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ДОХОДИ
Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень–лютий
2020 року становила 170,7 млрд грн, що на 3 млрд грн, або на 1,8 відсотка більше
ніж за аналогічний період 2019 року.
Питома вага податкових надходжень в загальному обсязі надходжень до
зведеного бюджету України становила 90,1 відсотка, неподаткових
надходжень – 9,5 відсотка.
Найбільшу питому вагу серед надходжень в загальному обсязі доходів
зведеного бюджету України становили такі надходження:
- податок на додану вартість – 32,3 відсотка;
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 25,9 відсотка;
- акцизний податок – 10,4 відсотка;
- місцеві податки – 8,7 відсотка;
- податок на прибуток підприємств – 6,1 відсотка;
- власні надходження бюджетних установ – 5,6 відсотка.
За січень–лютий 2020 року Державний бюджет України отримав
122,8 млрд грн, що на 2 млрд грн, або на 1,6 відсотка менше ніж за аналогічний
період 2019 року, що обумовлене зниженням:
– рентної плати за надра – «-4,1» млрд грн;
– акцизного податку –«-3,2» млрд грн;
– надходження коштів від конфіскату –«-1,5» млрд грн;
– ввізного мита – «-0,6» млрд грн;
та було частково компенсовано:
– податком та збором з доходів фізичних осіб – «+2,4» млрд грн;
– власними надходженнями бюджетних установ – «+1,9» млрд грн;
– податком на прибуток підприємств –«+1,7» млрд грн;
– податку на додану вартість – «+1,3» млрд гривень.
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Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень до Державного
бюджету України становили податкові надходження 88,1 відсотка, з них:
- податок на додану вартість – 44,9 відсотка;
- акцизний податок – 12,7 відсотка;
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 14,5 відсотка;
- податок на прибуток підприємств – 7,8 відсотка;
- рентної плати за надра – 3,1 млрд гривень.
Неподаткові надходження становили 10,4 відсотка від загальної суми
доходів державного бюджету, серед яких:
– власні надходження бюджетних установ – 6,1 відсотка.
До загального фонду державного бюджету за січень–лютий 2020 року
надійшло 104,8 млрд грн, що на 4 млрд грн, або на 3,9 відсотка більше ніж за
аналогічний період 2019 року.
Найбільші надходження до загального фонду державного бюджету у січні–
лютому 2020 року становили:
- ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування –
17,8 млрд грн, що на 8,7 млрд грн, або у 2 рази більше ніж за аналогічний період
2019 року, Це, зокрема, стало результатом впровадження нової моделі системи
моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних;
- Довідково: ПДВ із вироблених в Україні товарів (збір) за січень–лютий
2020 року – 46,6 млрд грн, що на 4,7 млрд грн, або на 11,3 відсотка більше ніж
за аналогічний період 2019 року.
- ПДВ із ввезених товарів – 37,4 млрд грн, що на 5,1 млрд грн, або на
12,1 відсотка менше ніж за аналогічний період 2019 року, що пояснюється
зокрема, міцнішим обмінним курсом гривні (середній курс січня–лютого
становив 24,4 грн/дол США, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс
27 грн/дол США), меншим обсягом імпорту (на 1% менше ніж у січні–лютому
2019 року) та нижчими цінами на газ;
- податок на прибуток підприємств – 9,6 млрд грн, що на 1,7 млрд грн, або
на 22,1 відсотка більше ніж за аналогічний період 2019 року;
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 17,8 млрд грн, що на
2,4 млрд грн, або на 15,3 відсотка більше порівняно із аналогічним періодом
2019 року;
- акцизний податок – 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, або на 5,6 відсотка
більше порівняно із аналогічним періодом 2019 року, що пояснюється
відновленням виробництва тютюновими компаніями;
- рентна плата за користування надрами – 3,8 млрд грн, що на
4,1 млрд грн, або на 51,9 відсотка менше порівняно із аналогічним періодом
2019 року. Це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань з
рентної плати за природний газ у зв’язку зі зменшенням ціни на газ
(середньомісячна митна ціна газу у січні–лютому 2020 року зменшилась вдвічі
порівняно з січнем–лютим 2019 року (січень–лютий 2019 року – 8378,6 грн за
1000 куб м, січень–лютий 2020 року – 4164,2 гривень).
