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 Руслан  Романів 

  
Про надання відповіді   
                                                                      

Головне управління Державної казначейської служби України у 
Донецькій області на Ваш запит про надання публічної інформації щодо 
надходження та кількості платежів для сплати штрафів, складених відповідно 
до ст. 204 2 КУпАП (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї) повідомляє наступне.  

Рахунки за надходженнями в органах Казначейства відкриваються у 
розрізі кодів класифікації доходів бюджету, затвердженої  наказом 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 
класифікацію».  

Зазначені у Вашому листі рахунки відкрито за кодом класифікації доходів 
бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», на які 
зараховуються всі види адміністративних стягнень, які окремо не визначені 
класифікацією доходів бюджету, у тому числі і адміністративні стягнення за 
вчинення правопорушень, передбачених статтею 204 2( порушення порядку 
в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), тощо. 

В зв’язку з вищезазначеним надаємо  інформацію щодо загальної суми 
надходжень на зазначені у листі рахунки за  ККДБ 21081100 «Адміністративні 
штрафи та інші санкції». 

Загальна сума надходжень адміністративних штрафів та інших по 
Приморському району м. Маріуполя  Донецької області складає: 

 2019 рік – 658 152,69  грн., січень – вересень 2020 року – 519 899,81  грн.,  
Загальна сума надходжень адміністративних штрафів та інших по м. 

Краматорську Донецької області складає: 
 2019 рік – 2 457 267,05 грн., січень – вересень 2020 року – 2 177 629,13  

грн.  
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Відповідно до Бюджетного  Кодексу України  до повноважень органів 

казначейства не належить  здійснення обліку надходжень  у розрізі  сум та 
кількості за видами адміністративних стягнень, у тому числі  адміністративних 

стягнень за вчинення правопорушень, передбачених статтею 204 2. 

  Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, які 
відповідно до законодавства повинні забезпечувати здійснення постійного 
контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та 
місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів, а також 
ведення обліку таких платежів у розрізі платників, визначені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.02.2011  № 106 «Деякі питання ведення 
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету». 
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