
184

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Ф
ІН

АН
СИ

, Г
РО

Ш
О

ВИ
Й

 О
БІ

Г 
І К

РЕ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2022
www.business-inform.net

УДК 338.43.008 004:631 
JEL: H54; O18; R51 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-184-190

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ м. ЛЬВОВА
2022 ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З. 

УДК 338.43.008 004:631
JEL: H54; O18; R51

Ватаманюк-Зелінська У. З. Аналіз фінансового забезпечення інфраструктурних проєктів м. Львова
Метою статті є аналіз поточних варіантів фінансування інфраструктурних проєктів м. Львова шляхом встановлення альтернативних джерел 
підсилення фінансового забезпечення. Проаналізовано обсяги додаткового залучення коштів на благоустрій громад за рахунок коштів Державно-
го фонду регіонального розвитку та субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій. Було встановлено, що повністю профінансувати необхідні інфраструктурні проєкти за рахунок бюджетних ко-
штів нереалістично. Спеціально для потреб територіальних громад, із можливістю використання кількома громадами водночас, пропонується 
новий інструмент залучення коштів для реалізації місцевих інвестиційних проєктів – облігації фондів місцевого розвитку. Запропоновано залу-
чення альтернативних джерел фінансування, зокрема емісію облігацій фондів місцевого розвитку. За міжнародною класифікацією облігації фон-
дів місцевого розвитку належать до інфраструктурних облігацій. Зазначено, що облігації фондів місцевого розвитку вже є в українських проєктах 
законодавчого регулювання позикових капіталів. Такі облігації, у разі їх реалізації, вигідно відрізнятимуться від облігацій підприємств та облігацій 
місцевих позик за рахунок: визначення напрямку цільового використання позичених коштів; специфічного емітента – Фонду місцевого розвитку; 
порівняно низьких ризиків для інвесторів за рахунок контролю бюджетного грошового потоку для погашення облігацій та виплати доходів за 
ними. Їх перевагою є те, що, на відміну від облігацій місцевих позик, де емітентами можуть бути лише міські ради, рішення про емісію облігацій 
фондів місцевого розвитку можуть також приймати обласні, районні, селищні та сільські ради. Водночас акцентується увага на започаткуванні 
нових бізнесів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, шляхом створення малих підприємств, які надаватимуть важливі послуги 
для задоволення потреб територіальної громади на основі субпідрядних договорів. Органи місцевого самоврядування мають можливість стиму-
лювати такі підприємницькі ініціативи серед зацікавлених безробітних громадян, надаючи приміщення новоствореним самозайнятим особам – 
підприємцям, компенсуючи орендну плату шляхом одноразової виплати з Фонду соціального страхування України на організацію підприємницької 
діяльності безробітними громадянами.
Ключові слова: інфраструктурний проєкт, фінансове забезпечення, благоустрій, джерела фінансування, інфраструктура, бюджет.
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Watamanyuk-Zelinska U. Z. The Analysis of Financial Support of Infrastructure Projects of Lviv
The goal is to analyze the current options of infrastructure projects financing in Lviv by establishing alternative sources of strengthening their financial support. 
The study analyses the volume of additional funds for community improvement at the expense of the State Fund of Regional Development and subventions 
from the State budget to local budgets in order to implement the measures for the socioeconomic development of individual territories. It was found that it is 
not realistic to finance completely the necessary infrastructure projects at the expense of budget funds. Especially for the needs of territorial communities with 
the possibility of being used by several communities simultaneously, a new attracting funds tool for the implementation of local investment projects – bonds of 
local development funds – is proposed. The alternative way to attract additional sources of funds, in particular, is the emission of bonds of local development 
funds. According to the international classification, bonds of local development funds belong to infrastructure bonds. It is noted that they exist already in the 
Ukrainian projects of loan capital legislative regulation. The determined bonds, if implemented, should advantageously differ from corporate bonds or local loan 
bonds due to: determining the direction of the intended use of borrowed funds; specific issuer – the Local Development Fund; relatively low risks for investors 
due to control of the budget cash flow for bonds repayment and receiving income on bonds. Their advantage is that, unlike local loan bonds, where issuers can 
only be city councils, the regional, district, settlement and village councils can also make decisions to issue the local development fund bonds. At the same time, 
attention is focused on the initiation of new businesses in the field of housing and communal services, in particular, through the creation of small enterprises 
that will provide important services to meet the needs of the territorial community on the basis of subcontract agreements. Local self-governed bodies have 
the opportunity to stimulate such business initiatives among the unemployed population that are available to work, providing space (premises) to newly cre-
ated self-employed persons – entrepreneurs, compensating the rent as one-time payment from the Social Insurance Fund of Ukraine for the organization of 
entrepreneurial activities by unemployed citizens.
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В умовах євроінтеграції високорозвинена інфра-
структура стає вагомим чинником інтенсифі-
кації та підвищення ефективності функціону-