- ввізне мито – 3,2 млрд грн, що на 0,2 млрд грн, або на 5,5 відсотка менше
ніж за аналогічний період 2019 року, що пояснюється перенесенням до
спеціального фонду надходжень податку на нафтопродукти і транспортні засоби;
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За січень–лютий 2020 року відшкодовано ПДВ у сумі 28,8 млрд грн, що на
4 млрд грн, або на 12,1 відсотка менше ніж за аналогічний період 2019 року.
Доходи спеціального фонду державного бюджету за січень–лютий
2020 року – 18 млрд грн, що на 6 млрд грн, або на 24,9 відсотка менше порівняно
із аналогічним періодом 2019 року, що пояснюється тим, що у січні–лютому
2019 року до спецфонду держбюджету надійшли кошти від громадян при
легалізації автомобілів на іноземних номерах у сумі 6,8 млрд грн (відповідно до
Закону України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових
транспортних засобів»), що частково було компенсовано 100 відсотковим
зарахуванням до спеціального фонду державного бюджету з 01.01.2020 року
акцизного податку і ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби
(відповідно до пунктів 1-3 частини 3 статті 29 Бюджетного кодексу України).
Власні надходження бюджетних установ за січень–лютий 2020 року
становили 7,5 млрд грн, що становить 41,7 відсотка від загального обсягу
надходжень до спеціального фонду державного бюджету. Проти аналогічного
періоду 2019 року надходження зросли на 1,9 млрд грн, або на 33,1 відсотка.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ
Загальна сума касових видатків Зведеного бюджету України за січень–
лютий 2020 року становила 173,6 млрд грн, що на 6,6 відсотка, або
на 10,7 млрд грн більше ніж за січень–лютий 2019 року.
У структурі видатків зведеного бюджету України найбільші частки
припадають на соціальний захист та соціальне забезпечення (29,4 відсотка), на
освіту (19,8 відсотка), на громадський порядок, безпеку та судову владу
(11,2 відсотка), на охорону здоров’я (9,1 відсотка) та на оборону (7,1 відсотка).
Касові видатки Державного бюджету України за січень–лютий 2020 року
становили 144,7 млрд грн, що на 4,5 відсотка, або на 6,3 млрд грн більше ніж за
січень–лютий 2019 року.
Найбільшу питому вагу серед видатків в загальному обсязі Державного
бюджету України становили такі:
o соціальний захист та соціальне забезпечення – 33,4 відсотка;
o міжбюджетні трансферти – 19 відсотків;
o громадський порядок, безпека та судова влада – 13,4 відсотка;
o оборона – 8,5 відсотка.
o обслуговування боргу – 8,3 відсотка;
Касові видатки загального фонду державного бюджету за січень–лютий
2020 року становили 131,6 млрд грн, що більше ніж за січень–лютий 2019 року
на 2,1 млрд грн, або на 1,6 відсотка.
Видатки загального фонду державного бюджету на:
o заробітну плату з нарахуваннями зросли проти січня–лютого 2019 року
на 4,8 млрд грн, або на 17 відсотків до 33,3 млрд гривень;
o соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії) збільшилось проти
січня–лютого 2019 року на 19,7 млрд грн, або на 65,6 відсотка до
49,8 млрд гривень.
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За функціональною класифікацією статей видатків у січні–лютому
2019 року:
– видатки на обслуговування державного боргу за зведеним бюджетом були
здійснені у обсязі 12,1 млрд гривень;
– без урахування видатків на обслуговування державного боргу видатки на
загальнодержавні функції за зведеним бюджетом зросли на 14,7 відсотка
до 11,1 млрд грн, у тому числі за державним бюджетом - на 14,4 відсотка
до 5,8 млрд гривень;
– видатки на оборону за державним бюджетом зросли на 18,4 відсотка
до 12,4 млрд гривень;
– видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу за зведеним
бюджетом зросли на 17,9 відсотка до 19,5 млрд грн, у тому числі за державним
бюджетом – на 17,9 відсотка до 19,4 млрд гривень;
– видатки на економічну діяльність за зведеним бюджетом збільшились
на 38,8 відсотків до 10 млрд грн, у тому числі за державним бюджетом
на 69 відсотків до 6,3 млрд гривень;
Значне зростання видатків державного бюджету за функцією «Економічна
діяльність» у звітному періоді обумовлено тим, що за програмою «Розвиток
мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного
значення» у січні-лютому 2020 року здійснено видатків у сумі 2,6 млрд грн,
відтак як у січні-лютому 2019 року лише 0,9 млрд гривень.
