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Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками 
трьох кварталів у 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 оперативного звіту про виконання Державного бюджету України в 
частині доходів за січень – вересень 2019 року й інформації про планові та 
фактичні показники щодо державних запозичень, надходження коштів від 
приватизації та повернення кредитів за січень – вересень 2019 року (за 
оперативними даними), наданих Державною казначейською службою України 
Рахунковій палаті листом від 03.10.2019 № 14-06-1-06/16977.  

1. У Законі України від 23.11.2018 № 2629 „Про Державний бюджет 
України на 2019 рік” (далі – закон про державний бюджет на 2019 рік) 
надходження державного бюджету визначено в сумі 1 трлн 398 млрд 886,0 млн грн, 
у тому числі загального фонду – 1 трлн 278 млрд 694,5 млн грн, спеціального 
фонду – 120 млрд 191,5 млн грн, зокрема:  

- доходи державного бюджету – 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн,  
у тому числі загального фонду – 928 млрд 507,9 млн грн, спеціального  
фонду – 97 млрд 623,9 млн грн;  

- запозичення – 345 млрд 925,6 млн грн, у тому числі  
загального фонду – 324 млрд 764,3 млн грн, спеціального  
фонду – 21 млрд 161,3 млн грн;  

- від приватизації державного майна – 17 млрд 100,0 млн грн;  

- повернення кредитів – 9 млрд 728,6 млн грн, у тому числі  
до загального фонду – 8 млрд 322,3 млн грн, спеціального  
фонду – 1 млрд 406,3 млн гривень.  

2. У січні – вересні цього року до закону про державний бюджет  
на 2019 рік внесено зміни відповідно до Закону України від 28.02.2019  
№ 2696 „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет 
України на 2019 рік” у частині зменшення доходів загального фонду  
на 9,5 млн грн – до 928 млрд 498,4 млн грн ‒ і загалом доходів –  
до 1 трлн 26 млрд 122,3 млн гривень.  

У результаті зменшено на цю суму визначений у законі про  
державний бюджет на 2019 рік обсяг надходжень загального фонду –  
до 1 трлн 278 млрд 685,0 млн грн ‒ і надходжень державного бюджету  
загалом – до 1 трлн 398 млрд 876,5 млн гривень.  

Крім того, Міністерство фінансів України на підставі частини першої 
статті 16 Бюджетного кодексу України починаючи із січня цього року 
збільшувало надходження від державних запозичень, що спричинено 
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додатковими потребами у витратах на погашення державного внутрішнього 
боргу внаслідок здійснення наприкінці 2018 року і в першому кварталі цього 
року короткострокових внутрішніх запозичень.  

З урахуванням цих змін план на 2019 рік запозичень до загального фонду 
збільшено на 82 млрд 135,7 млн грн – до 406 млрд 900,0 млн грн – і визначено 
запозичення загалом в сумі 428 млрд 61,3 млн гривень.  

У результаті план на рік надходжень загального фонду державного 
бюджету, порівняно із визначеним у законі про державний бюджет на 2019 рік, 
збільшено на 82 млрд 126,2 млн грн – до 1 трлн 360 млрд 820,7 млн грн. ‒  і 
визначено надходження загалом в сумі 1 трлн 481 млрд 12,2 млн гривень.  

3. План надходжень загального фонду державного бюджету на  
січень – вересень 2019 року згідно з розписом з урахуванням внесених змін 
становив 1 трлн 95 млрд 883,1 млн грн, або 80,5 відс. плану на рік, з них 
доходів – 688 млрд 324,1 млн грн, або 74,1 відсотка.  

4. За даними оперативного звіту Державної казначейської служби 
України, надходження до державного бюджету за три квартали 2019 року 
становили 1 трлн 113 млрд 113,4 млн грн, або 75,2 відс. плану на рік, у тому 
числі:  

- доходи – 739 млрд 680,3 млн грн, або 72,1 відс.;  

- запозичення – 358 млрд 754,6 млн грн, або 83,8 відс.;  

- від продажу/пред’явлення цінних паперів – 9 млрд 117,6 млн грн, що 
не планувалися;  

- повернення кредитів – 5 млрд 162,7 млн грн, або 53,1 відс.;  

- від приватизації державного майна – 398,2 млн грн, або 2,3 відсотка.  

