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Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками 
трьох кварталів 2018 року в частині надходжень підготовлені Рахунковою 
палатою відповідно до вимог частини першої статті 53 Бюджетного кодексу 
України і пункту 3 частини першої статті 7 Закону України „Про Рахункову 
палату” на основі оперативної інформації про виконання Державного бюджету 
України за січень – вересень 2018 року, поданої Державною казначейською 
службою України Рахунковій палаті листом від 04.10.2018 № 14-08/340-16285.  

1. У Законі України від 07.12.2017 № 2246 „Про Державний бюджет 
України на 2018 рік” (далі – закон про державний бюджет на 2018 рік) 
надходження державного бюджету визначені в сумі 1 трлн 178 млрд 473,6 млн грн, 
у тому числі загального фонду – 1 трлн 85 млрд 115,4 млн грн, спеціального 
фонду – 93 млрд 358,2 млн грн, зокрема:  

- доходи державного бюджету – 917 млрд 879,4 млн грн, у тому  
числі загального фонду – 842 млрд 853,7 млн грн, спеціального  
фонду – 75 млрд 25,7 млн грн;  

- запозичення – 231 млрд 961,4 млн грн, у тому числі  
загального фонду – 214 млрд 961,4 млн грн, спеціального  
фонду – 17,0 млрд грн;  

- від приватизації державного майна – 21 млрд 300,0 млн грн;  
- повернення кредитів – 7 млрд 332,8 млн грн, у тому числі  

до загального фонду – 6 млрд 0,3 млн грн, спеціального  
фонду – 1 млрд 332,5 млн гривень.  

2. У січні – вересні цього року до закону про державний бюджет  
на 2018 рік внесені зміни відповідно до Закону України від 13.07.2018 № 2513 
„Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України  
на 2018 рік”, що не вплинули на показники надходжень державного бюджету.  

Кабінет Міністрів України на підставі частини четвертої статті 15 
Бюджетного кодексу України розпорядженням від 18.07.2018 № 501-р  
„Про збільшення у 2018 році обсягу джерел фінансування державного бюджету 
у зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування” збільшив 
обсяг джерел фінансування загального фонду за кодом класифікації 
фінансування бюджету 601100 „Повернення бюджетних коштів з депозитів, 
надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів” і зменшив  
за кодом класифікації фінансування бюджету 401000 „Запозичення”  
на 5 млрд 500,0 млн гривень. Зазначене спричинене достроковим погашенням 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів, виданих ним в обмін на 
облігації внутрішньої державної позики, погодженим Кабінетом Міністрів 
України постановою від 18.07.2018 № 559 „Про здійснення дострокового 
погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”.  
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З урахуванням цих змін:  
- план на 2018 рік запозичень до загального фонду зменшено  

на 5 млрд 500,0 млн грн – до 209 млрд 461,4 млн грн – і загалом визначено в  
сумі 226 млрд 461,4 млн грн; 

- план на 2018 рік надходжень внаслідок продажу/пред’явлення цінних 
паперів, який у законі про державний бюджет на 2018 рік не встановлено, 
визначено в сумі 5 млрд 500,0 млн гривень.  

З урахуванням зазначеного план на рік надходжень державного бюджету 
загалом, порівняно із визначеним у законі про державний бюджет на 2018 рік, 
не змінився.  

3. На січень – вересень 2018 року план надходжень до загального фонду 
державного бюджету становив 843 млрд 770,8 млн грн, або 77,8 відс. плану  
на рік, з них доходів – 626 млрд 365,2 млн грн, або 74,3 відсотка.  

4. За даними оперативного звіту Державної казначейської служби 
України, надходження до державного бюджету за три квартали 2018 року 
становили 820 млрд 518,8 млн грн, або 69,6 відс. визначеного у законі про 
державний бюджет на 2018 рік обсягу, в тому числі:  

- доходи – 674 млрд 701,7 млн грн, або 73,5 відс.;  

- запозичення – 140 млрд 56,5 млн грн, або 61,8 відс.;  
- повернення кредитів – 4 млрд 683,3 млн грн, або 63,9 відс.;  

- від продажу/пред’явлення цінних паперів – 1,0 млрд грн, або 18,2 відс.;  
- від приватизації державного майна – 77,3 млн грн, або 0,4 відсотка.  

