
 

ІНФОРМАЦІЯ 

 про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування 

та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2018 року 

 

 

1.    350                                                            Міністерство фінансів                                        г                                                                                                                                                                       

(КВК)                   (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  

 

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2016–2018 роках  

 

тис. грн. 

 

Найменування 

2016 рік 

 звіт 

2017 рік 

звіт 

2018 рік  

план звіт 

Загальний фонд 7 530 627,2 9 961 629,3 14 451 708,2 13 936 337,0 

Спеціальний фонд 853 653,9 1 868 132,4 2 390 988,2 1 288 408,8 

ВСЬОГО 8 384 281,1 11 829 761,7 16 842 696,4 15 224 745,8 
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Найменування, одиниця виміру 

 

2016 рік 

факт 
2017 рік 

факт 

 

2018 рік 

 

Пояснення щодо розбіжностей між 

фактичними та плановими 

показниками досягнення цілі 

державної політики план факт відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ціль 1 Забезпечення стійкості та передбачуваності державних фінансів, проведення прозорої та виваженої 

бюджетної політики як дієвого інструменту економічного зростання 

Дефіцит державного бюджету 

(відсотки до ВВП) 

2,9 1,6 2,4 1,7 0,7 в.п. Дефіцит державного бюджету у 2018 

році був утриманий в межах 

запланованих показників (у 

розрахунку планового показника –

2,4% використано річний показник 

дефіциту у сумі 80,6 млрд. грн., 

затверджений законом про державний 

бюджет на 2018 рік зі змінами, та 

врахований у бюджеті прогнозний 

обсяг номінального ВВП у сумі 

3332,3 млрд. гривень (постанова 

Кабінету Міністрів України від 

01.12.2017 № 906); у розрахунку  

фактичного показника – 1,7% 

використано фактичний показник 

дефіциту державного бюджету за 

2018 рік у сумі 59,2 млрд. грн. та 

врахована оцінка Мінекономрозвитку 

обсягу номінального ВВП у сумі  

3563,0 млрд. гривень.  

Після отримання від Державної 

казначейської служби річного звіту 

про виконання державного бюджету 

за 2018 рік та від Державної служби 

статистики офіційної оцінки обсягу 

номінального ВВП за 2018 рік,  
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      показник «Дефіцит державного 

бюджету до ВВП» може бути 

уточнений. 

 
Кількість балів України в Індексі 

відкритості бюджету (Open Budget 

Index), не менше, од. 

46 54 54 54 - - 

Висновок про досягнення цілі  

Продовжується робота щодо удосконалення прозорості, відкритості та доступності бюджетних показників 

задля покращення позиції України у рейтингу Відкритості бюджету при наступному його перегляді. 

Проведення Урядом політики фіскальної консолідації, спрямованої на стабілізацію публічних фінансів, дало 

можливість не лише утримувати показник дефіциту бюджету у затверджених законом обсягах, а й послідовно 

виконувати цільові показники дефіциту, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 

року, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом 

Ціль 2 Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 

казначейського рахунку та бухгалтерського обліку з виконання бюджетів 

Кількість рахунків коштів 

державного бюджету, які 

обслуговуються органами 

Казначейства, шт. 

44 057 48 925 48 925 54 328 5 403 Збільшення фактичного показника 

порівняно з плановим  відбулося у 

зв'язку із реорганізацією установ та 

організацій, поділом, зміненням 

ступенів розпорядників бюджетних 

коштів, включенням до мережі 

нових  розпорядників  та 

одержувачів бюджетних коштів 

Кількість місцевих бюджетів, які 

обслуговуються за доходами та 

видатками, шт. 

10 680 10 084 10 084 9 074 -1 010 Зменшення кількості місцевих 

бюджетів відбулося у зв'язку з 

об'єднанням у територіальні 

громади відповідно до Закону 

України від 05.02.2015 № 157-VIII 

«Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» 
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Кількість рахунків коштів 

місцевих бюджетів, які 

обслуговуються органами 

Казначейства, шт. 

453 286 526 202 526 202 528 682 2 480 Збільшення фактичного показника 

порівняно з плановим  відбулося у 

зв'язку із внесеними змінами до 

рішень сесій районних, міських та 

сільських рад, відповідно до яких 

відкрито рахунки для обліку руху 

коштів загального, спеціальних 

фондів місцевих бюджетів за 

міжбюджетними трансфертами та 

здійснення видатків за рахунок 

коштів  субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам, для 

зарахування власних коштів 

бюджетних установ, для здійснення 

господарської діяльності та 

проходження коштів за субвенцією 

з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток 

окремих територій 
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Кількість рішень суду по 

відшкодуванню шкоди фізичним 

та юридичним особам, за якими 

здійснюються виплати за 

рахунок коштів державного 

бюджету, шт. 

