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Шляхи розвитку місцевих податків в системі місцевих бюджетів України
Запорукою успішного розвитку демократичної держави є створення дієвої системи місцевого самоврядування, націленої
на забезпечення ефективного виконання органами влади їх функцій, створення умов для отримання громадянами
якісних послуг, запровадження та розширення системи місцевих податків.
Місцеві податки є фінансовою основою діяльності органів місцевого самоврядування, проте на сучасному етапі
недостатність їх обсягу та нестабільність надходжень створює проблему загальнодержавного значення. Фінансування
делегованих державою повноважень, що відбувається переважно за рахунок трансфертних платежів, позначається
несвоєчасністю надходжень та недоотримання надходжень щодо планових показників, цим самим створюючи проблеми
фінансування з місцевих бюджетів.
У статті здійснено дослідження основ функціонування місцевих податків в системі місцевих бюджетів України.
Узагальнено методичні підходи до визначення сутності місцевих податків, з’ясовано їх фіскальну роль в системі
місцевого оподаткування та місцевих бюджетах. Проаналізовано сучасну практику формування та виконання місцевих
податків в доходах місцевих бюджетів. Досліджено перспективні напрямки удосконалення системи місцевого
оподаткування і розроблено рекомендації щодо розвитку системи місцевого оподаткування за умови реформування
системи податкових та бюджетних відносин, зміни деяких механізмів адміністрування, розширення переліку за рахунок
екологічних зборів та посилення контролю щодо детінізації малого та середнього бізнесу.
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Пути развития местных налогов в системе местных бюджетов Украины
Гарантией успешного развития демократического государства является создание действенной системы местного
самоуправления, нацеленной на обеспечение эффективного выполнения органами власти их функций, создание условий
для получения гражданами качественных услуг, внедрение и расширение системы местных налогов.
Местные налоги являются финансовой основной деятельности органов местного самоуправления, но на современном
этапе недостаточность их объема и нестабильность поступлений создает проблему общегосударственного значения.
Финансирование делегированных государством полномочий, происходящее преимущественно за счет трансфертных
платежей, обозначается несвоевременностью поступлений и недополучения поступлений касательно плановых
показателей, тем самым создавая проблемы финансирования с местных бюджетов.
В статье осуществлено исследование основ функционирования местных налогов в системе местных бюджетов Украины.
Обобщены методические подходы к определению сущности местных налогов, установлена их фискальная роль в
системе местного налогообложения и местных бюджетах. Проанализирована современная практика формирования и
выполнения местных налогов в доходах местных бюджетов. Исследованы перспективные направления
совершенствования системы местного налогообложения и разработаны рекомендации касательно развития системы
местного налогообложения при условии реформирования системы налоговых и бюджетных отношений, изменения
некоторых механизмов администрирования, расширения перечня за счет экологических сборов и усиления контроля
касательно детенизации малого и среднего бизнеса.
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