
Тема 5. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА 

ДОХОДАМИ 

 

Мета: продовжувати формувати знання з доходів державного бюджету та їх 

бюджетною класифікацією; вивчити порядок обслуговування бюджетів за 

доходами; розглянути організацію роботи щодо обслуговування бюджетів за 

доходами. 

 

 

План 

1. Склад  доходів Державного бюджету України 

2. Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами 

3. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів до Державного бюджету) 

4. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету 

5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету 

6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним 

фондами державного бюджету 

7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та 

місцевим бюджетами 

8. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій 

9. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному 

казначействі України 

10. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково 

сплачених платежів до бюджету (с/р) 

11. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного 

бюджету (с/р) 

 

 

 

 

 



1. Склад  доходів Державного бюджету України 

Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені 

Конституцією, якщо вона має у своєму розпорядженні достатню кількість коштів. 

Залучення державою коштів, тобто мобілізація державних доходів, є складовою 

частиною фінансової діяльності держави. 

Державні доходи - це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів 

держави, що використовуються нею для виконання її завдань і функцій. Доходи 

бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними 

особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших 

джерел, встановлених законодавством України. Ці кошти зосереджуються у 

централізованих і децентралізованих грошових фондах. Формування цих грошових 

фондів здійснюється в результаті розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. 

Залежно від порядку формування системи державних доходів їх можна 

розподілити на: 

централізовані - кошти, які залишаються у розпорядженні держави в процесі 

розподілу валового внутрішнього продукту, та спрямовуються на формування 

централізованих грошових фондів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного 

фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України, Державного фонду охорони 

праці, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи та соціального захисту населення та інші; 

децентралізовані - це доходи, які залишаються у розпорядженні державних 

підприємств, установ, організацій при розподілі та перерозподілі валового 

внутрішнього продукту і формуються, головним чином, за рахунок їх прибутку. 

Основою для їхнього формування є прибутки і доходи державних підприємств, 

установ, організацій, населення. 

Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи бюджетів 

держави. Безпосередньо за їхньою допомогою мобілізується основна частка 

фінансових ресурсів держави при формуванні бюджетних і 



позабюджетних фондів, які необхідні для фінансового забезпечення 

виконання державою покладених на неї функцій. 

Доходи бюджету (відповідно до Бюджетного кодексу) - усі податкові, 

неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких 

передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). 

Згідно з Бюджетним кодексом бюджетна система України складається з 

державного та місцевих бюджетів. Основна частка державних доходів формується 

за рахунок доходів державного бюджету. 

Доходи Державного бюджету України включають: 

1) доходи (за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66 та 69 Бюджетного 

кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до 

законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів"; 

2) власні надходження установ, які утримуються за рахунок Державного 

бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 

2002 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних 

установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" і доходи з інших 

визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що 

належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і 

дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських 

товариств; 

3) гранти і дарунки у вартісному обрахунку; 

4) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. 

Виходячи з вищенаведеного можна констатувати, що основними фінансовими 

інструментами формування доходів бюджету є: 

- плата (при цьому обов'язково ставимо запитання - за що?) передбачає певну 

еквівалентність взаємовідносин між державою та платниками. Такі відносини 

можуть виникати тільки у тих випадках, коли держава є власником ресурсів, які 

надаються у користування. Плата вноситься як за рахунок включення у собівартість, 

так і з прибутку, що визначається механізмом її стягнення. Розмір плати залежить 

від обсягів ресурсів, які використовуються, а надходження плати державі 



визначаються державною власністю на дані ресурси. Якщо держава втрачає право 

власника, то вона втрачає також ці доходи. 

- відрахування (на що? від чого?) проводяться за встановленими нормативами 

та передбачають, як правило, цільове призначення платежів. Незважаючи на те, що 

вони вносяться до державного бюджету загальною сумою його доходів, їх цільове 

призначення не втрачається. Тому фінансування з бюджету заходів, на які 

здійснюються відрахування, повинно дорівнювати надходженням цих відрахувань. 

На жаль, не завжди цей баланс не витримується. 

