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РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ

RISKS OF FILLING THE BUDGETS  
OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES  
FROM TAXATION OF LEGAL ENTITIES  
AND DIRECTIONS OF THEIR ELIMINATION
Забезпечення стабільності і своєчасності податкових надходжень до місцевих бюджетів – запорука 

функціонування та розвитку територіальної громади. Головним джерелом формування доходів місцевих 
бюджетів є податки та збори, які надходять від юридичних осіб. У статті здійснено аналіз податкових 
надходжень бюджетів об’єднаних територіальних громад Карпатського регіону від оподаткування юри-
дичних осіб. Проведено співставлення питомої ваги податків і зборів, які надходять до бюджету середньо-
статистичної об’єднаної територіальної громади Карпатського регіону, із відповідними надходженнями 
середньостатистичної об’єднаної територіальної громади України. Виявлено ризики формування доходів 
бюджетів об’єднаних територіальних громад від надходжень податку з доходів фізичних осіб, акцизного 
податку з пального, податку на прибуток комунальних підприємств. Запропоновано напрями їх усунення.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, податкові надходження, бюджет, податок із дохо-
дів фізичних осіб, акциз із пального, комунальне підприємство, ризик.

Обеспечение стабильности и своевременности налоговых поступлений в местные бюджеты – залог 
функционирования и развития территориальной общины. Главным источником формирования доходов 
местных бюджетов являются налоги и сборы, поступающие от юридических лиц. В статье проведен 
анализ налоговых поступлений бюджетов объединенных территориальных общин Карпатского региона 
Украины от налогообложения юридических лиц. Проведено сравнение удельного веса налогов и сборов, 
поступающих в бюджет среднестатистической объединенной территориальной общины Карпатского 
региона, с соответствующими поступлениями среднестатистической объединенной территориальной 
общины Украины. Выявлены риски формирования доходов бюджетов объединенных территориальных об-
щин от поступлений налога с доходов физических лиц, акцизного налога с горючего, налога на прибыль 
коммунальных предприятий. Предложены пути их устранения.

Ключевые слова: объединенная территориальная община, налоговые поступления, бюджет, налог с 
доходов физических лиц, акциз, коммунальное предприятие, риск.

Ensuring the stability and timeliness of local tax revenues is a key to the functioning and development of the local 
community. The largest source of local budget revenue generation is taxes and fees that pay legal entities. The main 
goal of the article is to identify the risks of formation of own revenues of the amalgamated territorial communities 
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1 До розрахунків взято обсяги ПДФО, які надійшли сумарно від юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, оскільки 
дані в розрізі надходжень ПДФО від суб’єктів господарювання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ФОП) від-
сутні. Обчислити їх на рівні ОТГ також неможливо через недостатність даних. У частині ПДФО, що сплачується юридични-
ми особами (як податковими агентами), взято ПДФО із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та інших, ніж 
заробітна плата, доходів платника податку, але не включено ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування, та ПДФО від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 
сплачується згідно з Податковим кодексом України. Тому далі в аналізі сума ПДФО включає надходження від юридичних 
осіб і ФОПів.

2 До розрахунків взято лише ті частини, які надходили від юридичних осіб.

from taxation of legal entities on the basis of the analysis of sources of tax revenues of the amalgamated territorial 
communities of the Carpathian region of Ukraine and to clarify the directions of their elimination. Our study based 
on the fundamental principles of finance and the scientific researches of Ukrainian scientists. During the research, 
we analyzed the tax revenues of the Carpathian region’s amalgamated territorial communities from taxation of legal 
entities. We comprised the share of taxes and fees that come to the budget of the average amalgamated territorial 
community of the Carpathian region with relevant metrics of revenues of the average amalgamated territorial com-
munity of Ukraine. We identified potential risks of forming revenues of budgets of amalgamated territorial communi-
ties, which related to the dependence of the revenues of the budgets of the amalgamated territorial communities on 
the receipt of the tax on the income of individuals who transfer large taxpayers. The threat to the formation of local 
budget revenues in general and of the amalgamated territorial communities in particular poses a threat of a high 
share of budgetary institutions and organizations in the total amount of income tax of individuals and under-receipt 
of personal income tax receipts due to informal employment of employees. The abolition of the excise duty on fuel 
to local budgets and small tax revenues from utility companies can also reduce the tax revenues to the budget of 
individual amalgamated territorial communities. In order to neutralize the identified risks of filling the budgets of the 
amalgamated territorial communities and to increase their tax revenue, we propose certain steps towards imple-
menting for local governments in cooperation with the State Tax Service of Ukraine and the State Labor Service of 
Ukraine. The procedure for the distribution of corporate income tax also requires changes at the national level.