вання міста, формування інвестиційно привабливої 
місцевої економіки, створення умов для економічно-
го зростання та підвищення соціального рівня життя 
населення. В умовах економічної трансформації, коли 
відчутний дефіцит бюджетних коштів, гостро постає 
питання щодо залучення додаткових джерел фінансу-
вання міських інфраструктурних проєктів.

Питанням фінансування інфраструктурних про- 
єктів присвячені праці вітчизняних і зарубіжних на-
уковців і дослідників. Зокрема, серед вітчизняних 
можна виокремити тих, які розглядають загальні пи-
тання фінансування інфраструктурних проєктів, до-
сліджують міжнародний досвід і можливості адапта-
ції його в українських реаліях, а саме: Циганкову М. 
[1], Дідівську С. [2], Волинського Г. [3], Лук’янченко 
О. та Джабраілова Р. [4], Омельяненко О. [5], Нагор-
ну О. та Плаксун В. [6], Буряченка А. [7], Овчарову Л.  
і Бодеко В. [8].

Метою статті є аналіз сучасного стану фінан-
сування інфраструктурних проєктів м. Львова для 
їх ефективної реалізації шляхом установлення аль-
тернативних джерел підсилення фінансового забез-
печення.

Сьогодні Львівщина має достатньо розвинуту 
інфраструктуру з домінуючою роллю в ній м. Львова 
як головного культурного та транспортного центру. 
Обласний центр демонструє стабільне нарощування 
темпів розвитку та модернізації інфраструктури, зо-
крема в транспортній, інформаційно-комунікаційній, 
рекреаційній, туристичній, освітній і культурній під-
системах.

Соціально-економічний розвиток міста здебіль-
шого залежить від його забезпечення власними дже-
релами фінансування. У фінансуванні інфраструк-
турних проєктів можуть бути використані кошти бю-
джетів державного та місцевого рівнів центральних 
і місцевих органів влади. Серед таких особливу роль 
відіграє бюджет розвитку, що знаходиться у складі 
спеціального фонду міського бюджету. На рис. 1 про-
демонстровано загальний обсяг видатків бюджету 
розвитку м. Львова протягом 2018–2020 рр.

Як бачимо з рис. 1, протягом аналізованого пе-
ріоду видатки з міського бюджету мали тенденцію до 
збільшення. Зокрема, у 2019 р. вони збільшилися на 
293,7 млн грн (11%) порівняно з 2018 р. Натомість у 
2020 р. обсяг видатків бюджету розвитку збільшився 
на 215,4 млн грн (7,3%). Збільшення фактичного об-
сягу видатків бюджету розвитку свідчить про зрос-
тання капітальних видатків, які сприяють соціально-
економічному розвитку міста.

Складовою частиною спецфонду бюджету міста 
є субвенції з інших бюджетів, які спрямовуються на 
реалізацію інвестиційних проєктів (табл. 1).

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету ви-
датки на фінансування інфраструктурних проєктів у 
2020 р. становили 21 644 тис. грн, що менше проти 
2019 р. на 19 775,3 тис грн. Кошти були використані 
на [9]:
 виконання інвестиційних проєктів у сумі 

1669,4 тис грн у 2018 р. У 2019 р. видатки на 
здійснення інвестиційних проєктів суттєво 
збільшилися порівняно з 2019 р., зокрема на 
39749,9 тис. грн, і становили 41419,3 тис. грн. 
У 2020 р. вони зменшилися майже вдвічі;

 фінансове забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту й утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого зна-
чення, вулиць і доріг комунальної власності 
в населених пунктах у сумі 21 627 тис. грн у 
2018 р. У 2019 р. видатки значно скоротилися 
порівняно з 2018 р. і становили 1 623 тис. грн. 
Однак у 2020 р. ситуація значно покращилась, 
і видатки збільшилися на 5 877 тис. грн у по-
рівнянні з 2019 р.

У разі нестачі бюджетних коштів для фінансу-
вання інфраструктурних проєктів представ-
ники влади вдаються до непрямої (опосеред-

кованої) фінансової допомоги – у формі державних 
гарантій, прийняття на себе частини ризиків, кре-
дитної підтримки, податкових пільг, використовують 
інші державні фінансової інструменти. Бюджетні ко-
шти спрямовуються на фінансування такого проєкту 
у випадках, коли він має велике соціальне та страте-
гічне значення, або якщо без державної підтримки 
проєкт не може бути комерційно виправданим.

