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Принцип самостоятельности местных бюджетов 
как гарантия осуществления местного самоуправления 

Статья 7 Бюджетного кодекса Украины закрепляет среди других 
принципов бюджетной системы Украины, принцип самостоятель
ности, раскрывая его содержание следующим образом: самостоятель¬
ность бюджетов обеспечивается закреплением за ними соответствую¬
щих источников доходов бюджета, правом соответствующих органов 
государственной власти, органов власти Автономной Республики 
Крым и органов местного самоуправления определять направления 
использования бюджетных средств в соответствии с законодатель¬
ством Украины, правом Верховной Рады Автономной Республики 
Крым и соответствующих местных советов самостоятельно и неза¬
висимо друг от друга рассматривать и утверждать соответствующие 
местные бюджеты [1]. 

Конституция Украины в статье 142 определяет, что материальной 
и финансовой основой местного самоуправления является движимое 
и недвижимое имущество, доходы местных бюджетов, другие сред¬
ства, земля, природные ресурсы, которые находятся в собственности 
территориальных громад сел, поселков, городов, районов, в городах, 
а также объекты их общей собственности, которые находятся в управ¬
лении районных и областных советов. Государство принимает участие 
в формировании доходов бюджетов местного самоуправления, фи¬
нансово поддерживает местное самоуправление. Расходы органов 
местного самоуправления, возникшие вследствие решений органов 
государственной власти, компенсируются государством [2]. 

На сегодняшний день, основной проблемой реализации консти¬
туционной нормы и принципов бюджетной системы является прак¬
тика применения норм Налогового и Бюджетного кодексов Украины, 
которые с начала 2011 года вступили в силу в совокупности и регла¬
ментируют финансовую составляющую осуществления местного 
самоуправления. Особого внимания заслуживает вопрос наполнения 
местных бюджетов в связи с установлением Налоговым кодексом 

1 Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Яросла
ва Мудрого», кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права. 
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Украины нового перечня налогов и сборов, которые составляют налого¬
вую систему и представляют собой один из основных источников фор¬
мирования доходов как государственного так и местных бюджетов. 

Мы предлагаем остановиться на наиболее актуальной проблеме, 
которая связана с исключением из налоговой системы Украины на¬
лога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин 
и механизмов, и введением двух новых налоговых платежей. Во-
первых, это сбор за первую регистрацию транспортного средства, 
а во-вторых, акцизного налога на нефтепродукты. В сущности, такие 
нововведения являются позитивными и учитывают многолетний опыт 
развитых стран мира. Таким образом, уплата налога будет зависеть 
от интенсивности использования автодорог владельцем транспорт¬
ного средства. Средства от уплаты такого налога будут использовать¬
ся на ремонт и строительство автодорог Украины разного уровня. 

Согласно ранее действующему законодательству, средства от 
уплаты налога с владельцев транспортных средств в процентном от¬
ношении формировали специальные фонды местных бюджетов, за 
счет которых производился ремонт автодорог. В соответствии со 
ст. 69 Бюджетного кодекса Украины специальные фонды местных 
бюджетов, наряду с прочими источниками, формируются так же за 
счет поступлений от сбора за первую регистрацию транспортного 
средства в процентном отношении. 

Акцизный налог формирует доходы Государственного бюджета 
и бюджет Автономной Республики Крым. Учитывая экономическую 
ситуацию, можно утверждать, что налицо резкое падение уровня по¬
купательской способности нового автотранспорта, тогда как интен¬
сивность использования автодорог не уменьшается. Таким образом, 
наполнение государственного бюджета увеличивается за счет акциз¬
ного налога, а доходы местных бюджетов резко сокращаются. Об этом 
свидетельствует публичная статистическая информация. 