- податки (для чого?) як плата суспільства державі за виконання нею певних 

функцій, як відрахування частини валового внутрішнього продукту на суспільні цілі 

та потреби. 

Мобілізація коштів до бюджету здійснюється на підставі правових норм. 

Правовими нормами регулюються відносини, що виникають при: 

• встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджету; 

• визначенні санкцій за порушення порядку та строків внесення платежів; 

• здійсненні контролю за надходженням коштів до бюджету. Принципи 

мобілізації грошових коштів, бюджетний склад і структура 

доходів бюджету значною мірою залежать від форм, методів господарювання 

та тих економічних і соціальних завдань, які вирішуються суспільством. Перехід до 

ринкових відносин вимагає змін у системі формування доходів бюджету, 

вдосконалення управління цим процесом. 

 

2. Порядок касового виконання Державного бюджету за доходами 

Система виконання державного бюджету за доходами ґрунтується на 

комплексі касових операцій, що провадяться органами Державного казначейства. 

Платники податків перераховують платежі до державного бюджету на доходні 

рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, в розрізі кодів класифікації 

доходів бюджету та територій, на яких справляються дані платежі (районів і міст 

обласного та республіканського підпорядкування, районів у містах). 

За допомогою програмного забезпечення щоденно проводиться розмежування 

платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним і місцевими 

бюджетами, або між загальним і спеціальним фондами державного бюджету згідно 



нормативів, визначених Бюджетним кодексом України та законом України про 

Державний бюджет України на поточний рік. Зараховані до загального та 

спеціального фондів державного бюджету доходи в кінці кожного робочого дня 

акумулюються на котлові рахунки. З котлових рахунків доходів державного 

бюджету здійснюється перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам 

усіх рівнів та перерахування доходів Державному казначейству України для їх 

подальшого перерозподілу. 

Участь органів Держказначейства у цьому процесі зорієнтована на те, щоб 

максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази державного бюджету як у 

цілому, так і за окремими видами доходів в адміністративно-територіальному 

розрізі. Наявність на централізованому рівні інформації про обсяг ресурсної бази 

державного бюджету, рух бюджетних коштів та деталізація їх обліку надає урядові 

великі можливості для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними. 

У процесі виконання державного бюджету за доходами органи Державного 

казначейства здійснюють такі функції: 

• установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях 

Державного казначейства України для зарахування 

податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних 

цільових фондів; 

- ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого 

наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року №119 розрізі 

кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій; 

- здійснюють розподіл зарахованих до державного бюджету платежів 

відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховують за належністю 

розподілені кошти; 

- готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або 

помилково сплачених до державного бюджету платежів на підставі висновків 

органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що 

здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо; 



- здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків 

органів державної податкової служби та рішень судових органів; 

- складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до 

кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, що 

здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до державного бюджету 

та державних цільових фондів. 

У зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника 

системи електронних платежів Національного банку України і розгортанням роботи 

розрахункових палат Державного казначейства, змінюються функції органів 

Державного казначейства і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету. 

Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних 

управлінь Державного казначейства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття 

аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі 

Державного казначейства України, затверджених наказом Державного казначейства 

України від 28 листопада 2000 року № 119. 

Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у 

яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти через СЕП 

НБУ на рахунки, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства України 

в розрізі районів (міст обласного значення) та кодів бюджетної класифікації доходів. 

Операції з обробки платежів повинні здійснюватись у наступній послідовності: 

- повернення надмірно, або помилково зарахованих коштів; 

- відшкодування платникам податку на додану вартість; 

- розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими 

законодавчими актами; 

- відрахування дотацій місцевим бюджетам. 

Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують податки і збори 

(обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах. Платежі здійснюються 

платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, через установи 

Державного комітету зв'язку та інформації України, установи Ощадного банку за 

місцезнаходженням платника. Платежі до бюджету зараховуються на рахунки, 

відкриті в органах Державного казначейства. 



При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються в 

установу банку, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Підставою для 

зарахування платежів до бюджету, сплачених готівкою, є такі документи: 

- копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та корінці прибуткових 

документів ("повідомлення") про приймання установою банку платежів до 

державного та місцевих бюджетів готівкою; 

- копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого 

самоврядування платникам податків разом з описом до них; 

- платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку та інформації 

України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті 

платежів через установи зв'язку). 

