднімає два питання: по-перше, яким чином повинні 
фінансуватися обласні бюджети і, по-друге, чи зможе 
Міністерство фінансів достатньо оперативно зібрати детальну 
інформацію про фіскальну ситуацію в усіх районах, щоб 
впровадити програми перерахунків на основі формули. 

4. Чи є важливими регіональні відмінності  
у потребах при визначенні витрат? 
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Жодна з програм надання грантів, окреслених вище, не 
враховує того, що між регіонами є істотні відмінності у 
потребах щодо витрат для забезпечення суспільно важливих 
послуг9. Наприклад, чи повинні надаватися однорідні 
індивідуальні гранти на охорону здоров’я без врахування 
відмінностей загальної ситуації в цій галузі у різних регіонах? 
Регіони з розвинутою важкою промисловістю можуть мати 
більші потреби в охороні здоров’я, ніж, наприклад, сільські. 
Більш того, наскільки дорожче вивчити студента, що живе у 
сільській місцевості, порівняно з тим, що живе у місті? В 
принципі у формулі, за якими надаються гранти, повинні 
враховуватися міжрегіональні відмінності. На практиці дуже 
важко їх взяти до уваги і ввести до формули, щоб одержати 
об’єктивну картину, на базі якої приймати рішення щодо 
витрат. 

5. Які мінімальні стандарти потрібні Україні? 

За умовної програми надання грантів центральний уряд 
зацікавлений у забезпеченні мінімальних стандартів надання 
послуг. Але яких? Наприклад в галузі освіти, чи повинні 
існувати стандарти акредитації для вчителів та 
стандартизовані вимоги щодо програми? Які стандарти 
потрібні у галузі охорони здоров’я, щоб забезпечити доступ до 
лікування всіх резидентів? Як тільки встановлені стандарти, 
який механізм контролю необхідний для їх дотримання? Які 
штрафи треба використовувати в разі недотримання 
стандартів? 

6. Що слід зробити у галузі соціального захисту? 
З одного боку, ми стверджували, що відповідальність за 
справжній соціальний захист належить національному 
урядові, з другого – очікується, що національний уряд у 
фіскальних обставинах, що склалися, не має достатнього 
рівня податкової місткості, щоб взяти на себе це нове 
зобов’язання щодо витрат. Цей конфлікт залишає соціальний 
захист, як нерідну покинуту дитину, за межами процесу 
міжрегіональних податкових реформ. Можливо, єдина 
прихована причина, за якої можна було б залишити 
соціальний захист в руках місцевої влади, полягає в тому, що 
це примусило б використати реформи в галузі надання послуг 
як інструмент фінансового тиску, що буде конкурувати з 
більш цільовим призначенням субсидій щодо відшкодування 
вартості комунальних послуг. 
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Цей довгий ряд питань без відповідей дає зрозуміти, що ознаки 
системи надання грантів на основі формули є тільки важливий 
перший крок у впровадженні задовільної та зрозумілої для 
багатьох реформи міжрегіональних фіскальних взаємин в 
Україні. Залишається зробити ще значно більше роботи. 

 
 

ДОДАТОК  

Дві альтернативи перерахунків на основі формули 

Обговоримо дві альтернативи формул, що можуть 
використовуватись при виділенні грантів. Одна з цих формул 
використовується у методі визначення системи безумовних 
перерахунків до субнаціональних урядів. Друга описує, як може 
працювати система цільових, або умовних, перерахувань на 
потреби охорони здоров’я та освіти. Застосування обох формул 
дозволить створити стабільний і прозорий механізм 
фінансування субнаціональних урядів і забезпечити достатню 
кількість ресурсів, щоб задовольнити мінімальні бюджетні 
потреби цих органів. Кожна формула відображає 
макроекономічні обмеження, що накладає дефіцит з боку 
центрального уряду. 

Обидві формули засновані на розрахунку відносно простих 
фіскальних змінних, що дозволяють перерозподіляти кошти від 
регіонів з високою податковою місткістю до регіонів з низькою 
податковою місткістю. На відміну від чинної системи надання 
грантів, нова система із застосуванням будь-якої формули 
представляє собою субмаргінальне джерело фінансування 
субнаціональних урядів. На протилежність діючій системі 
зусилля щодо економії коштів та поліпшення ефективності 
державних послуг не будуть каратись у формі надання менших 
грантів. Більша стабільність при фінансуванні витратних потреб 
субнаціональних урядів має полегшити і покращити планування 
бюджету на цьому рівні й створити нове бюджетне середовище з 
передбачуваним одержанням доходів, що допоможе запобігти 
виникненню нових затримок у витрачанні цих коштів. 

За формулою виділення безумовних грантів кожен регіон 
одержить грант або зробить платежі, що дадуть їм можливість 
досягти стандартного рівня витрат на душу населення. В даному 
випадку цей стандарт приймається як середній рівень витрат на 
душу населення для всіх субнаціональних урядів. На реципієнтів 
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грантів не накладаються ніякі обмеження щодо використання 
цих коштів. За формулою виділення умовних грантів кожен 
регіон одержує потрібний йому грант для досягнення 
щонайменше мінімального рівня витрат на душу населення, 
який призначається на охорону здоров’я та освіту. У випадку 
безумовного гранту центральний уряд має щорічно обирати, 
який середній рівень витрачання на душу населення повинен 
бути на субнаціональному рівні. Для умовного гранту 
центральний уряд має замість цього вирахувати на рік наперед 
мінімальні рівні витрат на охорону здоров’я та освіту. 