Согласно ст. 103 Бюджетного кодекса Украины, предоставленные 
государством льготы, которые уменьшают доходы местных бюджетов, 
которые не учитываются при определении межбюджетных транс¬
фертов, должны сопровождаться предоставлением дополнительной 
дотации местным бюджетам на компенсацию соответствующих по¬
терь доходов местных бюджетов. Однако, в нашем случае речь идет 
не об установлении льгот, а о реформировании налоговой системы. 
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Поэтому рассчитывать местным бюджетам на дополнительные до
тации не приходится. Фактически в 2011 году такого рода трансфер
ты получили лишь местные бюджеты, которые задействованы в про
грамме финансирования Евро 2012. 

Относительно ассигнований бюджета города Харькова, то рас
ходы бюджета в 2011 году на содержание, текущий и капитальный 
ремонт дорог и мостов, составляли 103,5 млн. грн. [7]. Тогда как рас¬
ходы на содержание, текущий и капитальный ремонт уличной до¬
рожной сети и мостов, согласно бюджета города Харькова на 2012 
год, составляют - 224,4 млн. гривен (в том числе 50 млн. гривен - на 
ремонт внутриквартальных дорог), и в первые, предоставляется суб¬
венция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц 
и дорог коммунальной собственности, в населенных пунктах - 66,4 
млн. гривен, согласно дополнению № 10 к Государственному бюдже
ту на 2012 год [8]. 

На наш взгляд, местным бюджетам целесообразно не рассчиты¬
вать на ежегодные дотации или субвенций из Государственного бюд¬
жета на строительство автодорог, необходимо воспользоваться опытом 
развитых стран, предложив на законодательном уровне одну из мо¬
делей их финансирования: ежегодный налог, регистрационный сбор, 
налог на топливо или комбинированный вариант. 

Например, строительство дорог в США финансируется за счет 
налогов на горючее. Впервые такая система финансирования дорож
ного строительства была введена еще в 1919 году в штате Орегон. 
Таким образом, из каждых проданных 4 л. бензина, федеральный до¬
рожный фонд получает 2,5 цента. Аналогичные местные налоги на 
бензин имеют и другие штаты США. Именно за счет местных налогов 
строятся дороги в каждом штате США. Однако и в США в последнее 
время, поступления в бюджет значительно сократились в связи с ши¬
рокой популярностью малолитражных автомобилей [9]. 
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Браславський Р. Г.1 

Виконання податкового обов'язку: 
законодавчі колізії 

Статтею 36 Податкового кодексу України податковий обов'язок 
визнається як обов'язок платника податку обчислити, задекларувати 
та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені 
Податковим кодексом, законами з питань митної справи. Згідно із 
статтею 38 Податкового кодексу України [2] виконанням податкового 
обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних 
сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодав
ством строк. Таким чином, вбачається наявність певної колізії 
(неузгодженості) між нормами Податкового кодексу України. 

Податковий обов'язок можна розглядати у вузькому і широкому 
розумінні. Сплата податку становить реалізацію основного обов'язку 
платника податків і може бути розглянута як податковий обов'язок 
у вузькому розумінні. У широкому розумінні податковий обов'язок 
включає: обов'язок з ведення податкового обліку, обов'язок зі сплати 
податків і зборів та обов'язок з податкової звітності [1, с. 385]. Аналіз 
положень статті 36 Податкового кодексу України свідчить, що зако
нодавцем закладена саме конструкція «широкого» податкового 
обов'язку. Тобто податковий обов'язок це обов'язок з ведення пода
ткового обліку, обов'язок зі сплати податків і зборів та обов'язок 
з податкової звітності у сукупності. 

1 Здобувач Національного університету Державної податкової служби України. 

34 

http://
http://old.city.kharkov.ua/uk/document/view/id/42595
http://www.city.kharkov.ua/
http://www.miri2.ru/articles/sovety/27


НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ имени ЯРОСЛАВА МУДРОГО» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ 

ПРИНЦИПЫ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Материалы международной научно-практической конференции 
Харьков, 19-20 апреля 2012 г. 