 

3. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів до Державного 

бюджету) 

Для забезпечення правильності зарахування платежів відповідно до 

бюджетної класифікації органи Державної податкової адміністрації 1 грудня 

кожного року подають відповідним органам Державного казначейства списки 

платників кожного району, міста із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, 

розрахункових рахунків, видів платежів відповідно до бюджетної класифікації 

доходів. Якщо протягом року у складі платників або видів платежів відбулися зміни, 

територіальні органи Державної податкової адміністрації у триденний термін 

подають органам Державного казначейства уточнені списки. 

Порядок організації виконання доходної частини бюджету, обліку податків і 

зборів (обов’язкових платежів), надходжень до державних цільових фондів, 

передбачених бюджетною класифікацією доходів, а також складання звітності про 

надходження доходів до Державного бюджету України визначено “Інструкцією про 

тимчасовий порядок касового виконання Державного бюджету за доходами”, 

затвердженою Наказом Головного Управління Державного казначейства від 4 

травня 1998 року № 37. 

Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний облік доходів 

Державного бюджету з кожного виду податків і зборів (обов’язкових платежів) 



відповідно до бюджетної класифікації доходів. Облік податків і зборів 

(обов’язкових платежів), відповідно до бюджетної класифікації доходів з кожного 

платника здійснюють органи податкової служби. 

На ім’я органів Державного казначейства відкрито рахунки: 

- за балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку 

комерційних або Національного банків “Кошти Державного бюджету України” в 

установах уповноважених банків №2510 або №3510 в установах Національного 

банку України. 

На них здійснюється облік доходів Державного бюджету відповідно до 

бюджетної класифікації. 

Установи Національного банку України або установи уповноважених банків, 

де відкрито рахунки Державного бюджету за доходами, щоденно, не пізніше 10-ї 

години ранку, передають органам Держказначейства виписки про рух коштів на 

рахунках, відкритих а балансовими рахунками № 3510, 2510 за попередній день з 

реєстрами завірених ними копій розрахункових документів. Зазначені документи 

передаються засобами телекомунікаційного зв’язку або на паперових носіях. 

Виписки надаються також з транзитних рахунків, відкритих для перерахування 

коштів Державного бюджету України. 

Територіальні відділення (управління) Держказначейства обробляють 

отриману інформацію, виводять суми надходжень за день за видами платежів 

відповідно до бюджетної класифікації доходів і загальну суму надходжень за день з 

урахуванням повернень. 

За результатами обробки інформації складаються документи: 

• реєстр №1 про доходи, які надійшли до Державного бюджету на балансовий 

рахунок №2510 або №3510; 

• довідка №2 про суми надходжень до галузевих інноваційних фондів 

і галузевих фондів охорони праці у розрізі відомств відповідно до бюджетної 

класифікації за відомчою ознакою. 

Реєстр № 1 містить такі дані: 

• залишок (сальдо) на початок і на кінець дня; 

• номер розрахункового документа платника, його ідентифікаційний код; 

• МФО банку; 



• Розрахунковий рахунок платника; 

• код виду доходів; 

• повернення (дебет); 

• надходження (кредит); 

• сальдо (різниця кредиту і дебету); 

• кореспонденція рахунків. 

Реєстри складаються щоденно і є основними базовими документами для 

ведення аналітичного і синтетичного обліку надходжень до Державного бюджету. 

Залишок (сальдо) реєстру №1 на початок дня має відповідати залишку на 

кінець дня реєстру за попередній день. 

Залишок (сальдо) на кінець дня дорівнює залишку на початок дня “плюс-

мінус” обороти за день. 

Реєстри №1 складаються виключно на підставі виписок банку. 

До реєстру №1 включаються податки і збори (обов’язкові платежі), які у 

повному обсязі зараховуються до Державного бюджету. 