4.1. Надходження до загального фонду державного бюджету в  
січні – вересні цього року становили 1 трлн 17 млрд 445,2 млн грн,  
або 74,8 відс. плану на рік і 92,8 відс. плану на звітний період, у тому числі 
доходи – 650 млрд 834,1 млн грн, або 70,1 відс. плану на рік і 94,6 відс. плану 
звітного періоду.  

План доходів загального фонду на звітний період не виконано  
на 37 млрд 490,0 млн грн, або 5,4 відсотка. При цьому планові показники 
окремих складових не виконано загалом на 68 млрд 360,1 млн грн, зокрема:  

- податку на додану вартість із ввезених на митну територію України 
товарів – на 31 млрд 68,6 млн грн, або 13,0 відс.;  

- акцизного податку з вироблених в Україні тютюну та тютюнових 
виробів – на 10 млрд 453,8 млн грн, або 25,6 відс.;  
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- 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 7 млрд 968,6 млн грн, або 19,7 відс.;  

- податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, 
послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 7 млрд 588,8 млн грн, 
або 11,2 відс.;  

- рентної плати за користування надрами – на 7 млрд 210,0 млн грн,  
або 18,7 відсотка.  

Водночас планові показники звітного періоду окремих доходів загального 
фонду перевиконано загалом на 30 млрд 870,1 млн грн, зокрема:  

- коштів, що перераховуються Національним банком України  
відповідно до Закону України „Про Національний банк України”, –  
на 17 млрд 298,5 млн грн, або 36,3 відс.;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 3 млрд 859,0 млн грн,  
або 5,1 відс.;  

- податку на прибуток підприємств – на 3 млрд 301,9 млн грн,  
або 4,6 відсотка.  

Надходження від запозичень у січні – вересні цього року до загального 
фонду державного бюджету при плані 388 млрд 513,8 млн грн, або 95,5 відс. 
річного обсягу, становили 352 млрд 200,2 млн грн, або 86,6 відс. плану на рік  
і 90,7 відс. плану на січень – вересень цього року, у тому числі від:  

- внутрішніх запозичень – 296 млрд 41,9 млн грн, або 94,6 відс.  
плану на рік (312 млрд 955,0 млн грн) і 100,0 відс. плану звітного  
періоду (296 млрд 38,8 млн грн);  

- зовнішніх запозичень – 56 млрд 158,3 млн грн, або 59,8 відс.  
плану на рік (93 млрд 945,0 млн грн) і 60,7 відс. плану звітного  
періоду (92 млрд 475 млн гривень).  

Надходження, що не планувалися, 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 9 млрд 117,6 млн гривень.  

Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету при плані 
на січень – вересень 2019 року 5 млрд 685,2 млн грн, або 68,3 відс. річного 
обсягу, становило 4 млрд 895,1 млн грн, або 58,8 відс. плану на рік і 86,1 відс. 
плану звітного періоду.  

Надходження від приватизації державного майна при плані на  
звітний період 13 млрд 360,0 млн грн, або 78,1 відс. річного обсягу,  
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становили 398,2 млн грн, або 2,3 відс. плану на рік і 3,0 відс. плану на  
січень – вересень цього року.  

4.2. Надходження до спеціального фонду становили 95 млрд 668,2 млн грн, 
або 79,6 відс. визначеного у законі про державний бюджет на 2019 рік  
обсягу, в тому числі доходи – 88 млрд 846,2 млн грн, або 91,0 відс.,  
запозичення – 6 млрд 554,4 млн грн, або 31,0 відс., повернення  
кредитів – 267,6 млн грн, або 19,0 відсотка.  

* * *  
Факт перевищення показників надходжень 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  
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