– видатки на охорону навколишнього природного середовища за зведеним
бюджетом збільшились на 22,4 відсотка до 0,5 млрд грн, у тому числі за
державним бюджетом на 25,3 відсотка до 0,5 млрд гривень.
– видатки на житлово-комунальне господарство за зведеним бюджетом
зросли на 20,5 відсотка до 2,9 млрд гривень;
– видатки на охорону здоров’я за зведеним бюджетом зросли на 6,5 відсотка
до 15,9 млрд грн, у тому числі за державним бюджетом – на 21,2 відсотка до
4,7 млрд гривень;
– видатки на духовний та фізичний розвиток за зведеним бюджетом
зросли на 8,5 відсотка до 3,8 млрд грн, у тому числі за державним
бюджетом зменшились на 4,3 відсотка до 0,9 млрд гривень;
– видатки на освіту за зведеним бюджетом зросли на 8,6 відсотка
до 34,5 млрд грн, за державним бюджетом збільшились на 5,5 відсотка
до 7 млрд гривень;
– видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за зведеним
бюджетом зменшились на 5,4 відсотка до 51,1 млрд грн, однак за державним
бюджетом зросли на 59,5 відсотка до 48,3 млрд гривень.
Зростання видатків державного бюджету за функцією «Соціальний захист
та соціальне забезпечення» у січні–лютому 2020 року проти січня–лютого
2019 року обумовлено зміною механізму надання у 2020 році пільг та житлових
субсидій. Так, у 2020 році, Міністерству соціальної політики було передано
видатки, які у 2019 році здійснювалися за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам, зокрема, субвенція на виплату допомог сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям та дітям інвалідам та субвенція на виплату
допомог дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування були
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включені до складу бюджетної програми за КПКВК кодом 2501030 «Виплата
деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг
окремим категоріям населення», а субвенція на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенція на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і
скрапленого газу – до складу бюджетної програми за КПКВК кодом 2501230
«Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива і
скрапленого газу у грошовій формі». Відповідно, за звітний період міжбюджетні
трансферти суттєво знизились.
Водночас, зниження видатків зведеного бюджету за функцією
«Соціальний захист та соціальне забезпечення» обумовлене аномально «теплою
зимою», що призвело до суттєвої економії коштів за бюджетною програмою
«Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу у грошовій формі», при розписі на січень–лютий 2020 року у
сумі 13,1 млрд грн фактично було використано за звітний період 8,6 млрд грн, в
той час, як січні–лютому 2019 року за субвенцією на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг було використано
12,6 млрд гривень.
У січні–лютому 2020 року у повному обсязі відповідно до фактично
зареєстрованих зобов’язань перераховано із державного бюджету трансфертів
місцевим бюджетам у сумі 27,5 млрд грн, з яких:
- освітня субвенція – 11 млрд грн;
- медична субвенція – 9,7 млрд грн;
- базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності
місцевих бюджетів – 2,2 млрд гривень.
За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету України за
січень–лютий 2020 року надійшло 775,4 млн грн, у тому числі до загального
фонду – 712,9 млн гривень.
За січень–лютий 2020 року надано кредитів з державного бюджету у сумі
380 млн гривень.

ФІНАНСУВАННЯ
Зведений бюджет за січень–лютий 2020 року виконано з дефіцитом у сумі
2,5 млрд гривень.
Державний бюджет за січень–лютий 2020 року було виконано з дефіцитом
у сумі 21,6 млрд грн, в т.ч. загальний фонд – дефіцит у сумі 26,1 млрд гривень.
У січні–лютому 2020 року погашення основної суми боргу державного
бюджету становило 51,7 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу
дорівнювало 49,1 млрд грн, зовнішнього боргу – 2,7 млрд гривень.
Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі
65,7 млрд грн, у структурі яких:
31 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету
на внутрішньому ринку;
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34,2 млрд грн – запозичення на фінансування дефіциту державного
бюджету на зовнішніх ринках (випуск єврооблігацій на номінальну суму
1,25 млрд євро зі ставкою 4,375 відсотка та строком погашення 10 років);
456,3 млн грн – надходження до спеціального фонду державного бюджету
для фінансування проектів від міжнародних фінансових організацій та країнпартнерів.
Від приватизації державного майна за січень–лютий 2020 року надійшло
до державного бюджету 190,2 млн гривень.
Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив дострокове
погашення векселів, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної
позики, у сумі 2 млрд гривень.
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