Для аналізу надходжень доходів до Державного бюджету і підготовки звітів 

на підставі реєстру № 1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації 

про зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) за результатами 

взаємозаліків і взаєморозрахунків складається довідка №3 про надходження доходів 

до Державного бюджету, в якій міститься за кодами видів доходів сума за день, 

з початку місяця та з початку року за позиціями: 

• по банку; 

• взаємозалік; 

• валютний рахунок; 

• взаємні розрахунки; 

• вексель; 

• загальна сума. 

У довідці відбиваються суми надходжень за день та наростаючим підсумком 

за місяць і з початку року по кожному підрозділу бюджетної класифікації. Суми 

надходжень за результатами проведених взаємозаліків, взаєморозрахунків, векселів 

включаються до довідки №3 щодекадно 12,22, і 2 числа кожного місяця. 



Довідка №3 про надходження до Державного бюджету та реєстри №1 

складаються у двох примірниках. Суми вказуються у гривнях з копійками. 

Наприкінці кожного місяця відповідний орган Державного казначейства 

здійснює звірку даних з органом податкової служби. За результатами звірки 

складається довідка № 5 про звірку доходів, які надійшли до Державного бюджету 

на рахунки № 2510, 3510. Ця довідка містить інформацію про код виду доходів та 

його найменування, а також суму доходів, що надійшли з початку року та за 

відповідний місяць згідно з даними Державного казначейства та податкової 

адміністрації. 

Для обліку загальнодержавних податків і зборів, які відповідно до нормативів, 

затверджених Верховною Радою України, розподіляються між Державним і 

місцевими бюджетами (на сьогодні це - акцизний збір з вітчизняних товарів, 

податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян) органи 

Державного казначейства відкривають, на своє ім’я рахунки на балансових рахунках 

№2502, 3502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством 

України”. 

На підставі даних про рух коштів на доходних рахунках установи банків 

складають та передають щоденну оперативну звітність про надходження до 

Державного бюджету у розрізі їх видів за формою №412-Д. 

Органи Державного казначейства складають звітність за доходами, 

використовуючи інформацію, отриману від установ банків, від фінансових органів, 

про взаємні розрахунки між бюджетами, а також від проведених взаємозаліків. 

Вся робота, яка здійснюється органами Державного казначейства щодо 

касового виконання бюджету за доходами, передбачає автоматизовану обробку 

інформації. 

Автоматизована система касового виконання Державного бюджету за 

доходами органами Державного казначейства побудована як трирівнева ієрархічна 

система, до складу якої входять усі органи Державного казначейства: 

• Центральне управління; 

• регіональні (обласні) управління; 

• районні відділення Державного казначейства. 



Процес діяльності органів Державного казначейства щодо касового виконання 

Державного бюджету охоплює три сфери (казначейську, банківську, податкову), 

відбувається на трьох ієрархічних рівнях (районному, обласному і центральному), 

включає як обов’язкові регулярні (щоденні, щомісячні), так і вимушені нерегулярні 

операції. 

Процес касового виконання Державного бюджету за доходами включає 

щоденні операції з обліку надходжень доходів згідно з бюджетною класифікацією, 

складання відповідних довідок та передачі Даних для вищестоящих органів. 

Для прийому-передачі даних використовуються діючі засоби електронної 

пошти, якою оснащені усі органи Державного казначейства. Звітні дані передаються 

як у вигляді ASCII - файлів (тексти до- відок), так і dbf - файлів (дані довідок). 

Програмні засоби орієнтуються на експлуатацію операційної системи MS-

DOS, базуються на використанні системи керування базами даних Fox Pro 2.6. 

Дані про платників податків передаються відповідному органові Державного 

казначейства у вигляді текстового документа, а також у формі окремого dbf- файлу. 

 

4. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету 

Для забезпечення правильності зарахування платежів до державного бюджету 

органи Державної податкової адміністрації 1 грудня кожного року подають 

відповідним органам Державного казначейства списки платників податків із 

зазначенням їх ідентифікаційних кодів (для юридичних осіб) і номерів (для 

фізичних осіб), розрахункових рахунків, видів платежів відповідно до бюджетної 

класифікації доходів. Порядок виконання державного бюджету за доходами 

визначено наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000р. №131. 

Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний облік доходів 

державного бюджету з кожного виду податків і зборів (обов'язкових платежів) 

відповідно до бюджетної класифікації доходів. Облік податків і зборів, відповідно 

до бюджетної класифікації доходів та у розрізі кожного платника здійснюють 

органи податкової служби. 

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний 

бюджет України на відповідний рік є доходами загального фонду бюджету, 

зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях 



Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до 

загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та 

повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету одночасно 

відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 "Доходи 

загального фонду державного бюджету". 

Кредитовий залишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження з 

урахуванням відшкодування податку на додану вартість та повернення платежів до 

загального фонду державного бюджету з початку року. Для щоденного 

перерахування платежів, які надійшли до загального фонду державного бюджету з 

обласних управлінь до Державного казначейства України (центральний рівень), в 

обласному управлінні Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки 

за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету". 

У Державному казначействі України відкриваються аналогічні рахунки за 

балансовим рахунком 3112 для зарахування перерахованих обласними 

управліннями Державного казначейства платежів. 

Залишки коштів за день (з урахуванням повернень та відшкодувань ПДВ) з 

аналітичних рахунків за доходами, відкритих за балансовим рахунком 3111 

"Надходження до загального фонду державного бюджету", у регламентований час 

засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів 

перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим 

рахунком 3112, а саме: 

на перший зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється 

перерахування дотацій місцевим бюджетам; 

- на другий зараховуються доходи, які відносяться до загального фонду 

державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій. 

Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим 

рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють за 

нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет України на 

відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час перераховують суми 

дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Інформація щодо перерахування 

суми дотацій місцевим бюджетам одночасно відображається на рахунках, відкритих 



за балансовим рахунком 8311 "Кошти, передані органами Державного казначейства 

із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". Дебетовий залишок за 

рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій 

місцевим бюджетам. 

Залишки коштів з першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, 

після відрахування дотацій місцевим бюджетам та з другого рахунку, відкритого за 

цим самим балансовим рахунком, платіжними дорученнями обласного управління 

Державного казначейства у регламентований час перераховуються на відповідні 

рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний рівень) за 

балансовим рахунком 3112. Інформація щодо перерахування суми доходів 

Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, 

відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного 

бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства". Сума 

дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211, дає 

інформацію про суми доходів, перераховані органам Державного казначейства 

вищого рівня з початку року. 

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до бюджету, які є 

доходами загального фонду державного бюджету, здійснюється обласними 

управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної 

податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль 

за нарахуванням та сплатою платежів тощо. У разі надходження до органу 

Державного казначейства рішення судових органів, копія рішення передається 

відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків. 

Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника 

передають районному відділенню Державного казначейства висновки на повернення 

надмірно та/або помилково сплачених коштів. Відділення казначейства готує Реєстр 

висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, 

про відшкодування податку на додану вартість та щоденно засобами внутрішньої 

платіжної системи (електронного зв'язку передає його до обласного управління 

Державного казначейства. 



На підставі електронного реєстру висновків на повернення управління 

Державного казначейства своїми платіжними дорученнями перераховує кошти із 

свого рахунку на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, в 

яких зазначені платники обслуговуються. 

Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в 

межах поточних надходжень за день. У випадках недостатності або відсутності 

коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або 

помилково сплачених платежів здійснюється на підставі рішення Державного 

казначейства України (центральний рівень). При цьому з рахунку, відкритого за 

балансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначейства 

кошти перераховуються на відповідний рахунок обласного управління, відкритий за 

балансовим рахунком 3112, з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок, з 

якого здійснюється повернення. 

 

5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету 

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний 

бюджет України на відповідний рік є доходами спеціального фонду державного 

бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та організацій, 

зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного 

казначейства за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального 

фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Інформація щодо коштів, які зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за 

балансовим рахунком 3121 або повертаються з них, одночасно відображається на 

рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6112 "Доходи спеціального фонду 

державного бюджету". 

Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6112 дає інформацію про 

надходження коштів (з урахуванням повернень платежів) до спеціального фонду 

державного бюджету з початку року. 