190 241 257 198 -59 Відхилення зумовлено тим, що 

протягом року виконання судових 

рішень може призупинятись або 

відновлюватись. Залежно від 

кількості зупинених/відновлених 

рішень фактична кількість 

виконаних судових рішень може 

значно коливатись як у бік 

збільшення, так і зменшення. У 2018 

році здійснено виплати за 

рішеннями суду по відшкодуванню 

шкоди юридичним та фізичним 

особам (найбільші суми до виплати: 

«Миколаївський бронетанковий 

завод» – 2 397 356,22 грн., ПАТ 

«Українська залізниця» – 

2 145 632,3 грн., «Піреус Банк» –   

МКБ 2 119 302,87 грн.,  

КП «Теплопостачання міста  

Одеси» – 2 022 835,88 грн., 

«Агрофірма ім. Т. Г. Шевченка» –  

1 603 590,00 грн., ДП «Укрспирт» – 

1 413 750,24 грн.,  

Гвоздецький О. А. – 1 091 839,00 

грн., Тіщенко О. В. – 939 600,00 

грн.) 

Кількість рішень суду, що 

гарантовані державою, за якими 

здійснюються виплати за 

рахунок коштів державного 

бюджету, шт. 

7 167 53 335 62 476 79 053 16 577 Збільшення фактичного показника 

порівняно з плановим  зумовлено 

наявністю у реєстрі судових рішень   

рішень із незначною сумою до 

виплати (до 2000 грн).   
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Висновок про досягнення цілі  

       Виконання зазначеної цілі здійснювалось Державною казначейською службою України (далі –

Казначейство), яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів, є учасником 

системи електронних платежів Національного банку, здійснює розрахунково-касове обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, бюджетне відшкодування 

податку на додану вартість, проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, а також 

між учасниками бюджетного процесу та суб'єктами господарювання, формує та веде єдиний реєстр 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів під час реалізації спільних з 

міжнародними фінансовими організаціями проектів та виконує інші функції та завдання визначені 

Положенням про Казначейство.    

        Кількість рахунків, відкритих установам для операцій з коштами державного бюджету, у звітному році 

становила 54 328 рахунків, для операцій з коштами місцевих бюджетів – 528 682 рахунків.  Кількість місцевих 

бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками, – 9074. Органами Казначейства здійснювалося 

супроводження та технічна підтримка підсистем: АС «Казна» (25 територіальних майданчиків АС «Є-Казна»), 

АС «Є-Казна» (обслуговування Державного бюджету України за видатками), АС «Є-Казна» (електронне 

адміністрування податків), АС «Є-Казна» (Єдиний реєстр/Єдина мережа), програмно-технічного комплексу 

«Клієнт Казначейства-Казначейство», системи консолідації облікових даних до централізованого сховища 

інформації АС «Є-Звіт», адаптація АС «Є-Казна» по централізації рахунків за надходженнями, побудова 

системи подання електронної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, надавалися послуги з 

доопрацювання АС «Є-Казна» в частині ведення реєстру судових рішень, щодо інтеграції з реєстром заяв про 

повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. У 2018 році, окрім супроводження та 

технічної підтримки підсистем АС «Казна», кошти спрямовувались на супроводження та технічну підтримку 

системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства-

Казначейство». У звітному році впроваджено захищену мережу передачі даних інформаційно-

телекомунікаційної системи Казначейства. До реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування внесено 

32 061 клієнтів, 15 927 клієнтів проводять платежі з використанням системи СДО. 
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Ціль 3 Спрощення адміністрування податків 

Обсяг надходжень до дохідної 

частини Державного бюджету, 

який контролюється органами 

ДФС , тис. грн.  

518 318 808,4 651 553 089,5 771 667 956,9 768 587 207,6 -3 080 749,3 Недобір по податкових платежах 

зумовлений невиконанням по 

акцизному податку (скорочення 

обсягів реалізації на внутрішній 

ринок підакцизної продукції), ПДВ 

(збільшення відшкодування ПДВ), 

рентної плати за користування 

надрами для видобування 

природного газу; по митних 

платежах основний недобір 

становить по ПДВ iз ввезених на 

територiю України товарiв 

(внаслідок зміни курсу долара 

США) 

Вартісна результативність 

розгляду податкових та митних 

спорів у судовому порядку, відс. 

