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АНОТАЦІЯ

      Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню системи видатків
місцевих бюджетів та обґрунтуванню практичних напрямів її удосконалення. На
підставі проведеного аналізу фінансового стану Решетиліської ОТГ розроблено
шляхи удосконалення планування видатків місцевих бюджетів та стратегію
оптимізації діяльності Решетилівської ОТГ.

Ключові слова: система видатків місцевих бюджетів,аналіз,удосконалення, 
стратегія, прогнозування.

                                                          SUMMARY

     The master's thesis is devoted to the study of the system of expenditures of local
budgets and the substantiation of practical directions for its improvement. Based on 
the analysis of the financial condition of the Reshetilovskoye OTG, ways have been
developed to improve the planning of local budget expenditures and strategies for
optimizing the activities of the Reshetilovskoye OTG.

     Keywords: local budget spending system, analysis, improvement, strategy,
forecasting.

     


