
Страница 1

Доходи Державного бюджету України на 2014 рік

тис. грн.

Код Всього Загальний фонд

Разом доходів: 403,038,454.0 354,994,488.9 48,043,965.1
40000000 Офіційні трансферти 3,917,884.2 3,917,884.2 0.0

41010100 3,917,884.2 3,917,884.2 0.0

399,120,569.8 351,076,604.7 48,043,965.1

10000000 Податкові надходження 334,013,557.6 310,668,487.8 23,345,069.8

11000000 58,204,500.0 58,204,500.0 0.0

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 8,862,500.0 8,862,500.0 0.0
11020000 Податок на прибуток підприємств 49,342,000.0 49,342,000.0 0.0

13000000 14,328,800.5 14,328,800.5 0.0

13010000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

108,157.2 108,157.2 0.0

13020000 Збір за спеціальне використання води 699,006.7 699,006.7 0.0
13030000 Плата за користування надрами 13,521,636.6 13,521,636.6 0.0

13030100 1,051,954.8 1,051,954.8 0.0

13030400 116,639.2 116,639.2 0.0

13030700 4,890,674.4 4,890,674.4 0.0

13030800 5,621,525.7 5,621,525.7 0.0

13030900 1,840,842.5 1,840,842.5 0.0

14000000
Внутрішні податки на товари та послуги

231,515,000.0 215,798,000.0 15,717,000.0

14010000 Податок на додану вартість 184,571,000.0 183,671,000.0 900,000.0

14010100 97,364,000.0 97,364,000.0 0.0

14010200 -44,097,000.0 -44,097,000.0 0.0

14010300 130,404,000.0 130,404,000.0 0.0

14010700 900,000.0 0.0 900,000.0

14020000 34,450,000.0 30,150,000.0 4,300,000.0

14030000 12,494,000.0 1,977,000.0 10,517,000.0

15000000 16,648,000.0 14,078,000.0 2,570,000.0

15010000 Ввізне мито 16,556,000.0 13,986,000.0 2,570,000.0
15020000 Вивізне мито 92,000.0 92,000.0 0.0

Додаток № 1
до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Найменування 
згідно з бюджетною класифікацією

Спеціальний 
фонд

Кошти, що передаються до державного бюджету з 
місцевих бюджетів

Всього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів)

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

Збори та плата за спеціальне використання 
природних ресурсів

Плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення

Плата за користування надрами континентального 
шельфу і в межах виключної (морської) 
економічної зони

Плата за користування надрами для видобування 
нафти

Плата за користування надрами для видобування 
природного газу

Плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату

Податок на додану вартість з вироблених в 
Україні товарів (робіт, послуг)

Бюджетне відшкодування податку на додану 
вартість грошовими коштами

Податок на додану вартість з ввезених на 
територію України товарів 

Податок на додану вартість, що сплачується 
юридичними особами при здійсненні ними 
операцій з постачання власної виробленої 
продукції (молока, молочної сировини, молочних 
продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції 
переробки тварин (шкур, субпродукті

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції), включаючи 
особливий податок на операції з відчуження 
цінних паперів та операцій з деривативами

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції
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Код Всього Загальний фонд
Найменування 

згідно з бюджетною класифікацією
Спеціальний 

фонд

17000000 6,150,296.0 6,150,296.0 0.0

17010000 Рентна плата 1,727,496.0 1,727,496.0 0.0

17010700 1,534,755.1 1,534,755.1 0.0

17010800 104,582.3 104,582.3 0.0

17010900 88,158.6 88,158.6 0.0

17050000 2,614,000.0 2,614,000.0 0.0

17060000 1,808,800.0 1,808,800.0 0.0

19000000 Інші податки та збори 7,166,961.1 2,108,891.3 5,058,069.8
19010000 Екологічний податок 5,058,069.8 0.0 5,058,069.8

19060000 1,169,181.3 1,169,181.3 0.0

19070000 939,300.0 939,300.0 0.0

19090000 410.0 410.0 0.0

20000000 Неподаткові надходження 62,839,660.6 39,690,911.1 23,148,749.5

21000000 30,475,534.3 30,241,438.9 234,095.4

21010000 2,233,500.0 2,233,500.0 0.0

21020000 22,807,334.4 22,807,334.4 0.0

21030000 224,913.0 0.0 224,913.0

21040000 20,446.1 20,446.1 0.0

21080000 Інші надходження 5,189,340.8 5,180,158.4 9,182.4

22000000 4,475,062.7 3,479,106.0 995,956.7

22010000
Плата за надання адміністративних послуг 

1,366,021.3 1,366,021.3 0.0

22010300 20,000.0 20,000.0 0.0

22010400 2,870.0 2,870.0 0.0

22011200 16,295.0 16,295.0 0.0

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні 
ресурси

Рентна плата за транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу територією 
України