Keywords: amalgamated territorial community, tax revenues, budget, personal income tax, excise tax on fuel, 
utility company, risk.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливиминауковими чи практичними за-
вданнями. Функціонування та розвиток створених у 
результаті реформи децентралізації об’єднаних те-
риторіальних громад (ОТГ) актуалізують питання, 
пов’язані із забезпеченням доходів їхніх бюджетів. 
Провідна роль у цьому процесі відводиться юридич-
ним особам загалом і підприємницькому сектору зо-
крема, оскільки саме юридичні особи забезпечують 
чотири п’ятих усіх податкових надходжень бюджетів 
ОТГ. Отже, виявлення ризиків наповнення дохідної 
частини бюджетів ОТГ податковими надходженнями 
від юридичних осіб та пошук напрямів їх нівелюван-
ня є доречними та своєчасними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язанняданої проблеми і на 
які спирається автор. Питання децентралізації та 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів дослі-
джують у свої працях Т. Бондарук [1], О. Калмиков 
[2], М. Коніна [3], А. Нікітішин [4], Н. Слободянюк [3], 
Н. Проць [5], О. Чубарь [6] та ін. Науковці здебіль-
шого розглядають податкові та неподаткові джерела 
наповнення дохідної частини загальної сукупності 
місцевих бюджетів та характеризують механізм роз-
поділу податкових надходжень між бюджетами різ-
ного рівня. Проте питанням формування власних до-
ходів бюджетів об’єднаних територіальних громад за 
рахунок податкових надходжень від юридичних осіб, 
пов’язаних із цим можливих ризиків, а також напря-
мам їх нівелювання в науковій літературі приділяєть-
ся недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою дослідження є виявлення ризиків фор-
мування власних доходів об’єднаних територіальних 

громад за рахунок податкових надходжень від юри-
дичних осіб на основі аналізу джерел податкових 
надходжень бюджетів об’єднаних територіальних 
громад Карпатського регіону України та висвітлення 
напрямів їх нівелювання.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуваннямотриманих наукових результатів. 
У 2018 р. юридичні особи – підприємства, установи та 
організації – забезпечили 755,0 млрд грн надходжень 
податків і зборів до зведеного бюджету України (без 
урахування непрямих податків на ввезені товари), або 
76,6% усіх податкових надходжень зведеного бюдже-
ту України. При цьому 45,0% від указаної суми припа-
дало на 200 компаній – найбільших платників подат-
ків [7]. У загальній ж сумі доходів зведеного бюджету 
країни (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
частка сплачених усіма юридичними особами подат-
ків і зборів сягнула 63,8%. Для бюджетів ж місцевих 
громад роль юридичних осіб загалом і підприємниць-
кого сектора зокрема у формуванні власних доходів 
ще вагоміша. Так, у 2018 р. 75,4% валових (сумарно 
за загальним і спеціальним фондами) доходів місце-
вих бюджетів було сформовано за рахунок податкових 
надходжень від юридичних осіб [8].