Харьков 
«Право» 

2012 



УДК 347.73 
ББК 67.9(4УКР)302 

П 76 

Редакционная коллегия: В. Я. Таций - доктор юридических 
наук, профессор, академик НАН Украины; Ю. П. Битяк - доктор 
юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины; Л. К. Во
ронова - доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН 
Украины; А. П. Гетьман - доктор юридических наук, профессор, 
академик НАПрН Украины; А. В. Петришин - доктор юридических 
наук, профессор, академик НАПрН Украины; М. П. Кучерявенко -
доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины; 
А. А. Лукашев - доктор юридических наук, доцент; А. А. Голова-
шевич - кандидат юридических наук 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Принципы финансового права : материалы междунар. науч.-
П 76 практ. конф, Харьков, 19-20 апр. 2012 г. / редкол.: В. Я. Таций, 

Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова и др. - Харьков : Право, 2012. - 320 с. 
ISBN 978-966-458-360-9 
В сборнике представлено сжатое изложение докладов участников 

международной научно-практической конференции «Принципы финансо
вого права», организованной Национальным университетом «Юридическая 
академия Украины имени Ярослава Мудрого» и Национальной академией 
правовых наук Украины, которая была проведена в Харькове 19-20 апреля 
2012 г. Конференция была посвящена обсуждению наиболее актуальных 
фундаментальных проблем финансово-правового регулирования. 

Издание рассчитано на преподавателей, аспирантов, студентов и всех 
тех, кто интересуется проблемами финансового права. 

УДК 347.73 
ББК 67.9(4УКР)302 

© Национальный университет «Юри¬
дическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого», 2012 