4.1. Надходження до загального фонду державного бюджету в  
січні – вересні становили 750 млрд 162,7 млн грн, або 69,1 відс. плану на рік  
і 88,9 відс. плану на звітний період, у тому числі доходи – 609 млрд 127,8 млн грн, 
або 72,3 відс. плану на рік і 97,2 відс. плану звітного періоду.  

План доходів загального фонду на звітний період не виконано  
на 17 млрд 237,4 млн грн, або 2,8 відсотка. При цьому планові показники з 
окремих складових не виконано загалом на 34 млрд 94,4 млн грн, зокрема:  

- надходжень частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об’єднань і дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, –  
на 11 млрд 29,2 млн грн, або 33,8 відс.;  

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) – на 7 млрд 203,7 млн грн, або 13,8 відс.;  
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- коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно 
до Закону України „Про Національний банк України”, – на 5 млрд 934,7 млн грн, 
або 11,7 відс.,  

- податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 
на 4 млрд 37,5 млн грн, або 1,9 відсотка.  

Водночас з окремих доходів загального фонду планові показники 
звітного періоду перевиконано загалом на 18 млрд 849,8 млн грн, зокрема:  

- податку на прибуток підприємств – на 13 млрд 84,6 млн грн,  
або 21,3 відс;  

- плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на 
користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких 
ліцензій – на 1 млрд 612,9 млн грн, або 25,1 відс.;  

- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 1 млрд 282,5 млн грн, 
або 2,2 відс.;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 874,7 млн грн,  
або 1,4 відсотка.  

Надходження від запозичень у січні – вересні цього року до загального 
фонду державного бюджету при плані 202 млрд 40,6 млн грн, або 96,5 відс. 
річного обсягу, становили 135 млрд 552,0 млн грн, або 64,7 відс. плану на рік  
і 67,1 відс. плану на січень – вересень цього року, у тому числі від:  

- внутрішніх запозичень – 116 млрд 102,3 млн грн, або 98,2 відс.  
плану на рік (118 млрд 258,4 млн грн) і 103,9 відс. плану звітного  
періоду (111 млрд 740,6 млн грн);  

- зовнішніх запозичень – 19 млрд 449,7 млн грн, або 21,3 відс.  
плану на рік (91 млрд 203,0 млн грн) і 21,5 відс. плану звітного  
періоду (90 млрд 300,0 млн гривень).  

Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету при плані 
на січень – вересень 2018 року 3 млрд 645,0 млн грн, або 60,7 відс. річного 
обсягу, становило 4 млрд 405,6 млн грн, або 73,4 відс. плану на рік і 120,9 відс. 
плану на січень – вересень цього року.  

Надходження від продажу/пред’явлення цінних паперів, отриманих 
унаслідок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики,  
становили 1,0 млрд грн, або 18,2 відс. плану на рік і 100,0 відс. плану на  
січень – вересень цього року.  

Надходження від приватизації державного майна при плані на  
січень – вересень 2018 року 10 млрд 720,0 млн грн, або 50,3 відс. річного 
обсягу, становили 77,3 млн грн, або 0,4 відс. плану на рік і 0,7 відс. плану  
на січень – вересень цього року.  
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4.2. Надходження до спеціального фонду становили 70 млрд 356,1 млн грн, 
або 75,4 відс. визначеного у законі про державний бюджет на 2018 рік  
обсягу, в тому числі доходи – 65 млрд 573,9 млн грн, або 87,4 відс.,  
запозичення – 4 млрд 504,5 млн грн, або 26,5 відс., повернення  
кредитів – 277,7 млн грн, або 20,8 відсотка.  

* * *  
За підсумками трьох кварталів 2018 року перевиконання показників 

надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного 
бюджету, на січень – вересень поточного року більше ніж на 15 відс. 
відсутнє.  

Голова Рахункової палати          В. В. Пацкан  
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