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MECHANIZM ZDECENTRALIZACYJNY BUDŻETÓW 
SPOŁECZNOŚCI TERYTORIALNEJ: ASPEKTY 

FINANSOWE 
 

We współczesnych warunkach tworzenie skutecznych 
mechanizmów finansowego zaopatrywania społeczności 
terytorialnych w kontekście decentralizacji zostało określone jako 
jedno z podstawowych zadań reformy systemu finansów 
publicznych i struktury administracyjno-terytorialnej Ukrainy. 
Każda wspólnota terytorialna ma własny budżet. 

Zgodnie z definicją, która odsłania Konstytucję Ukrainy: 
"Samorząd lokalny jest prawem społeczności terytorialnej – 
mieszkańca wsi lub dobrowolnego stowarzyszenia ze wspólną 
społecznością mieszkańców kilku wsi, miast i miast – do 
niezależnego rozwiązywania problemów o znaczeniu lokalnym w 
ramach Konstytucji i ustaw Ukrainy" [1]. 

Decentralizacja finansów zależy od innych reform, głównie 
administracyjnych – terytorialnych i politycznych, w tym zmiany 
terytorialnej organizacji władzy i redystrybucji odpowiednich 
uprawnień. 

Naszym zdaniem najbardziej racjonalnym sposobem jest 
finansowanie, w którym dochody uzyskiwane z rolnictwa przez 
agrobiznes na obszarach wiejskich powinny być redystrybuowane 
do potrzeb rozwoju tych terytoriów raczej w kierunku niż poprzez 
mechanizm budżetowy. Taki sposób wydaje się najbardziej 
konstruktywny, przejrzysty, będzie promował samofinansowanie 
obszarów wiejskich [2]. 

Wielopoziomowe finansowanie rozwoju obszarów wiejskich 
wynika ze struktury administracyjno-terytorialnej, a tym samym 
systemu budżetowego kraju, który jest dość naturalny i 
charakterystyczny dla wszystkich krajów świata. 

Głównym zadaniem, które należy rozwiązać poprzez 
decentralizację budżetu, jest znalezienie wystarczających środków 
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finansowych, które w pełni zapewnią niezależność finansową 
budżetów lokalnych i systemu budżetowego Ukrainy. Baza 
finansowa budżetów wspólnot terytorialnych powinna spełniać 
władzę władz lokalnych w zakresie wypełniania wszystkich zadań i 
programów rozwoju regionu [3]. 

Decentralizacja władzy i reforma samorządu terytorialnego 
powinny obejmować szereg środków do regulacji stosunków w 
zakresie własności i wykorzystania zasobów naturalnych 
zlokalizowanych na sąsiadujących z osadami wiejskimi na 
terytoriach. Pozwoli to poszerzyć rzeczywistą bazę dla gromadzenia 
płatności za zasoby naturalne i zwiększyć motywację społeczności 
wiejskich do korzystania z ich zasobów naturalnych w bardziej 
wydajny i racjonalny sposób. Będzie również stymulować 
najbardziej efektywne wykorzystanie kontrolowanych zasobów 
naturalnych o znaczeniu lokalnym, ponieważ pełna kwota opłat 
zostanie skierowana do budżetu podstawowego. 

Wzmocnienie decentralizacji finansowej nie może być 
postrzegane jako osłabienie funkcji państwa, ale raczej powinno być 
wzmacniane nie przez wykorzystanie mechanizmów 
administracyjnych, ale przez mechanizmy rynkowe, które mają 
różne formy i sposoby ich dostarczania. 
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