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Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 
підсумками трьох кварталів 2017 року в частині надходжень підготовлені 
Рахунковою палатою відповідно до вимог частини першої статті 53 
Бюджетного кодексу України і частини першої статті 7 Закону України  
„Про Рахункову палату” на основі оперативної інформації Державної 
казначейської служби України про виконання Державного бюджету України 
за січень – вересень 2017 року. 

1. У Законі України від 21.12.2016 № 1801-VІІІ „Про Державний 
бюджет України на 2017 рік” (далі – закон про державний бюджет  
на 2017 рік) надходження державного бюджету загалом визначалися  
в сумі 945 млрд 135,1 млн грн, у тому числі загального  
фонду – 870 млрд 584,1 млн грн, спеціального фонду – 74 млрд 551,0 млн грн, 
зокрема:  

- доходи державного бюджету – 731 млрд 31,1 млн грн, у тому  
числі загального фонду – 673 млрд 737,9 млн грн, спеціального  
фонду – 57 млрд 293,2 млн грн;  

- державні запозичення – 190 млрд 797,1 млн грн, у тому числі  
загального фонду – 174 млрд 797,1 млн грн, спеціального  
фонду – 16,0 млрд грн;  

- надходження до загального фонду коштів від приватизації 
державного майна – 17 млрд 100,0 млн грн;  

- надходження від повернення кредитів – 6 млрд 206,9 млн грн, у тому 
числі до загального фонду – 4 млрд 949,1 млн грн, спеціального  
фонду – 1 млрд 257,8 млн гривень.  

2. Упродовж звітного періоду до закону про державний бюджет  
на 2017 рік внесено зміни в частині надходжень згідно із законами України 
від 23.03.2017 № 1979-VІІІ і від 13.07.2017 № 2137-VIII „Про внесення змін 
до Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” та  
від 06.06.2017 № 2079-VIII „Про внесення змін до Закону України  
„Про Державний бюджет України на 2017 рік” щодо фінансового 
забезпечення місцевих виборів”.  

З урахуванням цих змін визначений у законі про державний бюджет на 
2017 рік обсяг надходжень державного бюджету збільшено  
на 40 млрд 35,5 млн грн, або 4,2 відс., – до 985 млрд 170,6 млн грн, у тому 
числі загального фонду – на 27 млрд 976,2 млн грн, або 3,2 відс., –  
до 898 млрд 560,3 млн грн, спеціального фонду – на 12 млрд 59,3 млн грн, 
або 16,2 відс., – до 86 млрд 610,3 млн грн, зокрема:  

- доходи державного бюджету збільшено на 39 млрд 935,5 млн грн –  
до 770 млрд 966,6 млн грн, у тому числі загального фонду –  
на 27 млрд 986,2 млн грн – до 701 млрд 724,1 млн грн, спеціального  
фонду – на 11 млрд 949,3 млн грн – до 69 млрд 242,5 млн грн;  
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- надходження від державних запозичень збільшено на 100,0 млн грн, 
при цьому у частині спеціального фонду ‒ на 110,0 млн грн –  
до 16 млрд 110,0 млн грн, загального фонду ‒  зменшено на 10,0 млн грн –  
до 174 млрд 787,1 млн гривень.  

Крім того, Міністерство фінансів України внесло зміни до 
затверджених показників надходжень від державних внутрішніх і зовнішніх 
запозичень до загального фонду, зокрема, на підставі:  

- статті 16 закону про державний бюджет на 2017 рік та постанов 
Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 54 і від 06.03.2017 № 123  
„Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства 
„Державний експортно-імпортний банк України” та внесення змін до його 
Статуту”, від 01.02.2017 № 55 і від 06.03.2017 № 122 „Про збільшення 
статутного капіталу публічного акціонерного товариства „Державний 
ощадний банк України” та внесення змін до його Статуту”, від 22.02.2017  
№ 89 „Деякі питання додаткової капіталізації публічного акціонерного 
товариства комерційний банк „ПРИВАТБАНК” і від 23.06.2017 № 443  
„Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства 
комерційний банк „ПРИВАТБАНК” у зв’язку із збільшенням статутного 
капіталу державних банків за рахунок випуску облігацій внутрішньої 
державної позики в обмін на акції додаткової емісії банків, збільшивши 
надходження від державних внутрішніх запозичень на 64 млрд 952,9 гривень;  

- частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.09.2017 № 696 „Про здійснення державних 
зовнішніх запозичень у 2017 році” внаслідок здійснення викупу облігацій 
зовнішніх державних позик України 2015 року, збільшивши надходження від 
державних зовнішніх запозичень на 41 млрд 389,7 млн гривень.  

З урахуванням цих змін річний план державних запозичень до 
загального фонду збільшено на 106 млрд 342,6 млн грн –  
до 281 млрд 129,7 млн грн ‒  і загалом визначено в сумі  
297 млрд 239,7 млн гривень.  

Визначений у законі про державний бюджет на 2017 рік обсяг 
надходження коштів від приватизації державного майна і повернення 
кредитів не змінювався.  

З урахуванням зазначеного річний обсяг надходжень державного 
бюджету на 2017 рік визначено в сумі 1 трлн 91 млрд 513,2 млн грн,  
у тому числі загального фонду – 1 трлн 4 млрд 902,9 млн грн, спеціального 
фонду – 86 млрд 610,3 млн гривень.  