53,4 35,9 55 62,1 7,1 Перевиконання планового 

показника свідчить про 

ефективність вжитих заходів, 

направлених на покращання 

результативності розгляду судових 

рішень на користь органів ДФС. 
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Висновок про досягнення цілі Протягом звітного року до державного бюджету надійшло (сальдо) 768,6 млрд. грн., що на 117,0 млрд. грн., або 

на 18,0 відс. більше 2017 року та на 250,3 млрд. грн., або на   48,3 відс. більше 2016 року. 

Відповідно до Стратегічних ініціатив розвитку ДФС до 2020 року, затверджених наказом ДФС від 27.12.2017 

№ 877, в податковому напрямі ДФС:  

- впроваджено повнофункціональну систему сервісного обслуговування платників через електронний кабінет; 

- впроваджено сервіс часткового попереднього заповнення декларацій про майновий стан і доходи та з податку    

  на додану вартість; 

- у тестовому режимі запущено інформаційну систему реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових  

операцій e-Receipt (електронний касовий  чек), яка передбачає он-лайн реєстрацію пристроїв РРО; 

- розроблено та введено в експлуатацію програмне забезпечення «Ліцензування виробництва та обігу (спирт,  

  алкогольні напої, тютюнові вироби)»; 

- затверджено Концепцію впровадження електронних податкових перевірок (e-аудит) із застосуванням  

відповідного програмного забезпечення. 

Ціль 4 Реформа митниці як інструмент покращання інвестиційного середовища 

Середній час митного 

оформлення товарів у митних 

режимах 

      

імпорт, хв. 144 94 75 115 40 Об’єктивними причинами, за яких 

перевищено плановий показник є: 

- письмово підтверджене бажання 

декларанта (або уповноваженої ним 

особи) подати відповідно до 

Кодексу додаткові документи чи 

відомості про зовнішньоекономічну 

операцію або характеристики 

товару; 

- час, необхідний на подання 

декларантом (або уповноваженою 

ним особою) додаткових документів 

відповідно до частини третьої статті 

53 Кодексу (до 10 календарних 

днів), якщо документи, які 

підтверджують 

експорт, хв. 166 44 25 50 25 

транзит, хв. 25 18 15 19 4 
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      митну вартість товарів, містять 

розбіжності, наявні ознаки підробки 

або не містять всіх відомостей, що 

підтверджують числові значення 

складових митної вартості товарів, 

чи відомостей щодо ціни, що була 

фактично сплачена або підлягає 

сплаті за ці товари; 

- час, необхідний на проведення 

досліджень (аналізу, експертизи) 

проб і зразків товарів (протягом 10 

днів, і може бути продовжений, але 

не більше ніж на 20 днів), якщо 

товари не випускаються відповідно 

до частини двадцять першої статті 

356 Кодексу, в рамках процедур 

митного контролю та митного 

оформлення з метою встановлення 

характеристик, визначених для 

класифікації товарів згідно з УКТ 

ЗЕД: 

перевірки задекларованої митної 

вартості товарів; встановлення 

країни походження товарів; 

встановлення належності товарів до 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів, прекурсорів, 

сильнодіючих чи отруйних речовин; 
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      встановлення належності товарів до 

предметів, що мають художню, 

історичну чи археологічну цінність; 

встановлення належності товарів до 

таких, що виготовлені з 

використанням об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до закону; 

- виявлення порушень митних 

правил, якщо товари не 

випускаються відповідно до 

частини шостої статті 255 Кодексу; 

- виконання (за письмовим 

зверненням декларанта або 

уповноваженої ним особи) митних 

формальностей поза місцем 

розташування органу доходів і 

зборів відповідно до статті 247 

Кодексу; 

- зупинення митного оформлення 

відповідно до Закону України «Про 

державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції» (до 

3 робочих днів, якщо протягом 

цього строку з дня призупинення 

митного оформлення продукції 

митний орган, що призупинив 

митне оформлення, не одержить від 

відповідного органу ринкового 

нагляду повідомлення про вжиті 

ним заходи   щодо   цієї   продукції   

або  
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      одержить за допомогою 

інформаційної системи від 

відповідного органу ринкового 

нагляду повідомлення про те, що ця 

продукція не становить серйозного 

ризику або не може вважатися 

такою, що не відповідає 

встановленим вимогам, така 

продукція підлягає митному 

оформленню в установленому 

порядку); 

- призупинення митного 

оформлення відповідно до статті 

399 Кодексу (на підставі даних 

митного реєстру об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до закону,  