Формула для безумовних перерахунків має такий вигляд: 
Ti = {a[ E – RFi]}Pi, 

де: Ti = позитивний або негативний перерахунок до і-ї області, 
E = стандартизовані (середні) витрати на душу населення, 
R = середні власні доходи на душу населення для всіх регіонів, 
Fi = показник податкової місткості і-ї області відносно середнього 
значення, 
Pi = населення і-ї області, 
a = ступінь податкового вирівнювання: 0<a<1. 

Формула показує, що розмір позитивного або негативного 
гранту залежить від ступеня фіскального розриву між 
витратними потребами регіону і його засобами одержання 
доходів. Структура цієї та інших формул подібної природи 
детальніше обговорюється Куршеном (1984). Витратні потреби 
розраховуються як середні витрати на душу населення, 
помножені на населення регіону. Засоби щодо одержання доходу 
в регіоні вимірюються як кількість прибутків, що регіон може 
потенційно підняти, якщо оподатковуватиме всі податкові бази 
за середніми ставками. Потенційні доходи визначаються як 
добуток середніх власних доходів на душу населення, показника 
регіональної фіскальної місткості та населення регіону. 
Параметр, що позначається як а, є відсоток будь-якого провалу 
в оподаткуванні, що має усуватися завдяки програмі 
перерахунків. Значення цього параметру відбиватиме загальні 
фіскальні обмеження, накладені на центральний уряд, і його 
здатність фінансувати програми перерахунків. За цією 
формулою регіони із засобами одержання доходів вище середніх 
мають робити внески до центрального уряду, і навпаки, бідніші 
регіони одержуватимуть гранти від нього. Після того, як будуть 
зроблені ці платежі, різні області повинні стати здатними 
забезпечити порівняно адекватний рівень надання державних 
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послуг на індивідуальній основі при порівняно адекватних 
рівнях оподаткування. 

Якщо під дією структурних або екологічних факторів 
виникають додаткові потреби та витрати для забезпечення 
певного рівня послуг, ці відмінності мають знайти відбиток у  
формулі. Але на практиці застосування цього принципу ніколи 
не буде простим. Емпірично дуже важко точно виміряти всі 
відмінності та ввести до формули різні витрати по наданню 
послуг, деякі можуть бути пропущені і це призведе до 
неефективних розрахунків. Наприклад, якщо в регіоні є дві 
школи, кожна з яких працює на половину своєї потужності, то 
кошти просвіти на школяра будуть вдвічі більшими, ніж у 
іншому регіоні, де та ж сама кількість школярів навчається у 
одній будівлі. Правильні розрахунки потребують об’єднання 
двох шкіл у першому регіоні, але якщо цей регіон одержує 
перерахунок, що покриває завищені витрати на роботу своїх 
шкіл, то будь-які стимули до об’єднання шкіл зникають. З 
точки зору ефективності тільки те завищення коштів, що не 
можна уникнути, наприклад вищі витрати на опалення споруд 
у холодніших регіонах, повинні відбиватися у формулі. У 
зв’язку з тим, що розрізнити неминучі витрати і витрати, яких 
можна уникнути, важко, наведена вище формула припускає 
помилки щодо застережень і не дозволяє чітко розрізнити різні 
втрати. Проте, як пояснюється далі, використання середніх 
стандартів витрат фактично містить поправку на відмінності 
у витратах між сільською місцевістю і містом. 

Можлива перевага у використанні програми попереднього 
надання безумовних грантів полягає в тому, що немає потреби в 
реструктуризації дохідної та витратної частини між різними 
рівнями влади. Підтримання status quo є дуже важливим для 
такої країни, як Україна, де багато податків та підвищень 
витрат з’явилося на протязі останніх 5 років. Крім того, 
безперечно, що сучасний пакет призначень дохідної та 
витратної частини бюджету далекий від ідеального і що 
прийняття системи умовних перерахунків надасть 
законодавцям можливість коригувати деякі з цих диспропорцій 
у призначеннях. 

Система умовних перерахунків повинна містити такі 
важливі риси: 

• кожен регіон має одержувати грант на охорону здоров’я на 
душу населення і грант на освіту на студента; не дозволяє-
ться витрачати менше за ці функціональні суми при 
виконанні бюджетних зобов’язань; 
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• щоб фінансувати додаткові зобов’язання з точки зору 
нейтрального дефіциту, центральний уряд повинен 
вилучити з чинної системи цільові відрахування та внески і 
оголосити про повернення до нього всієї виручки від 
податку на прибуток підприємств, а також 25% виручки 
від податку з  
персонального прибутку; 

• слід створити окремий помірний за розміром резерв коштів 
на вирівнювання за рахунок фінансів центрального уряду, 
щоб підняти слабші у податковому відношенні регіони до 
загальнонаціонального середнього рівня забезпечення 
власними коштами на душу населення; 

• як запас коштів для вирівнювання, так і умовні 
перерахунки повинні чітко фінансуватися з доходів, 
одержаних від ПДВ. 

