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АНОТАЦІЯ

        В дипломній магістерській роботі досліджуються питання управління
місцевими фінансами в розрізі їх складових: доходів та видатків місцевого
бюджету,місцевих позик, фінансів комунальних підприємств.Проаналізовано 
динаміку та структуру складових місцевих фінансів м.Кременчука,
а також проведено аналіз стану фінансового контролю за діяльністю місцевих 
органів влади, ефективним управлінням місцевими фінансовими ресурсами. 
Виділено проблеми стану управління місцевими фінансами і запропоновано 
концептуальні засади їх вирішення.
     Ключові слова: місцеві фінанси, управління доходам та видатками,
місцеві органи влади,фінансові ресурси,податки,міжбюджетні трансферти.

                                                          SUMMARY

      In his master work examines the management of local finances in the context
of their components: revenues and expenditures of local budgets, municipal bonds,
financial utilities. The dynamics and structure of the components of Kremenchug’s
local finances were analyzed, as well as the analysis of the state of financial control
over the activity of local authorities, effective management of local 
financialresources. The problems of the state of management of local finances are
highlighted and conceptual bases of their solution are offered.

           Keywords: local finance, revenue and expenditure management, local
authorities, financial resources, taxes, intergovernmental transfers

   

         