Зауважимо, що найбільша частина видатків бю-
джету м. Львова на інфраструктуру стосується жит-
лово-комунального господарства та виділяється на 
благоустрій населених пунктів (табл. 2). Благоустрій 
населених пунктів – комплекс робіт з інженерного за-
хисту, розчищення, осушення й озеленення території, 

2664,4

2955,1

3170,5

2400
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2700
2800
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3000
3100
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3300
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Млн грн

Рис. 1. Загальний обсяг видатків бюджету розвитку  
м. Львова за 2018–2020 рр., млн грн

Джерело: сформовано за даними [9].
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Таблиця 1

Фінансування інфраструктурних проєктів за рахунок субвенцій

Показник 
Рік

2018 2019 2020

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів

Планові, тис грн 1690,0 44186,7 24733,6

Фактичні, тис грн 1669,4 41419,3 21644,0

Частка фактичних щодо планових, % 98,8 93,7 87,5

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності  

в населених пунктах

Планові, тис грн 21627,0 1623,0 7500,0

Фактичні, тис грн 21627,0 1623,0 7500,0

Частка фактичних щодо планових, % 100,0 100,0 100,0

Джерело: складено за даними [9].

Таблиця 2

Видатки бюджету м. Львова на інфраструктуру в розрізі функціональної та економічної класифікації

Показник 
Рік 

2018 2019 2020

Функціональна класифікація – житлово-комунальне господарство

Планові, тис. грн 452430,9 543874,2 814076,2

Фактичні, тис. грн 445976,2 483678,1 760778,9

Частка фактичних щодо планових, % 98,6 88,9 93,5

Економічна класифікація – організація благоустрою населених пунктів

Планові, тис. грн 366080,9 430795,7 588180,8

Фактичні, тис. грн 362423,9 401913,9 551613,3

Частка фактичних щодо планових, % 99 93,3 93,8

Джерело: складено за даними [9].

а також соціально-економічних, організаційно-право-
вих та екологічних заходів з поліпшення мікрокліма-
ту, санітарного очищення, зниження рівня шуму та ін.,  
що здійснюються на території населеного пункту з 
метою її раціонального використання, належного 
утримання й охорони, створення умов щодо захисту 
та відновлення сприятливого для життєдіяльності 
людини довкілля [10].

З табл. 2 бачимо, що найбільше фактичне вико-
нання бюджету щодо організації благоустрою населе-
них пунктів було у 2018 р. – 99%; у 2019 р. видатки 
значно скоротилися – до 93,3%, однак у 2020 р. ситу-
ація дещо покращилась, і виконання видаткової час-
тини бюджету у сфері організації благоустрою міста 
становило 93,8%.

Міське середовище з його запорошеним і за-
газованим сухим повітрям, високим температурним 
режимом, тепловим випромінюванням стін будівель, 
асфальтових і бетонних покриттів вулиць і площ по-
гіршує санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови, 

в яких протікають життя, виробнича діяльність і від-
починок населення. Завдання озеленення міст – це 
не тільки збільшення площі зелених насаджень, але 
й рівномірний розподіл зелені по території, широке 
внутрішньоквартальне та внутрішньодворове озеле-
нення, реконструкція існуючих парків, садів, бульва-
рів і скверів.

У комплексі заходів щодо очищення атмосфери 
сучасного міста від забруднень і зниження рів-
ня шуму особливе значення надається міським 

зеленим насадженням – гігантським зеленим філь-
трам (паркам, садам, бульварам). Зелені насадження 
Львова завжди були неодмінною, обов’язковою скла-
довою містобудівного каркасу міста. Вони відіграють 
унікальну буферну роль у міському середовищі та є 
важливими агентами елімінації з міського середови-
ща та знешкодження (або депонування) шкідливих 
полютантів, пилу, оптимізації газового складу пові-
тря та терморегуляції у міському середовищі. Зелені 
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насадження в місті виконують санітарно-гігієнічні та 
декоративно-естетичні функції. Насадження в пар-
ках, лісопарках, садах, великих скверах виконують в 
основному декоративно-естетичні функції [11].