Головними джерелами податкових надходжень 
бюджетів ОТГ від юридичних осіб у 2018 р. були: 
податок із доходів фізичних осіб1, плата за землю, 
акцизний податок, рентна плата за використання 
природних ресурсів, податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, туристичний збір, 
єдиний податок, збір за паркування транспортних 
засобів, податок на прибуток підприємств комуналь-
ної власності, екологічний податок2. Сумарно част-
ка сплачених усіма юридичними особами податків і 
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зборів до загального фонду бюджетів ОТГ у 2018 р. 
становила 78,6% усіх власних доходів ОТГ, які надій-
шли до загального фонду бюджетів ОТГ. Однак у ва-
лових доходах – доходах загального та спеціального 
фондів бюджетів ОТГ – вага податкових надходжень 
від юридичних осіб становила 73,7%. Нижчий показ-
ник податкових надходжень від юридичних осіб до 
бюджетів ОТГ порівняно із середнім показником по 
всіх місцевих бюджетах зумовлений, з одного боку, 
значною роллю у складі доходів спеціального фонду 
бюджетів ОТГ власних надходжень бюджетних уста-
нов (72,1% усіх доходів спеціального фонду бюдже-
тів ОТГ проти 65,3% у доходах спеціального фонду 
всіх місцевих бюджетів), а з іншого – відсутністю над-
ходжень від оподаткування прибутку приватних під-
приємств до бюджетів ОТГ, тоді як обласні бюджети 
отримують такі надходження.

Загалом усі податкові надходження, які отриму-
ють ОТГ, формують 92,0% валових власних доходів 
їхніх бюджетів. При цьому на юридичних осіб припа-
дає 4 з 5 грн податкових надходжень.

Серед усіх податкових надходжень від юридич-
них осіб найбільшу частку становлять надходження 
від ПФДО (табл. 1). Вони забезпечують 56,8% усіх 
податкових надходжень бюджету середньостатис-
тичної ОТГ України. Однак слід зазначити, що у вка-
заному обсязі закладено надходження ПДФО і від 
фізичних осіб – підприємців, які через нестачу даних 
неможливо виокремити. 

Друге і третє місця у структурі податкових надхо-
джень бюджету середньостатистичної ОТГ України 
від юридичних осіб займають відповідно плата за 
землю (10,9% загального обсягу податкових надхо-
джень бюджетів ОТГ) та акциз із пального (5,9%). Ре-
шта сплачених юридичними особами податків і зборів 
не перевищували 2% усіх податкових надходжень.

Питома вага перерахованих юридичними осо-
бами до бюджету середньостатистичної ОТГ Кар-
патського регіону податків і зборів у загальних 
податкових надходженнях практично ідентична се-
редньостатистичній ОТГ України.

Загалом дослідження доходів бюджетів ОТГ Кар-
патського регіону від надходжень податків і зборів 
від юридичних осіб дало змогу виявити низку ризи-
ків, які можуть мати вплив на формування доходів 
бюджетів ОТГ у найближчій перспективі:

1. Ризики формування доходів бюджету ОТГ від 
надходжень ПДФО. Передусім слід зазначити, що 
наповнення доходів бюджетів ОТГ надходженнями 
ПДФО – явище позитивне. Воно свідчить про наяв-
ність у громадах підприємницького сектору та дер-
жавних установах зі значною чисельністю працюю-
чих, які є фактичними платниками ПДФО. Однак є 
три моменти, які можуть спричинити появу ризиків 
наповнення бюджетів ОТГ за рахунок ПДФО. Пер-
ший – висока питома вага (роль) окремих юридич-
них осіб, які перераховують ПДФО за своїх праців-
ників, у загальній сумі його надходжень до бюджету 
ОТГ. Тобто йдеться про те, наскільки бюджети ОТГ 
залежать від надходжень ПДФО, які перераховують 
великі платники податків. Якщо такі надходження за-
безпечують один-два суб’єкти господарювання, то 
існує ризик суттєвого зменшення доходів бюджету 
громади в разі закриття підприємства, перенесення 
виробництва в інший регіон або ж у разі несприят-
ливої ринкової кон’юнктури, яка призведе до скоро-
чення чисельності працюючих. Тому значно кращою 
є ситуація, коли частка кожного підприємства, уста-
нови, організації чи фізичних осіб – підприємців, які 
перераховують ПДФО до бюджетів ОТГ, відносно 
невелика. Здебільшого в ОТГ Карпатського регіону 
функціонує доволі багато юридичних та фізичних 