© Национальная академия правовых 
наук Украины, 2012 

ISBN 978-966-458-360-9 © «Право», 2012 


	Содержание
	Принципы финансового права: постановка проблемы (вступительное слово) (В. Я. Таций)
	Андреев Р. Г. К вопросу о соотношении категорий «сбор» и «взнос»
	Алісов Є. О. Принципи організації і функціонування сучасних грошових систем
	Андрійчук А. В. Принципи банківського нагляду
	Аніщенко М. А. Особливості та деякі проблеми правового регулювання складання кошторисів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації
	Антоненко В. В. Щодо принципу розподілу повноважень представницьких та виконавчих органів на різних стадіях бюджетного процесу
	Арзуманова Л. Л. Принципы организации наличного денежного обращения как института эмиссионного права
	Білінський Д. О. Щодо галузевого прояву загальноправового принципу справедливості у фінансово-правовому регулюванні
	Березовська С. В. Принципи фінансової діяльності органів місцевого самоврядування
	Бондаренко И. Н. Принцип самостоятельности местных бюджетов как гарантия осуществления местного самоуправления
	Браславський Р. Г. Виконання податкового обов'язку: законодавчі колізії
	Бугай О. Ю. Питання законодавчого визначення соціальних програм, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів
	Буткевич С. А. Принципи фінансового моніторингу: постановка проблеми
	Васильєва А. Г. «Податковий обов'язок» та «податкове зобов'язання»: співвідношення категорій у контексті владно-майнової природи податкових відносин
	Винницкий Д. В., Савицкий А. И. Концепция общего рынка в региональных интеграционных образованиях и принцип недискриминации в соглашениях об избежании двойного налогообложения
	Воронова Л. К. Общие принципы финансового права и его институтов
	Воротіна Н. В. Проблеми правового закріплення та фактичної реалізації принципів бюджетної системи України
	Гнатовська А. І. Реалізація принципу ефективності та результативності на місцевому рівні
	Головашевич А. А. Действие принципа социальной справедливости при налогообложении физических лиц 
	Грачева Е. Ю. Принципы осуществления публичного финансового контроля
	Гриценко В. В. О принципах муниципального финансового контроля
	Грищук В. Л. Правове забезпечення діяльності органів Державної податкової служби України
	Губерская Н. Л. Принципы финансового права
	Дамірчиєв М. І. Принцип встановлення податків за законодавством Азербайджанської Республіки
	Данієлян С. А. Особливості повернення коштів платникам податків на підставі судового рішення
	Дмитрик О. О. Стабильность как принцип финансового законодательства
	Донець Т. Л. Роль судової практики при визначенні об'єкта оподаткування
	Дорошенко Д. П. Роль рішень Конституційного Суду України у формуванні фінансового законодавства
	Дуванський О. М. Дострокове виконання обов'язку зі сплати податку
	Дуравкин П. М. Характеристика элементов правового механизма обеспечения погашения налогового долга на примере налогового залога
	Єна Р. О. До питання про функції податкових органів (фінансово-правовий аспект)
	Жернаков М. В. До питання про визначення публічно-правового спору (податково-правовий аспект)
	Занфіров М. В. До питання щодо співвідношення фінансово-правової відповідальності та фінансових санкцій
	Запольский С. В. Методологические основы исследования принципов финансового права
	Земцова Л. Н. Законность банковской деятельности в системе принципов финансового права
	Кальян К. В. До питання щодо процесуального значення податкових строків 
	Касьяненко Л. М., Касьяненко А. М. Принципи фінансово-правового процесу
	Кобильнік Д. А. Щодо особливостей санкції фінансово-правової норми
	Ковальчук Н. М. Адресна субсидія як засіб підтримки вітчизняних виробників та підстава порушення антисубсидиційного розслідування
	Костенко Ю. А. К вопросу о принципе «добросовестности» налогоплательщика: постановка проблемы
	Котенко А. М. Співвідношення публічного і приватного права
	Кравчун А. С. До питання про реалізацію принципу рівності усіх платників податків перед законом в Україні
	Криницький І. Є. Спеціальні податково-процесуальні принципи
	Крохина Ю. А. Общеотраслевые принципы финансового права
	Кузнецова Ж. С. К вопросу о значении принципа сбалансированности бюджетной системы для науки финансового права и развития финансового законодательства
	Кучеров И. И. Основополагающие идеи установления и введения налогов и сборов
	Лакушева Є. В. Інтереси держави і суспільства у сфері податково-правового регулювання
	Ларіна О. В. Колізія податкового і господарського законодавства щодо розмежування строків застосування штрафних санкцій
	Латковська Т. А. Категорія «принципи права» та її значення для фінансово-правової науки
	Лещенко О. В. Методологічні аспекти правового регулювання грошового обігу
	Ліпко О. Ю. До питання щодо рівнів регулювання обігу грошових коштів 
	Литвинова Ю. М. Принцип межгосударственного сотрудничества в системе принципов финансового контроля в таможенной сфере
	Ломакина Н. Н. Принцип снижения правовых рисков банковской деятельности как актуальное направление правового регулирования в сфере денежно-кредитных отношений