Згідно із проектом Закону України «Про зеле-
ні насадження міст та інших населених пунктів» [12] 
фінансування заходів на створення, охорону, утри-
мання та відтворення зелених насаджень населених 
пунктів може здійснюватися за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів, коштів підприємств, установ, орга-
нізацій, добровільних внесків юридичних осіб та гро-
мадян, інших джерел, передбачених законом. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансу-
ються [12]:

1) заходи зі створення, охорони, утримання та 
відтворення зелених насаджень у рамках виконання 
місцевих програм благоустрою населених пунктів, у 
тому числі проєктів благоустрою територій населе-
них пунктів;

2) охорона й утримання об’єктів благоустрою 
зеленого господарства комунальної форми власнос-
ті, переданих органами місцевого самоврядування на 
баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених на-
саджень на об’єктах благоустрою комунальної форми 
власності.

Озеленення прибудинкових територій об’єктів 
нового будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту будівель і споруд здійснюється за рахунок 
коштів забудовників (інвесторів).

Протягом останніх років з міського фонду охо-
рони навколишнього природного середовища 
щороку виділялися кошти на реалізацію захо-

дів щодо збереження зелених насаджень міста (рис. 2).

Останніми роками на утримання парків виді-
ляється 30% коштів від потреби, капітальний 
ремонт у парках не проводиться, що нега-

тивно відбивається на зовнішньому вигляді зелених 
насаджень і елементів благоустрою. Протягом десяти 
років виготовляється й узгоджується технічна доку-
ментація для встановлення меж парків, що спричи-
няє самозахоплення території. Фінансування парків 
здійснюється управлінням інженерного господарства 
міської ради, а фінансування вуличних насаджень і 
скверів ведеться відділами комунальних господарств 
районів міста. Доглядні роботи за зеленими наса-
дженнями міста здійснюються на тендерній основі не 
балансоутримувачем а відділом благоустрою управ-
ління інженерного господарства.

Тендер на обслуговування парків: ім. І. Франка, 
«Залізна вода», озеро «Левандівське», лісопарку «Зу-
бра» та зеленої зони «Кортумова гора» виграли при-
ватні структури, решта парків перебувають на обслу-
говувані ЛКП «Зелений Львів» і його дочірніх підпри-
ємств. Для поліпшення стану зелених насаджень міста 
необхідно мати єдиного замовника, який розробляв 
би плани і вів контроль за виконанням робіт з догляду 
й утриманню насаджень [15]. Оскільки на створення 
й утримання зеленого фонду в містах витрачається 
багато коштів, необхідно раціонально організувати 
цю роботу, застосовувати технологічні прийоми, що 
знижують вартість нового зеленого будівництва та 
догляду за міськими насадженнями й одночасно під-
вищують їх декоративність і стійкість у місті. 

Масштабні ремонти та реконструкції львів-
ських вулиць у розпалі. У 2020 р. у Львові розпочалася 
реконструкція одразу кількох важливих міських ма-
гістралей. Усі об’єкти є дороговартісними, і у 2021 р.  
міська рада планувала їх продовжити. Частково ре-
конструкції вулиць у 2021 р. будуть фінансуватися з 
міського бюджету, але основне фінансування на ці 
об’єкти місто досі отримує завдяки співпраці з між-
народними європейськими банками.

Витрати на утримання об’єктів дорожньо-мос-
тового господарства м. Львова за 2018–2020 рр. на-
ведено в табл. 3.

З табл. 3 бачимо, що у 2019 р. порівняно з 2018 р.  
відбувається скорочення витрат на утримання 
об’єктів дорожньо-мостового господарства, однак у 
2020 р. спостерігається значне поліпшення ситуації –  
витрати збільшилися майже вдвічі, проте частка фак-
тичних витрат щодо планових з кожним роком змен-
шувалася.

У 2021 р. у Львові продовжилась розбудова місь-
кої веломережі. Зокрема, тривали роботи з будівни-
цтва велодоріжки на вул. Княгині Ольги – вул. Саха-
рова (1,8 млн грн) і на вул. Чорновола – Варшавська –  
Замарстинівська (5,4 млн грн). Ще 4 млн грн перед-
бачили на облаштування «зеленої лінії» на Сихові. 
Окрім того, у 2021 р. планувався ремонт тротуарів на 
вул. Сяйво (від вул. Городоцької до вул. Широкої) з 

13313

13147,4

18249,6 2018 р.
2019 р.
2020 р.

Рис. 2. Видатки бюджету м. Львова на утримання 
зелених насаджень, тис. грн

Джерело: сформовано за даними [13].

З рис. 2 бачимо, що найбільше коштів спрямова-
но на утримання зелених насаджень міста у 2020 р. –  
18249,6 тис грн.

