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Відповідно до вимог частини першої статті 53 Бюджетного кодексу 
України і частини першої статті 7 Закону України „Про Рахункову палату”, 
Рахункова палата затвердила Висновки щодо виконання Державного 
бюджету України за підсумками трьох кварталів 2016 року в частині 
надходжень, підготовлені на основі оперативної інформації Державної 
казначейської служби України про виконання Державного бюджету України 
за січень – вересень 2016 року, та зазначає.  

1. Законом України від 25.12.2015 № 928-VІІІ „Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” (далі – закон про державний бюджет  
на 2016 рік) надходження державного бюджету загалом визначалися в  
сумі 835 млрд 954,3 млн грн, у тому числі загального  
фонду – 786 млрд 541,9 млн грн, спеціального фонду –  
49 млрд 412,4 млн грн, зокрема:  

- доходи державного бюджету – 595 млрд 163,1 млн грн, у тому  
числі до загального фонду – 562 млрд 810,1 млн грн, спеціального  
фонду – 32 млрд 353,0 млн грн;  

- державні запозичення – 217 млрд 997,7 млн грн, у тому числі  
до загального фонду – 202 млрд 997,7 млн грн, спеціального  
фонду – 15,0 млрд грн;  

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

- надходження від повернення кредитів – 5 млрд 693,5 млн грн, у тому 
числі до загального фонду – 3 млрд 634,1 млн грн, спеціального  
фонду – 2 млрд 59,4 млн гривень.  

2. Упродовж звітного періоду до закону про державний бюджет на 2016 рік 
внесено зміни в частині доходів згідно із законами України „Про внесення змін 
до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” від 19.05.2016 
№ 1384-VІІІ і від 12.07.2016 № 1456-VIII. Згідно з вказаними змінами,  
доходи державного бюджету в частині загального фонду збільшено  
на 6 млрд 703,3 млн грн – до 569 млрд 513,4 млн грн, і загалом визначено в 
сумі 601 млрд 866,4 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 2016 рік і постанов 
Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 31 „Про збільшення статутного 
капіталу публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк 
України” та внесення змін до його Статуту” і № 33 „Про збільшення 
статутного капіталу публічного акціонерного товариства „Державний 
експортно-імпортний банк України” у зв’язку із збільшенням  
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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 14 млрд 274,5 млн грн гривень;  

- пункту 15 прикінцевих положень закону про державний бюджет  
на 2016 рік і постанов Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 60,  
від 24.02.2016 № 101 і від 27.04.2016 № 310 „Про здійснення правочинів з 
гарантованим державою боргом” та від 27.04.2016 № 309 „Про здійснення 
додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик 
України 2015 року та державних деривативів” унаслідок здійснення 
реструктуризації гарантованого державою боргу й оформлення його 
облігаціями зовнішньої державної позики та завершення процедури 
реструктуризації державного зовнішнього боргу, збільшивши надходження 
від державних зовнішніх запозичень на 18 млрд 991,9 млн гривень.  

Згідно з цими змінами, річний план державних запозичень до загального 
фонду збільшено на 33 млрд 266,4 млн грн – до 236 млрд 264,1 млн грн, і 
загалом визначено в сумі 251 млрд 264,1 млн гривень.  

З урахуванням зазначеного плановий річний обсяг надходжень 
державного бюджету на 2016 рік визначено в сумі 875 млрд 924,0 млн грн,  
у тому числі загального фонду – 826 млрд 511,6 млн грн, спеціального  
фонду – 49 млрд 412,4 млн гривень.  

3. На січень – вересень 2016 року план надходжень до загального 
фонду державного бюджету з урахуванням внесених змін визначено в  
сумі 638 млрд 189,6 млн грн, або 77,2 відс. річного обсягу.  

Згідно з розписом Державного бюджету України на 2016 рік,  
з урахуванням внесених змін план доходів загального фонду на  
січень – вересень 2016 року визначено в сумі 402 млрд 44,5 млн грн,  
або 70,6 відс. затвердженого на 2016 рік обсягу.  

За даними оперативного звіту Державної казначейської служби 
України, надходження до загального фонду державного бюджету за 
підсумками трьох кварталів становили 548 млрд 852,6 млн грн, або 66,4 відс. 
річного плану і 86,0 відс. плану на звітний період, у тому числі  
доходи – 378 млрд 394,9 млн грн, або 66,4 відс. затвердженого річного обсягу 
і 94,1 відс. плану звітного періоду.  

