
  

 
 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

 

вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601, тел. (044) 281 49 34, факс (044) 281 49 18  
Web: http://www.treasury.gov.ua    E-mail: office@treasury.gov.ua     Код ЄДРПОУ 37567646 

    
 

 Дацко О. 
foi+reguest-82063-

fd142bbe@dostup.pravda.com.ua 
 

 

Щодо надання інформації 
 

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) 
розглянула Ваш запит від 15.02.2021 і в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України  та Положення про  
Державну казначейську службу України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, Казначейство, зокрема, 
веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих 
бюджетів та складає звітність про виконання державного, місцевих і 
зведеного бюджетів. 

Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2013 № 43 «Про 
затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших 
надходжень державного бюджету» встановлено, що органи Казначейства 
забезпечують облік надходжень бюджетів в розрізі кодів бюджетної 
класифікації. 

Статтею 58 Бюджетного кодексу України визначено, що звітність про 
виконання Державного бюджету України включає фінансову та бюджетну 
звітність. Зокрема, бюджетна звітність відображає стан виконання бюджету, 
містить інформацію в розрізі бюджетної класифікації. 

Надаємо дані звітів про виконання державного бюджету за доходами: 

-  за 2017 – 2019 роки та за січень - квітень 2020 року за кодом 
класифікації доходів бюджету (далі – ККДБ) 50080100 «Конфісковані кошти 
та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за 
вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення» в 
розрізі територій; 

- за 2020 рік та за січень 2021 року за ККДБ 24020000 «Кошти від 
реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, 
конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з 
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корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для 
забезпечення оборони і безпеки держави)» (далі ККДБ – 24020000) в розрізі 
територій. 

З урахуванням того, що бюджетну класифікацію, затверджену наказом 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну 
класифікацію", доповнено ККДБ 24020000 наказом Міністерства фінансів 
України від 18.12.2019 № 545 «Про затвердження Змін до бюджетної 
класифікації», зарахування до державного бюджету за зазначеним кодом у  
2017 – 2019 роках не здійснювались. 

Вищезазначена інформація надається в електронному вигляді на 
адресу: foi+reguest-82063-fd142bbe@dostup.pravda.com.ua. 
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