З рис. 3 можемо спостерігати, що найбільша 
частка видатків міського бюджету на утримання зеле-
них насаджень відносно видатків міського бюджету 
на благоустрій була у 2020 р. і становила 3,3%. 
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Рис. 3. Видатки бюджету м. Львова на утримання зелених насаджень,  
% до видатків міського бюджету на благоустрій

Джерело: сформовано за даними [14].

Таблиця 3

Витрати на утримання об’єктів дорожньо-мостового господарства в м. Львів, тис. грн

Показник 
Рік

2018 2019 2020

Функціональна класифікація – транспорт і транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Планові, тис. грн 6184,5 3809,6 7321,2

Фактичні, тис. грн 5283,7 2989,2 5708,6

Частка фактичних щодо планових, % 85,4 78,5 78,0

Економічна класифікація – утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

Планові, тис. грн 600,0 187,0 50,0

Фактичні, тис. грн 528,7 – –

Частка фактичних щодо планових, % 88,1 – –

Економічна класифікація – утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

Планові, тис. грн 5159,5 3613,0 7261,0

Фактичні, тис. грн 4713,6 2979,5 5708,6

Частка фактичних щодо планових, % 91,4 82,5 78,6

Джерело: складено за даними [10].

облаштуванням велодоріжки. Гроші на розвиток ве-
ломережі спрямовуватимуть за умови перевиконан-
ня планових показників надходжень бюджету міста.

Також планується розпочати реконструкцію 
вул. Мазепи та вул. Грінченка в рамках програми «Під-
вищення безпеки автомобільних доріг у містах Украї-
ни». Цей проєкт фінансується Європейським інвес-
тиційним банком. Проєкт реконструкції цих вулиць 
розробило ЛКП «Інститут просторового розвит ку». 
Попередня вартість реконструкції вул. Мазепи –  
180 млн грн, а вул. Грінченка – 90 млн грн, але суми 
можуть змінитися [16].

ВИСНОВКИ
Аналіз фінансового забезпечення інфраструк-

турних проєктів м. Львова показує, що фінансування 
заходів з благоустрою міста може здійснюватися за 
рахунок різних джерел. Фінансування місцевих про-
грам розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою населених пунктів належить до ви-

датків місцевих бюджетів, що можуть здійснювати-
ся з усіх місцевих бюджетів. Враховуючи зазначене,  
у разі прийняття конкретно визначеної місцевої про-
грами та передбачення в рішенні про місцевий бю-
джет необхідних асигнувань місцева рада може здій-
снити фінансування конкретно визначеного проєкту.

Доречним у цьому контексті буде започаткуван-
ня підприємницьких ініціатив у сфері ЖКГ. Зокрема, 
створення малих підприємств із додатковим фінан-
суванням [17; 18], які надають послуги із благоустрою 
на основі договорів підряду для забезпечення потреб 
територіальної громади. Також існує можливість до-
даткового залучення коштів державного бюджету 
на поліпшення благоустрою в громадах за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку, 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій. 

Спеціально для потреб територіальних громад з 
можливістю його використання декількома громада-
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ми одночасно пропонується новий інструмент залу-
чення коштів для реалізації місцевих інвестиційних 
проєктів – облігації фондів місцевого розвитку. На 
відміну від облігацій місцевих позик, де емітентами 
можуть бути лише міські ради, рішення про емісію 
облігацій фондів місцевого розвитку можуть також 
приймати обласні, районні, селищні та сільські ради.

Облігації фондів місцевого розвитку за міжна-
родною класифікацією належать до інфраструктур-
них облігацій. Світовий досвід налічує багато прикла-
дів ефективного застосування інфраструктурних об-
лігацій для відновлення та будівництва доріг, електро-
мереж, комунальних і соціальних об’єктів. Емітентами 
таких облігацій виступають державні банки розвитку, 
спеціалізовані державні агентства та комерційні бан-
ки, але найбільш поширеною є практика випусків 
власне органами місцевого самоврядування, у тому 
числі через спеціально створені ними фонди. Саме 
таку практику пропонується запровадити в Україні.

Облігації фондів місцевого розвитку вже є в 
українських проєктах законодавчого регулювання 
позикових капіталів. Такі облігації будуть вигідно від-
різнятися від облігацій підприємств та облігацій міс-
цевих позик за рахунок: визначення напрямку цільо-
вого використання позичених коштів; специфічного 
емітента – Фонду місцевого розвитку; порівняно 
низьких ризиків для інвесторів за рахунок контролю 
бюджетного грошового потоку для погашення облі-
гацій та виплати доходів за ними.                   
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