Таблиця 1
Питома вага податкових надходжень від юридичних осіб до бюджетів середньостатистичної 

ОТГ України та середньостатистичної ОТГ Карпатського регіону в 2018 р., %

Податки і збори Середньостатистична 
ОТГ України

Середньостатистична ОТГ 
Карпатського регіону

ПДФО 56,83 50,34
податок на прибуток підприємств комунальної 
власності 0,03 0,02

рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 1,75 2,08

акцизний податок із реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1,54 2,08

акциз із пального 5,93 7,53
транспортний податок з юридичних осіб 0,07 0,03
збір за місця для паркування транспортних засобів, 
сплачений юридичними особами 0,00 0,00

єдиний податок з юридичних осіб 1,19 1,94
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, від юридичних осіб 1,36 0,82

плата за землю від юридичних осіб 10,93 8,53
туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,01 0,02
екологічний податок 0,53 0,10
Всього 80,18 73,50

Джерело: розраховано і складено за даними Державної казначейської служби України [8]
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осіб – підприємців, які перераховують ПДФО до бю-
джету громади. Так, наприклад, у Перечинській ОТГ 
Закарпатської області зареєстровано 416 діючих 
юридичних і фізичних осіб – підприємців, у Слав-
ській ОТГ Львівської області – 534, у Мамаївській 
ОТГ Чернівецької області – 437. Але така кількість 
суб’єктів зумовлена здебільшого наявністю значної 
кількості фізичних осіб – підприємців (наприклад, у 
тій же Славській ОТГ вона перевищує 450 осіб, у Ма-
маївській ОТГ – перевищує 380 осіб). За даними ж 
Львівської обласної державної адміністрації, доходи 
бюджетів щонайменше восьми об’єднаних територі-
альних громад Львівщини сильно залежні від вели-
ких суб’єктів господарювання [9].

Другим ризиком щодо формування доходів бю-
джету ОТГ від надходжень ПДФО є частка бюджет-
них установ та організацій у цих надходженнях. 
Висока частка бюджетних установ в обсягах надхо-
дження ПДФО до бюджетів громад, з одного боку, є 
доволі стабільним джерелом наповнення бюджету, 
але, з іншого – перспективи розвитку такої грома-
ди невисокі, оскільки складається ситуація, за якої 
кошти, нагромаджені від ПДФО як головного дже-
рела формування власних доходів бюджету, йдуть 
на оплату праці працівників бюджетної сфери. Тоб-
то громада живе заради того, щоб жити, а не роз-
виватися. У середньому на організації та установи 
бюджетної сфери (державного управління, органів 
місцевого самоврядування, освіти, культури, охоро-
ни здоров’я і т. п.) припадає щонайменше 25–27% 
загального обсягу надходжень ПДФО, які акумулю-
ють бюджети ОТГ [10, с. 230]. Однак в окремих ОТГ 
саме місцева рада виступає основним платником 
ПДФО. Так, наприклад, у Бабинській ОТГ, Вільша-
ницькій ОТГ, Воле-Баранецькій ОТГ і Луківській ОТГ 
Львівської області частка місцевої ради в загальних 
надходження ПДФО перевищує 60% [11].

І третім ризиком, пов’язаним із надходженням 
ПДФО до бюджетів ОТГ, є неформальна зайнятість. 
Чисельність офіційно працевлаштованих громадян 
має прямий вплив на формування доходів місцевих 
бюджетів, оскільки саме їхня заробітна плата фак-
тично й є базою формування надходжень податку з 
доходів фізичних осіб. За даними соціологічного до-
слідження серед представників органів місцевого са-
моврядування ОТГ Карпатського регіону [12, с. 19], 
від 50% до 74% жителів ОТГ у віці 15–59 років пра-
цюють неофіційно, тобто не сплачують податків від 
отриманих доходів у вигляді заробітної плати. А в 
окремих ОТГ Карпатського регіону частка неофіцій-
но зайнятих мешканців працездатного віку сягає по-
над 90%. Тож громади недоотримують чималий об-
сяг потенційних надходжень від ПДФО.

