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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 квартального звіту про виконання  

Державного бюджету України за січень – вересень 2022 року, наданого 

Державною казначейською службою України Рахунковій палаті листом  

від 04.11.2022 № 13-06-1-06/15551.  

1. У Законі України від 02.12.2021 № 1928 „Про Державний бюджет 

України на 2022 рік” (далі – закон про державний бюджет на 2022 рік) 

надходження загального фонду державного бюджету визначено в  

сумі 1 трлн 746 млрд 269,0 млн грн, а саме:  

- доходи – 1 трлн 182 млрд 907,3 млн грн;  

- запозичення – 545 млрд 584,1 млн грн, у тому числі:  

внутрішні – 419 млрд 963,5 млн грн;  

зовнішні – 125 млрд 620,6 млн грн;  

- повернення кредитів – 9 млрд 777,6 млн  грн;  

- кошти від приватизації державного майна – 8,0 млрд  гривень.  

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

на 2022 рік внесено зміни в частині надходжень загального фонду згідно із 

законами України від 23.02.2022 № 2099, 21.04.2022 № 2218, 31.05.2022 № 2280, 

09.07.2022 № 2385, 15.08.2022 № 2517 і 30.08.2022 № 2549 „Про внесення змін 

до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”.  

З урахуванням цих змін визначений у законі про державний бюджет  

на 2022 рік обсяг надходжень загального фонду державного бюджету збільшено  

на 878 млрд 350,1 млн грн, або 50,3 відс., – до 2 трлн 624 млрд 619,1 млн грн, у 

тому числі:  

                                           

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України до 

надходжень державного бюджету належать доходи бюджету, повернення кредитів до 

бюджету, кошти від державних запозичень, кошти від приватизації державного майна, 

повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення 

цінних паперів.  

У 2022 році повернення бюджетних коштів з депозитів і надходження внаслідок 

продажу/пред’явлення цінних паперів до загального фонду не планувалось і не відбувалось.  
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- доходів – на 28 млрд 6,1 млн грн, або 2,4 відс., – до 

1 трлн 210 млрд 913,4 млн грн;  

- запозичень – на 850 млрд 344,0 млн грн, або в 2,6 раза, – до 

1 трлн 395 млрд 928,1 млн грн, у тому числі:  

внутрішніх – на 376 млрд 181,0 млн грн, або 89,6 відс., – до 

796 млрд 144,5 млн грн;  

зовнішніх – на 474 млрд 163,0 млн грн, або в 4,8 раза, – до 

599 млрд 783,6 млн гривень.  

3. План надходжень загального фонду державного бюджету на 

січень – вересень 2022 року згідно з розписом із урахуванням внесених змін 

становив 1 трлн 762 млрд 370,4 млн грн, або 67,1 відс. плану на рік, із них 

доходів – 889 млрд 283,6 млн грн, або 73,4 відс. плану.  

При цьому наведений у звіті про виконання державного бюджету за 

доходами за січень – вересень 2022 року план на січень – вересень  

на 3 млрд 890,4 млн грн, або 0,4 відс., менший, ніж визначено на звітний період 

у помісячному розписі доходів загального фонду Державного бюджету України 

на 2022 рік з урахуванням змін, внесених у зв’язку з прийняттям законів про 

внесення змін до закону про державний бюджет на 2022 рік  

(893 млрд 174,0 млн гривень).  

4. За звітними даними, надходження до загального фонду державного 

бюджету за три квартали 2022 року становили 1 трлн 850 млрд 441,5 млн грн, 

або 105,0 відс. плану на звітний період і 70,5 відс. плану на рік, у тому числі  

доходи – 1 трлн 94 млрд 771,7 млн грн, або 123,1 відс. плану звітного періоду  

і 90,4 відс. плану на рік.  

План доходів загального фонду на звітний період перевиконано  

на 205 млрд 488,0 млн грн, або 23,1 відсотка. При цьому планові показники 

окремих складових перевиконано загалом на 405 млрд 307,8 млн гривень.  

Зокрема, до державного бюджету від Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ надійшло 

грантів (дарунків) на суму 320 млрд 143,5 млн гривень. Зазначені надходження 

на січень – вересень не планувалися.  

Крім того, перевиконано план надходження:  

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

послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 38 млрд 41,2 млн грн, 

або 28,8 відс.;  

- рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – 

на 10 млрд 720,8 млн грн, або 21,2 відс., найбільше – рентної плати за 

користування надрами для видобування природного газу – 
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на 8 млрд 187,8 млн грн, або 21,5 відс., рентної плати за користування надрами 

для видобування залізних руд – на 2 млрд 249,4 млн грн, або 60,8 відс.;  

- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) – на 5 млрд 414,1 млн грн, або 43,6 відс., за рахунок податку 

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

сигаретах;  

- коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно 

до Закону України „Про Національний банк України”, – на 5 млрд 204,9 млн грн, 

або 38,3 відсотка.  

Водночас планові показники на звітний період окремих доходів загального 

фонду не виконано загалом на 199 млрд 819,8 млн грн, зокрема:  

- податку на додану вартість із ввезених на митну територію України 

товарів – на 131 млрд 606,7 млн грн, або 43,5 відс.;  

- податку на прибуток підприємств – на 29 млрд 922,2 млн грн, 

або 25,3 відс.;  

- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) – на 10 млрд 818,3 млн грн, або 21,5 відс., найбільше – за рахунок 

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

електронних сигаретах;  

- ввізного мита – на 7 млрд 437,6 млн грн, або 39,5 відс.;  

- податку та збору на доходи фізичних осіб – на 3 млрд 130,3 млн грн, 

або 2,9 відсотка.  

Надходження від запозичень у січні – вересні цього року до загального 

фонду державного бюджету становили 749 млрд 20,5 млн грн, або 87,0 відс. 

плану на січень – вересень і 53,7 відс. плану на рік, у тому числі від:  

- внутрішніх запозичень – 475 млрд 562,6 млн грн, або 108,4 відс. плану на 

звітний період (438 млрд 801,0 млн грн) і 59,7 відс. плану на рік 

(796 млрд 144,5 млн грн), зокрема за рахунок придбання Національним банком 

України облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації” у  

сумі 315,0 млрд грн;  

- зовнішніх запозичень – 273 млрд 457,9 млн грн, або 64,8 відс. плану  

на звітний період (421 млрд 970,6 млн грн) і 45,6 відс. плану на  

рік (599 млрд 783,6 млн грн), за рахунок отримання коштів позик, зокрема від 

Європейського Союзу, уряду Канади, Міжнародного валютного фонду.  

Повернення кредитів до загального фонду державного бюджету  

становило 6 млрд 345,8 млн грн, або 105,3 відс. плану на звітний період  

і 64,9 відс. плану на рік.  
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Надходжень від приватизації державного майна отримано в  

сумі 303,6 млн грн, або 4,8 відс. плану на січень – вересень цього року і 3,8 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       Валерій ПАЦКАН  


