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(f) Рентна плата. Платники – особи, які здійснюють надро-, водо- і лісокористування, використання радіочастот, а також здійснюють транспортування
нафтопродуктів і аміаку трубопроводами України.
(g) Мита. Порядок справляння мита та їх види встановлені митним
законодавством.
В цілому податкову систему України можна охарактеризувати як досить
лояльну до платників податків. Загальна кількість і розмір податкового тягаря не
можна назвати надмірним. Основний податковий закон є сучасним, зрозумілим для
розуміння і дуже докладним. Однак не можна не відзначити той факт, що ставки по
основним діючим податків (ПДВ, прибуткового, податку на прибуток, акцизів,
єдиного податку) регулярно піднімаються, що, з одного боку, покликане допомогти
державі подолати виниклі фінансові труднощі і кризові явища, але, з іншого боку,
навряд чи може позитивно позначитися як на добробуті громадян, так і на розвиток
бізнесу, а також сприяє виникненню нових механізмів ухилення від сплати податків.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
МІЖ БАНКАМИ УКРАЇНИ І
ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
Кредитна діяльність банківських установ потребує змін і реорганізації, а
інвестиційна банківська діяльність на теперішній час в Україні нерозвинена і
потребує, по перше, налагодження і стабілізації кредитної діяльності, а по друге
пошук нових напрямків для її реалізації.
Одночасно з тим, така діяльність є ризикованою як для банку, так і для
бюджету об'єднаної територіальної громади, що є першою проблемою на шляху
вирішення поставлених завдань. Другою проблемою є значна неоднорідність
розгалуження банківських установ по території України.
Першим етапом вивчення актуальності даного виду взаємодії було
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визначено застосування такого методу збору інформації як анкетування. ОТГ
було запропоновано відповісти на 3 запитання.
1. Як ви оцінюєте достатність фінансових ресурсів Вашої ОТГ?
2. Яким джерелам зовнішнього фінансування, у разі потреби, Ви би
надали перевагу?
3. Проранжуйте критерії банківської установи, які, на Вашу думку, є
найбільш важливими для Вас при виборі установи для співпраці.
Другим етапом було визначення більш успішних банків в Україні. Для
цього були взяті основні фінансові показники банківської діяльності (станом на
1 січня 2019 року): загальні активи, загальні зобов'язання, обсяг власного
капіталу, обсяг кредитно- інвестиційного портфеля, обсяг статутного капіталу
та обсяг залучених коштів клієнтів.
У Microsoft Excel створена база фінансових даних банків України, де банки
були структуровані за величиною активів і проранжовані по структурі капіталу,
а саме: банки з державною часткою у капіталі, банки іноземних банківських
груп, банки з приватним капіталом.
Для з’ясування територіального розташування банків по території України
до уваги запропоновано брати такі дані:
1) кількість банківських відділень по Україні для кожного із 40 стійких
банків;
2) територіальне розташування головного офісу банку;
3) кількість відділень в кожному регіоні України.
Безумовними лідерами за кількістю відділень в Україні залишаються ПАТ
КБ «ПриватБанк» з кількістю відділень 2021 та АТ «Ощадбанк» з кількістю
відділень 2630.
Результати проведеної кластеризації ОТГ за фінансовими індикаторами
показали, що тільки один кластер (Claster 3) може зацікавити банки, адже інші
кластери є дотаційними та у ближчому майбутньому не будуть спроможні
відповідати перед банками за власними зобов’язаннями.
А отже, за результатами кластерного аналізу і розділення об'єднаних
територіальної громад на кластери за рівнем успішного функціонування, можна
зробити висновок, що найбільш успішним і вигідним позичальником для банку
є ОТГ третього кластеру. Громади, які входять у цей кластер мають найбільший
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рівень доходу на одного жителя, реверсну дотацію, та найменшу питому вагу
витрат на апарат управління і заробітної плати у видатках, що є показниками
успішного функціонування такої громади на даному етапі.
Крок 3. Координація ОТГ з банками за територіальною ознакою щодо
можливості взаємодії у майбутньому.
Як вже вище зазначали, найбільш цікавими за фінансовим станом для
банків будуть, перш за все, ОТГ із кластеру 3. Тому з метою координації при
взаємодії ОТГ з банками склали базу даних населених пунктів, що входять до
складу ОТГ кластеру 3 та визначили наявність банківських відділень тієї або
іншої банківської установи, банкоматів і терміналів самообслуговування в цій
місцевості.
На четвертому етапі банкам та ОТГ пропонується узгоджувати власні
інтереси при організації взаємодії.
Визначення потреб у характері взаємодії, спектрі банківських послуг
пропонується розглянути на п’ятому етапі.
Шостий етап повинен завершитись прийняттям двостороннього рішення та
укладанням угоди про співробітництво між ОТГ та банком, визначенням умов
взаємодії та переліком можливих банківських послуг. Крок 7 потребує від
банку організації спеціальних робіт по обґрунтуванню та розробці нового
клієнтського каналу банку – ОТГ.
Отже, можна зробити висновок, що такий підхід поділу банків та
територіальних громад і об'єднання їх, умовно, в групи для взаємодії, вигідно
для обох сторін. Об'єднані територіальні громади України отримують
додаткове фінансування для розвитку своєї діяльності та подальшого успішного
функціонування. Банківські установи України, в свою чергу, розвивають свою
кредитну-інвестиційну діяльність, збільшують клієнтопоток, вдосконалюють
лінійку банківських продуктів, що, в підсумку, приносить їм додатковий
прибуток, що є головною метою комерційної організації. Така взаємодія також
позитивно позначиться на економіці України, яка зараз знаходиться на етапи
трансформації.
Дана взаємодія актуальна як з боку банківської установи, так і збоку ОТГ.
А отже існує необхідність подальшого аналізу і розгляду формування
механізму фінансової взаємодіє між двома суб’єктами.
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