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Звіт про базове відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321 

«Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та 
виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними 

органами виконавчої влади»

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321 
«Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання 
норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами 
виконавчої влади», набрала чинність з 1 січня 2021 року (далі – постанова          
№ 321).

Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Міністерство фінансів України.

Цілі прийняття акта
Законом України від 04.10.2019 № 190-IX «Про внесення змін до  

Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» з 01 січня 2021 року запроваджено функціонування єдиного 
рахунка, який платник податків може за бажанням використовувати для сплати 
податків і зборів, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на 
Державну податкову службу України, та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Постанову № 321 розроблено з метою зменшення витрат та часу 
платників податків на податкове адміністрування та затверджено порядок 
функціонування єдиного рахунка: механізм поповнення єдиного рахунка, 
перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для зарахування 
надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті для 
зарахування єдиного внеску, інших платежів, контроль за справляння яких 
покладено на ДПС та повернення (врахування) помилково та/або надміру 
зарахованих коштів.

Єдиний рахунок відкривається у Державній казначейській службі 
України на ім’я Державної податкової служби України.

У разі обрання системи сплати податків, зборів, платежів та єдиного 
внеску через єдиний рахунок, платник податків повідомляє про це ДПС в 
електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому 
статтею 421 Податкового кодексу України. 

Для перерахування коштів зі свого поточного банківського рахунку на 
єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ відповідно до 
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вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових 
документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на 
бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року 
№ 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за 
№ 974/27419.

ДПС у щоденному режимі (крім вихідних, святкових та неробочих днів) 
для перерахування коштів з єдиного рахунка формує в розрізі платників 
податків необхідні реєстри, із зазначенням усієї необхідної інформації, зокрема 
платіжних реквізитів отримувачів коштів (використовується інформація з 
розрахункових документів, податкових декларацій), та надсилає їх 
Казначейству.

Казначейство, виходячи з отриманих від ДПС реєстрів, розподіляє кошти 
платників податків між бюджетами, загальним та спеціальним фондами та 
фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 
страхування.

При цьому платник податків має змогу ознайомитись у своєму 
електронному кабінеті із реєстром, який ДПС сформувало за його платежами та 
надіслало Казначейству для розподілу.

Також, платники мають змогу самостійно визначити напрямок 
використання сум помилково або надміру сплачених ними коштів.

Для платників, які користуються єдиним рахунком, обов’язок зі сплати 
податків та зборів вважається виконаним з моменту внесення платником 
податків коштів на єдиний рахунок. 

Перевагами користування єдиним рахунком є:
суттєве спрощення для платників процедури розрахунків з бюджетами та 

фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного 
страхування (всі платежі можна перераховувати на єдиний рахунок однією 
сумою);

безперешкодне управління через електронний кабінет переплатами та 
помилково сплаченими коштами;

уникнення негативних наслідків помилкової сплати платежів на 
неналежні бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску у вигляді 
застосованих до платників штрафів і пені (ДПС перевіряє реквізити у 
розрахунковому документі на наявність помилок та у разі їх виявлення 
повідомляє про це платнику з метою їх виправлення);

заощадження коштів у вигляді банківської комісії (всі платежі можливо 
сплатити одним розрахунковим документом).

Строк виконання заходів з відстеження 
З 01 січня до 31 грудня 2021 року. 
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Тип відстеження
Базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови № 321 

використовувалися статистичні методи одержання результатів відстеження (на 
основі офіційних даних Державної податкової служби України).

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Постанову № 321 офіційно опубліковано в Урядовому кур’єрі № 84           
05 травня 2020 року та в Офіційному віснику України, 2020, № 37 (15 травня 
2020 року), розміщено на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в 
мережі Інтернет (www.mof.gov.ua), а також включено до системи «Ліга: Закон» 
інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua). 

Під час базового відстеження результативності регуляторного акта з 
метою усунення технічних та логічних неузгодженостей норм Порядку 
функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового 
кодексу України, затвердженого постановою № 321, внесено зміни постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 290 «Про внесення змін 
до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 
Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади».

Зазначене дозволило спростити адміністрування платежів та процедури 
розрахунків з бюджетами, зокрема:

продовження часу генерування контрольних ренкінгів та їх 
підтвердження, що надало можливість формувати контрольні ренкінги з 
максимальним включенням до них показників, які впливають на визначення 
сум та черговості сплати платежів з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для 
зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, на 
небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування 
єдиного внеску;

забезпечено право платника на використання сум надміру сплачених 
коштів, що виникли станом на 01 січня 2021 року або до початку використання 
платником єдиного рахунка, у рахунок погашення грошових зобов’язань за 
одним і тим самим видом доходів, зобов’язань з єдиного внеску.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Ціллю прийняття постанови № 321 не декларувалось збільшення 

надходжень до державного бюджету та бюджетів органів місцевої влади. 
Натомість передбачалось зменшення витрат та часу платників податків на 
податкове адміністрування.

Так, виходячи із інформації Державної податкової служби України про 
використання платниками єдиного рахунка для сплати податків, зборів, 

http://www.mof.gov.ua/
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платежів та єдиного внеску станом на 01.01.2022 року, його використовують: 
675 – юридичних осіб, 1579 – фізичних осіб, надходження коштів на єдиний 
рахунок – 1 219 661,96 тис. гривень. 

Водночас, станом на 15.01.2021 його використовували: 331 – юридичних 
осіб, 435 – фізичних осіб.

З метою роз’яснення платникам податків новацій щодо застосування 
єдиного рахунка для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування було підготовлено та 
розміщено інформаційні повідомлення: 

на вебпорталі Мінфіна: 
«Затверджено порядок функціонування єдиного рахунку» 

https://mof.gov.ua/uk/news/zatverdzheno_poriadok_funktsionuvannia_iedinogo_
rakhunku-2119; «Верховна Рада запровадила єдиний рахунок для сплати 
податків з 1 січня 2021 року» 
https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_zaprovadila_iedinii_rakhunok_dlia_spla
ti_podatkiv_z_1_sichnia_2021_roku-1838;

на вебпорталі ДПС: 
«Щодо запровадження Єдиного рахунку для сплати податків і зборів, 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/391595.html; «Сплачувати податки стане 
легше» https://tax.gov.ua/mediatsentr/novini/393936.html.

Отже, рівень поінформованості платників податків під час прийняття 
постанови № 321, можна вважати високим.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Результати базового відстеження результативності регуляторного акта – 
постанови № 321, вказують на досягнення задекларованих цілей та на 
ефективність реалізації норм Закону України від 04.10.2019 № 190-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного 
рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» у частині функціонування єдиного рахунка.

Перший заступник 
Міністра фінансів України                                                           Денис УЛЮТІН
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