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Об’єкт дослідження – Департамент фінансів виконкому 
Кременчуцької міської ради.

Мета роботи – дослідити і узагальнити процес планування та
фінансування видатків місцевих бюджетів. На основі вивчення теорії й
практики бюджетного планування та казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів за видатками сформульовані перспективи впровадження 
сучасних методів бюджетного планування, в тому числі програмно-
цільового. Запропоновані заходи вдосконалення планування видаткової 
частини бюджету та розвитку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів за видатками можуть бути використані в роботі місцевих 
фінансових органів.




