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Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками 

трьох кварталів у частині надходжень загального фонду 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 за доходами за січень – вересень 2021 року й інформації про планові та 

фактичні показники щодо державних запозичень, надходження коштів від 

приватизації та повернення кредитів за січень – вересень 2021 року (за 

оперативними даними станом на 01.10.2021), наданих Державною 

казначейською службою України Рахунковій палаті листом від 05.10.2021  

№ 13-06-1-06/20468.  

1. У Законі України від 15.12.2020 № 1082 „Про Державний бюджет 

України на 2021 рік” (далі – закон про державний бюджет на 2021 рік) 

надходження загального фонду державного бюджету визначено в  

сумі 1 трлн 657 млрд 137,6 млн грн, зокрема:  

- доходи – 959 млрд 854,3 млн грн;  

- запозичення – 677 млрд 237,3 млн грн, у тому числі:  

внутрішні – 497 млрд 268,4 млн грн;  

зовнішні – 179 млрд 968,9 млн грн;  

- кошти від приватизації державного майна – 12,0 млрд грн;  

- повернення кредитів – 8 млрд 46,0 млн гривень.  

2. У січні – вересні цього року до закону про державний бюджет  

на 2021 рік внесено зміни в частині надходжень загального фонду згідно із 

законами України від 29.04.2021 № 1434 і від 15.07.2021 № 1690 „Про внесення 

змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”.  

З урахуванням цих змін визначений у законі про державний бюджет на 

2021 рік обсяг надходжень загального фонду державного бюджету збільшено  

на 41 млрд 968,7 млн грн, або 2,5 відс., – до 1 трлн 699 млрд 106,3 млн грн, у 

тому числі:  

- доходів на 21 млрд 968,7 млн грн, або 2,3 відс., – до 981 млрд 823,0 млн грн;  

- внутрішніх запозичень на 20,0 млрд грн, або 4,0 відс., –  

до 517 млрд 268,4 млн гривень.  

Крім того, Міністерство фінансів України внесло зміни до затверджених 

на рік показників надходжень від державних внутрішніх запозичень до 

загального фонду на підставі статті 31 закону про державний бюджет на 2021 рік 

і постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 № 268 „Про збільшення 

статутного капіталу приватного акціонерного товариства „Експортно-кредитне 

агентство”, збільшивши їх обсяг на 1 млрд 800,0 млн гривень.  
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З урахуванням цих змін план на 2021 рік запозичень до загального  

фонду збільшено на 21 млрд 800,0 млн грн – до 699 млрд 37,3 млн гривень.  

У результаті план на рік надходжень загального фонду державного 

бюджету, порівняно з визначеним у законі про державний бюджет на 2021 рік, 

збільшено на 43 млрд 768,7 млн грн – до 1 трлн 700 млрд 906,3 млн гривень.  

3. План надходжень загального фонду державного бюджету на 

січень – вересень 2021 року згідно з розписом із урахуванням внесених змін 

становив 1 трлн 235 млрд 470,8 млн грн, або 72,6 відс. плану на рік, із них 

доходів – 754 млрд 743,4 млн грн, або 76,9 відсотка.  

4. За даними оперативної інформації Державної казначейської служби  

України, надходження до загального фонду державного бюджету за три  

квартали 2021 року становили 1 трлн 151 млрд 655,9 млн грн, або 93,2 відс. 

плану на звітний період і 67,7 відс. плану на рік, у тому числі  

доходи – 783 млрд 297,8 млн грн, або 103,8 відс. плану звітного періоду  

і 79,8 відс. плану на рік.  

План доходів загального фонду на звітний період перевиконано  

на 28 млрд 554,4 млн грн, або 3,8 відсотка. При цьому планові показники 

окремих складових перевиконано загалом на 42 млрд 420,0 млн грн, зокрема:  

- рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – 

на 11 млрд 317,0 млн грн, або 42,8 відс.;  

- податку на додану вартість із вироблених в України товарів (робіт, 

послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 9 млрд 936,2 млн грн, 

або 9,6 відс.;  

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) – на 7 млрд 89,1 млн грн, або 2,2 раза, здебільшого за рахунок 

податку з тютюну та тютюнових виробів і рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах;  

- податку на додану вартість із ввезених на митну територію України 

товарів – на 6 млрд 346,4 млн грн, або 2,5 відс.;  

- податку на прибуток підприємств – на 1 млрд 961,9 млн грн, або 1,9 відс.;  

- ввізного мита – на 1 млрд 163,8 млн грн, або 6,5 відсотка.  

Водночас планові показники на звітний період окремих доходів загального 

фонду не виконано загалом на 13 млрд 865,6 млн грн, зокрема:  

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) – на 3 млрд 825,3 млн грн, або 7,4 відс., найбільше – за рахунок 

податку з тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 986,9 млн грн, або 1,0 відс.;  
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- надходжень в рамках програм допомоги Європейського Союзу,  

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ –  

на 808,7 млн грн, або 100,0 відс.;  

- частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та 

їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету, та дивідендів (доходу), 

нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах 

яких є державна власність, – на 739,7 млн грн, або 2,7 відсотка.  

Надходження від запозичень у січні – вересні цього року до  

загального фонду державного бюджету при плані 464 млрд 63,0 млн грн 

становили 360 млрд 775,2 млн грн, або 77,7 відс. плану на січень – вересень  

і 51,6 відс. плану на рік, у тому числі від:  

- внутрішніх запозичень – 262 млрд 566,7 млн грн, або 82,8 відс.  

плану на звітний період (317 млрд 108,0 млн грн) і 50,6 відс. плану на  

рік (519 млрд 68,4 млн грн);  

- зовнішніх запозичень – 98 млрд 208,5 млн грн, або 66,8 відс.  

плану на звітний період (146 млрд 955,0 млн грн) і 54,6 відс. плану на  

рік (179 млрд 968,9 млн гривень). Зокрема, від розміщення довгострокових 

облігацій зовнішніх державних позик отримано 48,2 млрд грн (1,8 млрд дол. США), 

Міжнародного валютного фонду внаслідок розподілу спеціальних прав 

запозичення – 39,7 млрд грн (1 млрд СПЗ).  

Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету  

при плані на січень – вересень 2021 року 5 млрд 219,4 млн грн  

становило 5 млрд 781,8 млн грн, або 110,8 відс. плану звітного періоду  

і 71,9 відс. плану на рік.  

Надходження від приватизації державного майна до загального фонду 

державного бюджету при плані на звітний період 11 млрд 445,0 млн грн 

становили 1 млрд 801,1 млн грн, або 15,7 відс. плану на січень – вересень цього 

року і 15,0 відс. плану на рік.  

 

* * *  
Перевиконання показників надходжень загального фонду державного 

бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на січень – вересень 

цього року, більше ніж на 15 відс. не встановлено.  

Голова Рахункової палати           В. В. Пацкан  