Рентна плата за транспортування нафти та 
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами 
та нафтопродуктопроводами територією України

Рентна плата за транзитне транспортування 
трубопроводами аміаку територією України

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на електричну та теплову енергію, крім 
електроенергії, виробленої кваліфікованими 
когенераційними установками

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого 
тарифу на природний газ для споживачів усіх 
форм власності

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства

Збір за користування радіочастотним ресурсом 
України

Податки та збори, не віднесені до інших 
категорій

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки, паї) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є держав

Кошти, що перераховуються Національним 
банком України відповідно до Закону України 
"Про Національний банк України"

Відрахування коштів, отриманих від проведення 
державних лотерей в Україні

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
державного бюджету

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

Реєстраційний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію 
представництв іноземних суб'єктів господарської 
діяльності

Плата за видачу, продовження, переоформлення 
ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на 
мовлення, та ліцензій провайдера програмної 
послуги
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Код Всього Загальний фонд
Найменування 

згідно з бюджетною класифікацією
Спеціальний 

фонд

22011400 6,000.0 6,000.0 0.0

22011500 39,360.0 39,360.0 0.0

22011700 7,000.0 7,000.0 0.0

22011900 3,000.0 3,000.0 0.0

22012000 3,250.0 3,250.0 0.0

22012100 260,000.0 260,000.0 0.0

22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 1,700.0 1,700.0 0.0

22012300 121.3 121.3 0.0

22012400 60.0 60.0 0.0

22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг

1,006,365.0 1,006,365.0 0.0

22030000 Судовий збір 975,116.7 0.0 975,116.7

22060000
Кошти, отримані за вчинення консульських дій

260,403.8 260,403.8 0.0

22070000 Виконавчий збір 170,000.0 170,000.0 0.0

22080000 840,000.0 840,000.0 0.0

22090000 Державне мито 516,580.0 516,580.0 0.0

22110000 201,000.0 201,000.0 0.0

22150000 Портовий (адміністративний) збір 84,100.9 84,100.9 0.0
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 20,840.0 0.0 20,840.0

22160100 20,840.0 0.0 20,840.0

22200000 41,000.0 41,000.0 0.0

24000000 Інші неподаткові надходження 6,453,304.9 5,970,366.2 482,938.7

24010000 122,495.0 122,495.0 0.0

24030000 19,305.0 19,305.0 0.0

Плата за видачу, переоформлення, продовження 
терміну дії ліцензій на користування 
радіочастотним ресурсом України та видачу 
дублікатів таких ліцензій

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики

Плата за видачу, переоформлення, продовження 
терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у 
сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів 
таких ліцензій

Збори за підготовку до державної реєстрації 
авторського права і договорів, які стосуються прав 
автора на твір, та плата за одержання контрольних 
марок

Плата за видачу дозволів на право ввезення на 
територію України, вивезення з території України 
або транзиту через територію України 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів

Збір за видачу спеціальних дозволів на 
користування надрами та кошти від продажу 
таких дозволів

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого 
випромінювання (реєстраційний збір)

Плата за оформлення посвідчення закордонного 
українця

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном

Єдиний збір, який справляється у пунктах 
пропуску через державний кордон України

Плата за проїзд автомобільними дорогами 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні

Плата за виконання митних формальностей 
органами доходів і зборів поза місцем 
розташування цих органів або поза робочим 
часом, установленим для них

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за 
рішенням суду

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув строк 
позовної давності
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Код Всього Загальний фонд
Найменування 

згідно з бюджетною класифікацією
Спеціальний 

фонд

24050000 365,526.0 365,526.0 0.0

24060000 Інші надходження 1,438,577.0 1,139,960.0 298,617.0
24060300 Інші надходження 1,010,130.0 1,010,130.0 0.0