2. Зменшення доходів окремих ОТГ унаслідок 
скасування надходжень від акцизу з пального до міс-
цевих бюджетів. У 2017–2019 рр. місцеві бюджети 
мали своєрідний бонус для наповнення своїх бюдже-
тів, який забезпечували їм розташовані на території 
ОТГ суб’єкти господарювання (автозаправні стан-
ції), – частину від загальнодержавного акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на те-
риторію України пального (далі – акциз із пального). 
Але з 2020 р. цей податок у повному обсязі будуть 

зараховувати до Державного дорожнього фонду. Тож 
органи місцевого самоврядування більшості ОТГ 
Карпатського регіону (70% усіх ОТГ регіону) втратять 
чималий обсяг доходів (у середньому 3,2 млн грн у 
розрахунку на одну ОТГ – отримувача таких надхо-
джень), якими вони могли розпоряджатися на влас-
ний розсуд. Найбільш відчутно це буде для 13 із 
63 ОТГ Карпатського регіону, які отримували надхо-
дження від акцизу з пального, оскільки його частка 
в усіх податкових надходженнях бюджетів указаних 
ОТГ перевищувала 20%, а в окремих громадах фор-
мувала понад 40% усіх податкових надходжень. Пе-
реважно найбільшу питому вагу акциз із пального 
займав у податкових надходженнях бюджетів ОТГ, 
які межують або наближені до обласних центрів, а 
також прикордонних та наближених до кордону ОТГ.

3. Податкові надходження від комунальних під-
приємств незначні або взагалі відсутні. Лише 41 з 
90 ОТГ Карпатського регіону отримувала податкові 
надходження від оподаткування прибутку комуналь-
них підприємств (податок на прибуток приватних 
підприємств до бюджетів ОТГ не надходить, його 
перераховують до державного бюджету (90% усього 
сплаченого податку на прибуток приватних підпри-
ємств) і до обласних бюджетів (10%)). Найбільші 
надходження податку на прибуток комунальних під-
приємств серед ОТГ Карпатського регіону отримали 
Новоселицька ОТГ (111,0 тис грн) і Сторожинецька 
ОТГ Чернівецької області (56,4 тис грн), Воютицька 
ОТГ Львівської області (49,0 тис грн). Однак у загаль-
ній структурі податкових надходжень частка податку 
на прибуток підприємств комунальної власності пе-
ревищувала 0,1% лише в п’яти ОТГ Карпатського 
регіону. Це свідчить про незначну роль підприємств 
комунальної власності в наповненні бюджетів ОТГ.

Однією з головних причин цього є непрозорість 
функціонування комунальних підприємств. Так, на 
офіційних сайтах ОТГ відсутня інформація, яка б 
дала змогу відстежувати діяльність комунальних під-
приємств та аналізувати використання ними бюджет-
них коштів, зокрема: загальні дані про підприємство 
та його керівництво, накази про встановлення тари-
фів на послуги підприємства, фінансові звіти про ре-
зультати діяльності тощо. Це призводить не лише до 
того, що комунальні підприємства не приносять при-
бутку, а й до неефективного (а часто і незаконного) 
використання коштів місцевих бюджетів, які надхо-
дять комунальним підприємствам для фінансування 
цільових програм або для збільшення їхніх статутних 
капіталів. У підсумку це стає гальмом ефективного 
розвитку об’єднаних територіальних громад [13].

Для нівелювання вищевказаних ризиків доцільно:
1. Для нарощування надходжень від головного 

джерела формування доходів місцевих бюджетів – 
податку з доходів фізичних осіб – потрібно активі-
зувати роботу органів місцевого самоврядування в 
напрямі залучення та розвитку підприємницького 
сектору на території громади (передусім середнього 
бізнесу) шляхом формування сприятливого інвести-
ційного середовища. Для цього щонайменше необ-
хідно розробити і розмістити на офіційних сайтах 
громад документи, які першочергово цікавлять ін-
весторів: генеральний план ОТГ, програму соціаль-
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но-економічного розвитку ОТГ, стратегію розвитку 
ОТГ, інвестиційний паспорт ОТГ, програму розвитку 
підприємництва тощо, а також налагодити співпрацю 
з бізнесовими асоціаціями в регіоні.