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які надійшли до 

спеціального фонду державного бюджету, здійснюється обласними управліннями 

Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової 



служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за 

нарахуванням та платою платежів тощо. Коштиповертаються з відповідного 

аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день. 

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних аналітичних 

рахунках, відкритих для зарахування коштів, які надійшли до спеціального фонду 

державного бюджету, повернення здійснюється в межах поточних надходжень на 

відповідні аналітичні рахунки за день в цілому по області. При цьому на 

аналітичному рахунку, з якого здійснюється повернення, допускається дебетове 

сальдо. 

Для щоденного перерахування платежів, які надійшли до спеціального фонду 

державного бюджету, управління Державного казначейства та Державне 

казначейство України (центральний рівень) відкривають рахунки за балансовим 

рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються 

на спеціальні видатки" окремо за кожним видом надходжень. Залишки коштів за 

день (з урахуванням повернень) з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим 

рахунком 3121 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету, які 

направляються на спеціальні видатки", у встановлений регламентом час засобами 

програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів 

перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим 

рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються 

на спеціальні видатки". 

Обласні управління Державного казначейства відповідно до встановленого 

регламенту своїми платіжними дорученнями перераховують кошти на рахунки, 

відкриті у Державному казначействі України за балансовим рахунком 3122. 

Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству 

України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 

8212 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані вищестоящим 

органам Державного казначейства". 

Дебетовий залишок за балансовим рахунком 8212 дає інформацію про кошти 

спеціального фонду державного бюджету, перераховані з початку року. 

  



6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та 

спеціальним фондами державного бюджету 

Платежі, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на 

поточний рік розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного 

бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 

3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання 

державного та місцевих бюджетів. Дані про надходження та повернення надмірно 

або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, 

відкритих за балансовим рахунком 6113 "Доходи державного бюджету, що 

підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами". Кредитовий залишок 

за рахунком 6113 дає інформацію про надходження з урахуванням повернення 

платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного 

бюджету з початку року. 

Кошти, які протягом дня зараховані на аналітичні рахунки, відкриті за 

балансовим рахунком 3131 (з урахуванням повернень), в кінці операційного дня 

розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету згідно 

нормативів, встановлених законом України про Державний бюджет України на 

поточний рік. 

 

7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним 

та місцевим бюджетами 

Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний 

бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюджетом та 

бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, 

зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 

"Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану 

рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. 

Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених 

платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 

6211 "Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами". 

Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з 



урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між державним та місцевим 

бюджетами з початку року 

Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті за 

балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і 

місцевим бюджетами", в кінці операційного дня розподіляються за встановленими 

нормативами між державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами. 

Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду державного 

бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний 

аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з 

якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим 

рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду 

державного бюджету. 

За результатами розподілу платежів між державним та місцевим бюджетами 

формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 

3311. 

8. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та 

організацій 

Власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і 

організацій, кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання 

окремих доручень, інші власні надходження бюджетних установ і організацій, 

субвенції з місцевих бюджетів тощо, зараховуються безпосередньо на спеціальні 

реєстраційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки 

розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" у відділеннях 

або управліннях Державного казначейства (за місцем обслуговування бюджетної 

організації). Інформація щодо власних надходжень бюджетних установ та 

організацій, які зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті за 

балансовим рахунком 3522, одночасно відображається на рахунках, відкритих за 

балансовим рахунком 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного 

бюджету". 

Управління (відділення) Державного казначейства засобами програмного 

забезпечення щоденно складають виписки із спеціальних реєстраційних рахунків, 



відкритих за балансовим рахунком 3522. Зазначені виписки з реєстром 

розрахункових документів надаються власникам коштів. 

 

9. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному 

казначействі України 

У Державному казначействі України (центральний рівень) відкриваються 

аналітичні рахунки за відповідними балансовими рахунками для обліку платежів до 

бюджету, які зараховуються на центральному рівні. 

У регламентований час здійснюються операції з відшкодування податку на 

додану вартість, повернення надмірно, або помилково сплачених платежів, 

розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами бюджету тощо. 

