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РЕФЕРАТ

Байда Я.О. Фінансове забезпечення розвитку місцевих 
територіальних громад (на прикладі Дмитрівської сільської ради 
Полтавської області). Рукопис.

Випускна робота на здобуття кваліфікації бакалавра з фінансів,
банківської справи та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Робота містить 105 сторінок, 19 таблиць, 19 рисунків, список літератури:
55 найменувань, 4 додатки.

Ключові слова: фінансове забезпечення, місцеві територіальні 
громади, місцеві бюджети, доходи, кошторис, податкові надходження, 
неподаткові надходження, міжбюджетні трансферти, видатки, капітальні 
видатки.

Об’єктом дослідження виступає місцевий бюджет Дмитрівської 
сільської ради Полтавської області.

Метою випускної роботи є узагальнення теоретичних засад та 
розробка практичних рекомендацій щодо фінансового забезпечення 
розвитку місцевих територіальних громад.

В випускній роботі визначено сутність та механізм фінансового
забезпечення розвитку місцевих територіальних громад. Вивчено 
нормативно-правове та фінансове забезпечення розвитку місцевих 
територіальних громад. Здійснено аналіз формування місцевих бюджетів в 
Україні. Проведено аналіз дохідної та видаткової частин бюджету 
Полтавської області. Дмитрівської сільської ради Запропоновано шляхи 
вдосконалення фінансового забезпечення розвитку місцевих 
територіальних громад.

Одержані результати можуть бути використані при формування 
доходної та видаткової бази місцевих бюджетів України.