2. Органам місцевого самоврядування необхідно 
посилити співпрацю з Державною податковою служ-
бою та Державною службою України з питань праці 
для легалізації зайнятості в суб’єктів господарюван-
ня, що дасть змогу підвищити надходження ПДФО 
через оподаткування заробітної плати працівників, 
які отримували її «в конвертах». При цьому важли-
вим моментом є охоплення такими заходами всіх без 
винятку суб’єктів господарювання, оскільки будь-які 
винятки спотворять конкуренцію, внаслідок чого в 
перспективі бюджет може втратити надходження від 
ПДФО через закриття підприємств/підприємців, які 
стануть неконкурентоспроможними через збільшен-
ня витрат, пов’язаних зі сплатою ПДФО.

3. На загальнодержавному рівні забезпечити 
надходження частини відрахувань від податку на 
прибуток приватних підприємств до бюджетів ОТГ 
(наприклад, з 10% податку на прибуток приватних 
підприємств, які надходять до обласних бюджетів, 
5% перераховувати до бюджету ОТГ, на території 
якої розміщене підприємство) шляхом внесення змін 
до Бюджетного кодексу України. Це б, по-перше, 
стало частковою компенсацією бюджетам ОТГ від 
утрати надходжень від акцизу з пального, а по-друге, 
додатковим стимулом для органів місцевого само-
врядування для залучення на територію ОТГ при-
ватного бізнесу. 

4. Органам місцевого самоврядування необхідно 
посилити контроль над ефективним використанням 
комунальними підприємствами коштів. Для цього по-
трібно зробити діяльність комунальних підприємств 
максимально прозорою (шляхом оприлюднення ін-
формації на офіційних сайтах громад, а також прове-
дення незалежного аудиту їхньої діяльності); розро-
бити порядок призначення керівників комунальних 
підприємств на конкурсних засадах, що дасть змогу 
залучити до управління ними професіоналів; уста-
новлювати тарифи на послуги комунальних підпри-
ємств, які б дали їм змогу функціонувати на засадах 
самоокупності і прибутковості.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даномунапрямку. Таким чином, 
для забезпечення функціонування і розвитку ОТГ 
за рахунок власних доходів органам місцевого са-
моврядування першочергово потрібно зосередити 
увагу на усуненні ризиків наповнення їхніх бюджетів 
податковими надходженнями від юридичних осіб, 
пов’язаних із: високою часткою окремих платників 
ПДФО у загальній сумі його надходжень до бюджету 
ОТГ, високою питомою вагою бюджетних установ та 
організацій в обсягах надходжень від ПДФО, недо-
отриманням надходжень від ПДФО через неофіційну 
зайнятість працівників підприємств, скасуванням за-
рахування акцизу з пального до місцевих бюджетів, 
незначних податкових надходжень до бюджетів ОТГ 
від комунальних підприємств. Для нейтралізації цих 
ризиків органи місцевого самоврядування повинні 
сприяти залученню підприємницького сектору на 
територію громади (передусім середнього бізнесу) 

шляхом формування сприятливого інвестиційного 
середовища; провадити роботу спільно з Держав-
ною податковою службою та Державною службою 
України з питань праці в напрямі легалізації зайня-
тих у підприємницькому секторі; посилити контр-
оль над ефективністю функціонування комунальних 
підприємств шляхом підвищення прозорості їхньої 
діяльності. На загальнодержавному рівні доцільно 
скерувати частину надходжень від податку на прибу-
ток приватних підприємств до бюджетів ОТГ як ком-
пенсацію втрати надходжень від акцизу з пального. 
Це б також стало додатковим стимулом для органів 
місцевого самоврядування для залучення на терито-
рію ОТГ приватного бізнесу.
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