Усі кошти, які надійшли на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3112, 

3122, у встановленому порядку спрямовуються на відповідні рахунки для 

здійснення видатків державного бюджету. На підставі даних про рух коштів на 

аналітичних рахунках, відкритих у Державному казначействі України, складається 

Звіт про виконання державного бюджету за доходами. 

Звіти про виконання державного бюджету за доходами обласних управлінь 

Державного казначейства та Звіт про виконання державного бюджету за доходами, 

складений у Державному казначействі України, консолідуються. Консолідований 

Звіт надається відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та 

сплатою платежів до бюджету. 

 

10. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково 

сплачених платежів до бюджету 

Повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету 

здійснюється органами Державного казначейства на підставі висновків органів 

державної податкової служби, інших органів, що здійснюють контроль за 

нарахуванням та сплатою платежів. 

Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити 

повернення, платіжним дорученням управління (відділення) Державного 

казначейства перераховуються на відкриті на їх ім'я в установах банків рахунки за 



балансовим рахунками групи 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків 

бухгалтерського обліку комерційних банків України. 

На підставі висновків органи Державного казначейства виписують грошові 

чеки на отримання готівки на осіб, указаних у висновках, та/або готують платіжні 

доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки платників. 

На підставі належно оформлених грошових чеків особи, на ім'я яких виписано 

грошові чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих в установах банків за 

балансовим рахунками групи 257, відкритих на ім'я органів Державного 

казначейства. Грошові чеки дійсні протягом 10 днів. 

 

11. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного 

бюджету 

На початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, за 

результатами обробки інформації формуються виписки з аналітичних рахунків, 

відкритих за балансовими рахунками 3111, 3113, 3121, 3123, 3131, 3311, 3411, 3412, 

у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії за 

підписом керівника органу Державного казначейства із відбитком печатки. До 

виписок з аналітичних рахунків 3-го класу додається реєстр розрахункових 

документів з повним переліком реквізитів. 

На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно 

формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості про операції за коштами 

державного бюджету. 

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за 

балансовими рахунками 3111, 6111; 3113, 7131; 3121, 6112; 3123, 7132; 3131, 6113; 

3522, 6114; 3311, 6211, щоденно на початку наступного операційного дня, не 

пізніше 9 години ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про 

виконання державного бюджету за доходами у розрізі видів надходжень в цілому по 

області та передають його (в електронному вигляді) до Державного казначейства 

України (центральний рівень). 

Не пізніше 11 год. Дня, наступного за звітним обласні управління Державного 

казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в 

розрізі районних відділень (міст обласного значення) за видами надходжень та 



передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному 

рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі 

районним податковим інспекціям. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження коштів до 

Державного бюджету України для органів Державного казначейства України та 

розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативними актами 

Державного казначейства України. 

Управління (відділення) Державного казначейства України при веденні 

бухгалтерського обліку виконання бюджету за доходами повинні забезпечити облік 

надходжень відповідно до закону України про Державний бюджет України на 

поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які 

розподіляються між загальним та спеціальними фондами, доходи, що 

розподіляються між державним та місцевим бюджетами, надходження, тимчасово 

віднесені на доходи державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації. 

Органи Державного казначейства України складають звітність про 

надходження коштів до Державного бюджету України в грошовій та безгрошовій 

формах на підставі даних бухгалтерського обліку на рахунках класу 6 "Доходи 

бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та 

місцевих бюджетів. Звіти складаються за формами та порядком, установленими 

Державним казначейством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольні запитання 

1. Дайте визначення державних доходів 

2. Наведіть класифікацію доходів бюджету 

3. За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети? 

4. Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за 

доходами 

5. У чому різниця між банківською та казначейською системами касового 

виконання бюджету? 

6. Назвіть функції органів Державного казначейства щодо казначейської 

системи касового виконання державного бюджету за доходами 

7. Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду 

державного бюджету? 

8. Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального 

фонду державного бюджету? 

9. Яким чином розподіляються платежі між загальним та спеціальним 

фондами державного бюджету? 

10. Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються 

між державним та місцевими бюджетами? 

11. Яким чином здійснюється облік та складання звітності про надходження 

коштів до Державного бюджету України? 