Формула умовних перерахунків набуде такої форми: 

Gi = G*Pi + G**Si +aR{1 – Fi}Pi, 

де: Gi = загальний грант, що сплачується до і-ї області, 
G* = грант на охорону здоров’я на душу населення, 
G** = грант на освіту на студента, 
Si = загальна кількість студентів у і-й області, 
R{1–Fi} ≥ 0. 

Перші два терміни в цій формулі умовного гранту 
дозволяють розрахувати вартість цільових перерахунків на 
охорону здоров’я і освіту. Третій термін призначений для чіткого 
вирівнювання елементів формули. Згідно з ним регіон має право 
одержати середній грант, якщо його міра податкової місткості 
порівняно з середнім значенням для регіонів менша одиниці. 
Сума платежу, що має прирівняти області, повинна дорівнювати 
дробові а як різниці між середнім прибутком на душу населення 
для всіх регіонів і сумою прибутку на душу населення, що 
потенційно можна підняти завдяки оподаткуванню податкових 
баз на рівні загальнонаціональних ставок податків. Якщо важко 
досягти повного вирівнювання, то значення параметра 
фіскального вирівнювання а повинно бути меншим одиниці. 

Примітки 

1Вираз “місцеве самоврядування” має інший зміст в СНД, ніж 
той, з яким ми звикли його зв’язувати. Тут він використовується 
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як будь-яка множина субнаціональних урядів на рівні області, 
району або міст і селищ, а не як особливий тип субнаціонального 
врядування. 
2Норми витрачання визначають фінансові витрати на роботу 
існуючої інфраструктури державного сектора і 
використовуються для визначення “потреб” у витратній частині 
для кожної області. Як тільки Міністерство фінансів визначає, 
скільки коштів є в наявності для фінансування цих витрат в усіх 
областях, воно пропонує профінансувати певний відсоток цих 
потреб (звичайно, менше половини), ведучи переговори з 
кожною областю. З опису цього туманного процесу складання 
бюджету не ясно, чи сильно варіює цей відсоток по областях. 
3Чесно кажучи, штрафи не можуть накладатись в 
безапеляційному порядку за існуючих фіскальних умов України. 
Є загальна точка зору, що у відчаї через дефіцит валюти місцеві 
органи влади збирають якомога більше там, де можуть, і тільки 
пізніше їх може занепокоїти втрата доходів у майбутньому. 
4Ситуація в Україні повільно змінювалась з 1996 р. у зв’язку з 
тим, що центральний уряд і все більша кількість областей 
повернулись до індивідуальної форми надання фондів для 
охорони здоров’я, а лікарні почали закривати деякі зі своїх слабо 
використовуваних підрозділів. Але через те, що більшість штату 
лікарні перейшли працювати на неповний день, а постачання 
медикаментів скоротилося, загальне враження таке, що в той 
час, як кількість наданих послуг у галузі охорони здоров’я 
поступово зменшується, якість цих послуг погіршується значно 
швидше. 
5Наприклад, в рамках зусиль, що робляться для зменшення 
національного фіскального дефіциту, Міністерство фінансів 
проголосило, що у II кварталі 1998 р. цільові відрахування 
скоротяться на 85%. Таке різке зменшення фінансування на 
субнаціональному рівні, очевидно, призведе до нової затримки 
витрат на місцевому рівні. 
6Головний інституціональний недолік чинної системи 
перерахунків полягає у відсутності процедури офіційних 
платежів. В результаті відомо, що обласні фінансисти 
витрачають дуже багато часу, мандруючи до Києва і назад, щоб 
клопотати про кошти, що їм винен бюджет. 
7Податок з персонального прибутку громадян є найбільш при-
йнятним інструментом для збору місцевих податків, бо його 
тягар падатиме на місцевих резидентів і це посилить 
відповідальність місцевих рад за їх рішення щодо витрат. Проте 



Крутий шлях до міжрегіональних реформ податкової політики 

 

151

в Україні податок з персонального прибутку слабо задовольняє 
критеріям нормального місцевого податку, бо він вираховується 
на основі того, де платник податку працює, а не живе. Це 
заплутане питання, адже такі міста, як Київ, і експортує пільги 
по витратах до резидентів районів, що його оточують, і збирає 
податки в тих місцях, де вони працюють. Невідомо, чи ці два 
ефекти взаємно компенсують один одного. 
8Більше з метою вирівнювання ряд областей розпочав 
експеримент щодо індивідуального виділення коштів на охорону 
здоров’я і освіту при розподілі коштів між своїми регіонами. 
9Якщо відміни у витратних потребах виникають головним чином 
через регіональні варіації у демографічних характеристиках, в 
Україні, здається, ці регіональні потреби не дуже варіюють. 
Демографічна ситуація тут є досить однорідною в усіх областях. 
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