на строк до 10 робочих днів і в разі 

необхідності продовження цього 

строку не більш як на 10 робочих 

днів) і статті 400 Кодексу (за 

ініціативою органу доходів і зборів, 

якщо правовласник протягом трьох 

робочих днів подасть органу 

доходів і зборів, що надіслав йому 

повідомлення, заяву про сприяння 

захисту належних йому майнових 

прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності, то 

митне оформлення таких товарів  
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      призупиняється на строк, 

передбачений частиною другою 

статті 399 Кодексу, тобто на строк 

до 10 робочих днів і в разі 

необхідності продовження цього 

строку не більш як на 10 робочих 

днів) 

Висновок про досягнення цілі  

Відповідно до Стратегічних ініціатив розвитку ДФС до 2020 року, затверджених наказом ДФС від 

27.12.2017 № 877, в митному напрямі ДФС:  

- розпочато процес технічної модернізації митниці. Наразі закуплені і встановлюються 7 стаціонарних 

скануючих систем та 11 вагових комплексів;  

- запроваджено пілотний проект з переведення підприємств на обслуговування через «єдиний рахунок», 

депозитний рахунок 3734, відкритий Державною казначейською службою України на ім'я ДФС, для 

зарахування митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення; 

- з травня 2018 року митні декларації у режимах «експорт» та «імпорт» оформлюються за принципом 

«єдиного вікна». Цей принцип діє на всіх автомобільних пунктах пропуску і на внутрішніх митницях; 

- за рахунок законодавчих змін у 2018 році зменшено ризик ввезення громадянами у спрощеному 

порядку та без оподаткування товарів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Наразі, у 40 

пунктах пропуску відбувається інформаційний обмін з Держприкордонслужбою, що забезпечило повний 

контроль над переміщенням фізичних осіб; 

- ДФС відновлено систему взаємодії з митниками інших країн, зокрема ДФС долучилася до роботи 

міжнародних організацій по боротьбі з контрабандою, стала учасником програми ООН по контролю за 

контейнерними перевезеннями. Працюють портові групи в Одеському порту та в міжнародному пункті 

пропуску «Бориспіль-аеропорт», які націлені на упередження незаконного переміщення контрабанди 

наркотиків, зброї, фальсифікованих товарів, товарів подвійного призначення, об’єктів флори та фауни з 

використанням морських контейнерів та іншої злочинної діяльності. 
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Ціль 5 Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 

Кількість зведених досьє, шт. 2 278 2 757 2 526 2 999 473 Збільшення відбулося у зв’язку з 

удосконаленням механізму відбору 

повідомлень про фінансові операції 

згідно з оновленими сценарними 

методами затверджених критеріїв 

віднесення операцій до відповідних 

груп опрацювання. 

 

Кількість взятих на облік 

повідомлень про фінансові 

операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, шт. 

6 319 776 8 013 500 7 128 000 9 969 792 2 841 792 Збільшення відбулося внаслідок 

посилення суб’єктами заходів щодо 

здійснення внутрішнього 

фінансового моніторингу, 

підвищення активності суб’єктів 

господарювання, ростом реальної 

економіки, підвищення доходів 

громадян та інфляційними 

процесами у звітному році. 

 

 

Висновок про досягнення цілі  

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України 

вживалися посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Зокрема, у 2018 році було підготовлено 934 матеріали (з них 466 узагальнених матеріалів та 468 додаткових 

узагальнених матеріалів), які направлено до: 

- органів прокуратури 159 матеріалів (з них 40 узагальнених матеріалів та 119 додаткових узагальнених 

матеріалів); 

- Державної фіскальної служби України 190 матеріалів (з них 157 узагальнених матеріалів та 33 

додаткових узагальнених матеріалів); 

- органів внутрішніх справ 106 матеріалів (з них 85 узагальнених матеріалів та 21 додаткових 

узагальнених матеріалів); 
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- Служби безпеки України 178 матеріали (з них 97 узагальнених матеріалів та 81 додаткових 

узагальнених матеріалів); 

- Національного антикорупційного бюро України 300 матеріалів (з них 86 узагальнених матеріалів 

та 214 додаткових узагальнених матеріалів); 

- розвідувальних органів 1 узагальнений матеріал. 

Слід відмітити, що у порівнянні з попереднім періодом у звітному році кількість переданих 

Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів зросла на 31,2%. 

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з 

учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд гривень. 

Держфінмоніторингом здійснюються координаційні заходи щодо виконання стратегії, яка затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року». 

 
 

 

         Міністр фінансів України                                           ___________                                                                                           О. С. Маркарова            

                                                                                                       (підпис)                                                                                            (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                              

 