	Макух О. В. Публічно-правові засади регулювання статусу учасників податкових відносин
	Маринчак Н. Є. Деякі питання вдосконалення податково-правового інституту забезпечувальних заходів
	Маринів Н. А. Правові принципи проведення податкових перевірок
	Мельник М. П. До питання про строки сплати податків та зборів
	Митрофанова Д. К. Інвестиції за Податковим кодексом України
	Могильницький М. С. Щодо з'ясування місця безповоротної фінансової допомоги у вигляді сум кредиторської заборгованості в складі валових доходів (аналіз судової практики)
	Монаєнко А. О. Дискусійні питання щодо інституту бюджетної відповідальності
	Морозова О. С. Принципы межбюджетных отношений в ФРГ: общая характеристика
	Музика-Стефанчук О. А. Фінансова безпека як принцип бюджетної діяльності
	Назаров В. Н. Принципы денежного права
	Нестеренко А. С. Принципи фінансової системи України
	Ніщимна С. О. Принципи фінансового права як необхідна умова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади
	Образцова І. О. Принцип відповідальності публічної адміністрації в бюджетному праві
	Онищук Н. Ю. О принципах налоговой ответственности
	Очкуренко С. В. Проблемы законодательного закрепления принципов банковского кредитования 
	Паркулаб В. Г. До питання про систему податкового обов'язку
	Пастушенко Е. Н., Земцов А. С. Принципы финансовой деятельности Центрального банка Российской Федерации (постановка проблемы)
	Пауль А. Г. Принцип единства бюджетной системы и принцип самостоятельности бюджетов: конституционные основы и практика применения
	Пилипенко А. А. Теоретико-прикладные аспекты применения принципа презумпции добросовестности в финансовом праве
	Пліс І. О. Аналіз судової практики порядку оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від ломбардних операцій
	Плотнікова М. В. Принципи правотворчості у сфері регулювання ринку банківських послуг
	Покатаєва О. В. Податкова правосуб'єктність юридичних осіб
	Покатаєв П. С. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів 
	Пришва Н. Ю. Норми-принципи у фінансовому праві
	Россихина Г. В. К вопросу об основных формах реализации финансово-правовых норм
	Савченко Л. А. Принципы финансового контроля
	Самсін І. Л. Про динаміку податкового зобов'язання
	Селюков А. Д. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности государства
	Семенченко С. А. Доходы местных бюджетов: понятие и классификация 
	Семчик О. А. Правовые принципы и оценочные категории в теории финансового права
	Сергієнко К. А. Правові проблеми реформування депозитарної системи в Україні 
	Скоробогач В. І. Надання органами місцевого самоврядування пільги з податку на прибуток підприємств
	Собчук Ю. Г. Реалізація контрольної функції у відносинах неплатоспроможності банків
	Солдатенко О. В. Принципи достовірності бюджету України та обов'язковості його виконання
	Соловйова Ю. О. Деякі питання реалізації принципу захисту прав суб'єктів податкового контролю
	Соловьева Н. А. К вопросу о реализации принципа справедливости налогообложения
	Товкун Л. В. Поняття принципів податкового права та особливості їх реалізації
	Трубіна М. В. Реалізація принципу самостійності місцевих бюджетів у контексті децентралізації державної влади
	Тхор С. О. Єдиний податок: перший погляд
	Усенко Є. А. Податкове правопорушення за Податковим кодексом України: проблеми визначення
	Фалько Л. В. Принцип законності державного фінансового контролю
	Федоров С. Є. Публічність як принцип фінансового контролю
	Філевський Р. М. Податкове адміністрування та його основоположні принципи 
	Фокша Л. В. Розмежування понять «позика» і «запозичення» в бюджетному законодавстві України
	Хомутинник В. Ю. Повноваження місцевих органів у сфері бюджету
	Хохуляк В. В. Теоретична розробка принципів оподаткування у науці фінансового права кінця ХІХ ст.
	Храбров А. О. Принцип верховенства права як загальноправовий принцип податкового права
	Чвалюк А. М. Порушення принципів податкового законодавства при справлянні туристичного збору
	Чернадчук В. Д. Приципи виконання бюджету
	Чинчин М. М. Адміністрування вирішення податкових конфліктів судовими органами
	Чуприна Л. М. Принципи бюджетного устрою України
	Шаптала Н. К. До питання співвідношення публічного і податкового у фінансово-правовій сфері
	Шаренко М. С. Принципи класифікації складових елементів податкової системи України
	Шкільова Н. В. Оподаткування майна на межі узгодження приватного та публічного
	Шульга Т. М. Особенности некоторых принципов налогового права Украины
	Шульженко О. В. Значення податкових роз'яснень щодо корегування податкового обов'язку: судова практика
	Яговкина В. А. Основные направления реформирования финансов учреждений как децентрализованных фондов публичных денежных средств
	Якуша Н. В. Размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Украине: основания к реформированию
	Янкевич С. В. Организационно-правовые основы принципа прозрачности бюджетного процесса в Республике Польша 
	Яцкін Р. О. Принципи бюджетного процесу 
	Ящук О. В. Комплексне оновлення правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері оподаткування