Плановий показник доходів загального фонду не виконано  
на 23 млрд 649,6 млн грн, або 5,9 відс., при цьому за окремими  
складовими – загалом на 46 млрд 286,7 млн гривень. Зокрема, не виконано 
планових показників звітного періоду з надходжень:  

- 27,0 млрд грн коштів, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України „Про Національний банк України”,  
у якому передбачено перерахування до державного бюджету цих коштів 



 4 

після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження річної фінансової  
звітності Радою Національного банку України, яка станом на 01.10.2016 не 
сформована;  

- рентної плати за користування надрами для видобування природного 
газу – на 7 млрд 98,4 млн грн, або 25,5 відс.;  

- рентної плати за користування надрами для видобування нафти –  
на 3 млрд 777,7 млн грн, або 65,2 відс.;  

- коштів у рамках програм допомоги Європейського Союзу –  
на 3 млрд 74,4 млн грн, або 100,0 відс.;  

- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 1 млрд 614,4 млн грн, 
або 3,9 відсотка.  

Водночас за окремими видами доходів загального фонду планові 
показники звітного періоду перевиконано загалом на 22 млрд 637,1 млн грн, 
зокрема, з:  

- податку на прибуток підприємств – на 4 млрд 768,0 млн грн,  
або 15,2 відс.;  

- акцизного податку з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) – на 4 млрд 166,3 млн грн, або 19,6 відс.;  

- податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів –  
на 3 млрд 516,7 млн грн, або 2,8 відс.;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 3 млрд 213,7 млн грн,  
або 8,3 відсотка.  

Надходження від державних запозичень у січні – вересні поточного 
року до загального фонду державного бюджету заплановані в  
сумі 227 млрд 142,7 млн грн, або 96,1 відс. річного обсягу,  
отримано 166 млрд 552,2 млн грн, або 70,5 відс. річного плану і 73,3 відс. 
плану на січень – вересень поточного року, у тому числі від:  

- внутрішніх запозичень залучено 112 млрд 55,3 млн грн, або 89,1 відс. 
річного плану (125 млрд 818,2 млн грн) і 95,5 відс. плану на  
січень – вересень 2016 року (117 млрд 306,8 млн грн);  

- зовнішніх запозичень – 54 млрд 496,9 млн грн, або 49,3 відс.  
річного плану (110 млрд 445,9 млн грн) і 49,6 відс. плану звітного  
періоду (109 млрд 835,9 млн гривень).  

При плані на січень – вересень 2016 року в сумі 6 млрд 270,0 млн грн, 
або 36,7 відс. річного обсягу, надійшло 72,9 млн грн, або 0,4 відс. річного 
плану і 1,2 відс. плану на січень – вересень поточного року, надходжень від 
приватизації державного майна.  
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Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету при 
плані на січень – вересень 2016 року в сумі 2 млрд 732,4 млн грн,  
або 75,2 відс. річного обсягу, становило 3 млрд 832,6 млн грн, або 105,5 відс. 
річного плану і 140,3 відс. плану на січень – вересень поточного року.  

Надходження до спеціального фонду становили 32 млрд 967,6 млн грн, 
або 66,7 відс. затвердженого на рік обсягу, в тому числі  
доходи – 29 млрд 134,4 млн грн, або 90,1 відс., державні  
запозичення – 3 млрд 486,8 млн грн, або 23,2 відс., повернення  
кредитів – 346,4 млн грн, або 16,8 відсотка.  

Загалом надходження до державного бюджету за підсумками  
трьох кварталів 2016 року становили 581 млрд 820,2 млн грн,  
або 66,4 відс. затвердженого річного обсягу, в тому числі  
доходи – 407 млрд 529,3 млн грн, або 67,7 відс., державні  
запозичення – 170 млрд 39,0 млн грн, або 67,7 відс., надходження від 
повернення кредитів – 4 млрд 179,0 млн грн, або 73,4 відс., приватизації 
державного майна – 72,9 млн грн, або 0,4 відсотка.  

*  *  *   
При плані надходжень загального фонду державного бюджету  

на січень – вересень 2016 року з урахуванням внесених змін в  
сумі 638 млрд 189,6 млн грн надходження до загального фонду, за даними 
оперативного звіту Державної казначейської служби України,  
становили 548 млрд 852,6 млн грн, що на 89 млрд 337,0 млн грн менше 
плану на звітний період. Крім того, надходження до спеціального фонду 
становили 32 млрд 967,6 млн гривень. Враховані у розписі державного 
бюджету на січень – вересень 2016 року показники надходжень 
державного бюджету за підсумками трьох кварталів 2016 року виконано 
не в повному обсязі.  
 

 

 

Голова Рахункової палати           Р. М. Магута  
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