24060500 2,130.0 2,130.0 0.0

24061500 127,700.0 127,700.0 0.0

24062100 10,217.0 0.0 10,217.0

24062400 5,000.0 0.0 5,000.0

24063100 283,400.0 0.0 283,400.0

відповідно до статті 7 Закону про забруднення 283,300.0 0.0 283,300.0

24110000 625,829.9 625,266.2 563.7

24110100 228,947.6 228,947.6 0.0

24110200 394,773.6 394,773.6 0.0

24110400 935.0 935.0 0.0

24110800 610.0 610.0 0.0

24111000 563.7 0.0 563.7

24130000 183,758.0 0.0 183,758.0

24140000 3,697,814.0 3,697,814.0 0.0

24140200 47,898.3 47,898.3 0.0

24140300 1,437,048.5 1,437,048.5 0.0

24140500 682,122.6 682,122.6 0.0

24140600 1,530,744.6 1,530,744.6 0.0

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, 
військової та спеціальної техніки, нерухомого 
військового майна Збройних Сил України та інших 
утворених відповідно до законів України 
військових формувань, правоохоронних органів та 
інших державних органів

Відрахування від суми коштів, витрачених на 
рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних 
напоїв у межах України

Надходження до Державного спеціалізованого 
фонду фінансування загальнодержавних витрат на 
авіаційну діяльність та участь України у 
міжнародних авіаційних організаціях

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності

Кошти, отримані від продажу частин встановленої 
кількості викидів парникових газів, передбаченого 
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової 
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну 
клімату

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону 
України "Про впорядкування питань, пов'язаних із 
забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи 
надходження заборгованості минулих років за 
цими коштами), та дохід від розміщення цих 
коштів у цінні папери відповідн

Доходи від операцій з кредитування та надання 
гарантій

Плата за надання державних гарантій та кредитів 
(позик), залучених державою

Плата за користування кредитами (позиками), 
залученими державою

Відсотки за користування пільговим 
довгостроковим державним кредитом, наданим 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

Плата за користування кредитом з державного 
бюджету

Плата за користування суб'єктами малого 
підприємництва мікрокредитами з державного 
бюджету

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

Збори на обов'язкове державне пенсійне 
страхування з окремих видів господарських 
операцій

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота 
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

Збір під час набуття права власності на легкові 
автомобілі

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) 
нерухомого майна

Збір з користування та надання послуг 
стільникового рухомого зв'язку
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Код Всього Загальний фонд
Найменування 

згідно з бюджетною класифікацією
Спеціальний 

фонд
25000000 Власні надходження бюджетних установ 21,435,758.7 0.0 21,435,758.7

25010000 21,221,140.8 0.0 21,221,140.8

25010100 21,221,140.8 0.0 21,221,140.8

25020000 214,617.9 0.0 214,617.9

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 214,617.9 0.0 214,617.9
30000000 Доходи від операцій з капіталом 864,000.2 571,224.2 292,776.0

31000000
Надходження від продажу основного капіталу

20,070.0 20,070.0 0.0

31010000 15,870.0 15,870.0 0.0

31020000 4,200.0 4,200.0 0.0

32000000 292,776.0 0.0 292,776.0

32010000 291,720.0 0.0 291,720.0

32020000 1,056.0 0.0 1,056.0

33000000 551,154.2 551,154.2 0.0

33010000 Кошти від продажу землі 31,249.2 31,249.2 0.0

33030000 519,905.0 519,905.0 0.0

40000000 Офіційні трансферти 1,225,481.6 145,981.6 1,079,500.0

42000000 1,225,481.6 145,981.6 1,079,500.0

42010000 145,981.6 145,981.6 0.0

42030000 1,079,500.0 0.0 1,079,500.0

50000000 Цільові фонди 177,869.8 0.0 177,869.8

50070000 177,869.8 0.0 177,869.8

Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із 
законодавством

Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю

Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 
державою або територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 
майна, знахідок, а також валютних цінностей і 
грошових коштів, власники яких невідомі 

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

Надходження від реалізації державних запасів 
товарів

Надходження від реалізації матеріальних 
цінностей державного резерву

Надходження від реалізації розброньованих 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких 
розташовані об'єкти нерухомого військового 
майна, що підлягають реалізації, та земельних 
ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування Збройних Сил України і Державної 
спеціальної служби транспорту

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних 
організацій

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, 
ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за 
участь України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки

Надходження в рамках програм допомоги 
Європейського Союзу

Надходження до Фонду соціального захисту 
інвалідів
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