
Закономірним для всіх розвинутих зарубіжних країн є поділ місцевих 
бюджетів на два самостійні функціональні види місцевих бюджетів. Це 
місцеві поточні, або адміністративні, бюджети та місцеві бюджети розвитку, 
або інвестиційні бюджети. Кожен із цих бюджетів має власні видатки і 
власні доходи. Видатки бюджету розвитку, або бюджету інвестицій, 
спрямовуються на розвиток соціальної інфраструктури, на капітальні 
вкладення, на придбання устаткування та обладнання, на інші інвестиційні 
програми, на сплату основної частини боргу місцевих органів. Доходи 
бюджету розвитку формується за рахунок банківських кредитів, 
муніципальних (комунальних) позик, інвестиційних субсидій, що надаються 
державною владою, та за рахунок деяких інших джерел. Законодавство 
більшості зарубіжних країн забороняє використання доходів бюджетів 
розвитку на видатки поточних бюджетів.

У Великобританії Державний бюджет складається з двох частин: 
звичайного бюджету і національного фонду позик. Звичайний бюджет 
призначений для фінансування поточних витрат держави. Його витрати 
поділяються на щорічно затверджені Парламентом (витрати на оборону, 
економічні і соціальні цілі, субсидії місцевим органам влади, допомога 
країнам, що розвиваються) і постійні витрати консолідованого фонду не 
розглядаються Парламентом (виплати по державному боргу, внески до 
бюджетів). Дохідна частина бюджету у Великобританії в основному 
формується за рахунок податкових надходжень (понад 90 %) [3, с. 76]. 
У різних державах початок бюджетного року визначений по-різному. Так, у 
Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах він збігається з календарним 
роком; у Великобританії, Японії, Канаді бюджетний рік починається з 
1 квітня і закінчується 31 березня; у Швеції, Норвегії -  з 1 липня по 
30 червня; у США -  з 1 жовтня по 30 вересня. На це ж звичайно є причини, 
традиції, які пов’язані з термінами скликання сесій законодавчих органів [2, 
с. 320].

І саме тому ринкова економіка не в змозі ліквідувати бюджетний дефіцит 
без застосування дієвих стабілізуючих заходів, дотримання оптимально 
можливого співвідношення бюджетних доходів з видатками, а також 
запровадження жорсткої економії бюджетних коштів [1, с. 225].

Отже, досвід зарубіжних країн у процесі планування доходів та видатків 
є дуже важливим для України. І навіть світовий досвід підтверджує, що 
коли влада фінансує свої потреби з власних надходжень, то ця влада є 
підконтрольною та діє більш ефективно і відповідально.
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