3. На січень – вересень 2017 року план надходжень до  
загального фонду державного бюджету з урахуванням внесених змін 
становив 767 млрд 904,7 млн грн, або 76,4 відс. річного обсягу.  
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Згідно з розписом Державного бюджету України на 2017 рік,  
з урахуванням внесених змін план доходів загального фонду на  
січень – вересень 2017 року визначено в сумі 495 млрд 840,0 млн грн,  
або 70,7 відс. затвердженого на 2017 рік обсягу.  

4. За даними оперативного звіту Державної казначейської служби 
України, надходження до державного бюджету за підсумками трьох 
кварталів 2017 року становили загалом 779 млрд 376,0 млн грн, або 71,4 відс. 
затвердженого з урахуванням внесених змін річного обсягу, в тому числі 
доходи – 585 млрд 687,5 млн грн, або 76,0 відс., державні  
запозичення – 186 млрд 116,5 млн грн, або 62,6 відс., надходження від 
повернення кредитів – 4 млрд 269,2 млн грн, або 68,8 відс., приватизації 
державного майна – 3 млрд 302,8 млн грн, або 19,3 відсотка. 

4.1. Надходження до загального фонду державного бюджету у  
січні – вересні становили 701 млрд 884,9 млн грн, або 69,8 відс. річного 
плану і 91,4 відс. плану на звітний період, у тому числі  
доходи – 511 млрд 539,4 млн грн, або 72,9 відс. затвердженого річного обсягу 
та 103,2 відс. плану звітного періоду.  

План доходів загального фонду звітного періоду перевиконано  
на 15 млрд 699,4 млн грн, або 3,2 відсотка. При цьому планові показники за 
окремими складовими перевиконано загалом на 31 млрд 307,8 млн грн, 
зокрема:  

- податку на додану вартість з ввезених на територію України  
товарів – на 19 млрд 561,1 млн грн, або 12,4 відс;  

- податку на прибуток підприємств – на 4 млрд 824,5 млн грн,  
або 11,1 відс;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 1 млрд 385,9 млн грн,  
або 2,7 відс.;  

- надходжень частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об’єднань і дивідендів (доходу), нарахованих на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна  
власність, – на 831,9 млн грн, або 3,8 відс.;  

- збору під час набуття права власності на легкові автомобілі –  
на 816,8 млн грн, або 62,3 відсотка.  

Водночас за окремими доходами загального фонду планові показники 
звітного періоду не виконано загалом на 15 млрд 608,4 млн грн, зокрема:  

- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 6 млрд 213,0 млн грн, 
або 11,6 відс.;  

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) – на 2 млрд 671,5 млн грн, або 5,4 відс.;  
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- рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу – на 1 млрд 247,1 млн грн, або 4,2 відсотка.  

Надходження від державних запозичень у січні – вересні поточного 
року до загального фонду державного бюджету при плані  
260 млрд 23,1 млн грн, або 92,5 відс. річного обсягу, становили  
183 млрд 53,1 млн грн, або 65,1 відс. річного плану і 70,4 відс. плану на 
січень – вересень поточного року, у тому числі від:  

- зовнішніх запозичень – 95 млрд 584,0 млн грн, або 85,1 відс. плану 
(річний план і план на звітний період визначено в обсязі 112 млрд 269,7 млн грн);  

- внутрішніх запозичень – 87 млрд 469,1 млн грн, або 51,8 відс.  
річного плану (168 млрд 860,0 млн грн) і 59,2 відс. плану звітного  
періоду (147 млрд 753,4 млн гривень).  

Надходження від приватизації державного майна при плані на  
січень – вересень 2017 року 8 млрд 401,5 млн грн, або 49,1 відс. річного 
обсягу, становили 3 млрд 302,8 млн грн, або 19,3 відс. річного плану  
і 39,3 відс. плану на січень – вересень поточного року.  

Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету при 
плані на січень – вересень 2017 року 3 млрд 640,1 млн грн,  
або 73,6 відс. річного обсягу, становило 3 млрд 989,6 млн грн, або 80,6 відс. 
річного плану і 109,6 відс. плану на січень – вересень поточного року.  

4.2. Надходження до спеціального фонду становили 77 млрд 491,1 млн грн, 
або 89,5 відс. затвердженого на рік обсягу, в тому числі  
доходи – 74 млрд 148,1 млн грн, або 107,1 відс., державні  
запозичення – 3 млрд 63,4 млн грн, або 19,0 відс., повернення  
кредитів – 279,6 млн грн, або 22,2 відсотка.  

* * *  
Враховуючи, що план надходжень загального фонду державного 

бюджету на січень – вересень 2017 року з урахуванням внесених змін 
визначено в сумі 767 млрд 904,7 млн грн, надходження до загального 
фонду, за даними оперативного звіту Державної казначейської служби 
України, становили 701 млрд 884,9 млн грн, що на 66 млрд 19,8 млн грн, 
або 8,6 відс., менше, ніж заплановано, та надходження до спеціального 
фонду – 77 млрд 491,1 млн грн, за підсумками трьох кварталів 2017 року 
перевиконання більше ніж на 15 відс. показників надходжень 
державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на 
січень – вересень поточного року, відсутнє.  

Т. в. п. Голови Рахункової палати           О. С. Яременко 
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