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Щодо надання інформації
Шановний Денисе Вікторовичу!
Міністерство фінансів України відповідно до Ваших запитів
від 22.02.2019 направляє наявну інформацію щодо планових показників
на 2018 і 2019 роки та фактичних надходжень за 2018 рік до державного
дорожнього фонду.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пункту 2 статті 24 2 Бюджетного
кодексу України (далі – Кодекс) джерелами формування державного
дорожнього фонду є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 1–3, 6 та 62 частини
третьої статті 29 Кодексу (акцизний податок з вироблених в Україні та з
ввезених на митну територію України нафтопродуктів і транспортних засобів,
ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плати за
проїзд великовагових/великогабаритних транспортних засобів);
2) державні запозичення, залучені згідно з пунктом 1 частини третьої
статті 15 Кодексу для реалізації інвестиційних проектів на розвиток мережі та
утримання автомобільних доріг загального користування;
3) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
Відповідно до пункту 41 Прикінцевих положень Кодексу акцизний
податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів, акцизний
податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних
засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них
зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році у
розмірі 50 відсотків, у 2019 році – у розмірі 75 відсотків.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» (далі – Закон) одним із джерел формування спеціального фонду
Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є конфісковані
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кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення
(далі – спецконфіскат), а також єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України (далі – єдиний збір).
Відповідно до статті 14 Закону спецконфіскат спрямовується, в тому
числі, на покращання стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка –
Кобеляки – Решетилівка (у сумі 800,0 млн. гривень), покращання стану
автомобільної дороги Харків – Охтирка (у сумі 800,0 млн. гривень) та на
покращання стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці (у сумі
400,0 млн. гривень), а кошти єдиного збору спрямовуються на фінансове
забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до
державних програм (у сумі 994,0 млн. гривень).
Водночас згідно з пунктом 8 статті 13 Кодексу платежі за рахунок
спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично
надійшли до цього фонду на відповідну мету.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
З повагою
Заступник Міністра
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