
Довідник показників (поле id_api) 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

gf_budgtr_Total_2 Всього доходи Revenue 

gf_budgtr_40000000 Міжбюджетні трансферти Interbudget transfers 

gf_budgtr_Total_1 
Разом доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
Revenue (less interbudget transfers) 

gf_budgtr_10000000 Податкові надходження Tax revenue 

gf_budgtr_11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб Personal income tax 

gf_budgtr_11020000 Податок на прибуток підприємств Corporate profit tax 

gf_budgtr_13030000 Рентна плата за користування надрами Rent on subsoil use 

gf_budgtr_14020000 

Акцизний податок з вироблених в 

Україні підакцизних товарів (продукції), 

включаючи особливий податок на 

операції з відчуження цінних паперів та 

операцій з деривативами 

Excise duty on produced goods 

gf_budgtr_14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

Excise duty on imported goods 

gf_budgtr_14040000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

Excise tax from the realization of excise 

goods by entities retail  

gf_budgtr_14060000 
Податок на додану вартість з вироблених 

в Україні товарів (робіт, послуг) 

VAT on domestically produced goods and 

services 

gf_budgtr_14070000 
Податок на додану вартість з ввезених на 

територію України товарів 
VAT on imported goods and services 

gf_budgtr_18050000 Єдиний податок Single tax 

gf_budgtr_19010000 Екологічний податок Environmental tax 

gf_budgtr_20000000 Неподаткові надходження Nontax revenue 

gf_budgtr_21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки, паї) 

господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є державна або 

комунальна власність 

Part of net profit and dividends 

gf_budgtr_21020000 

Кошти, що перераховуються 

Національним банком України 

відповідно до Закону України «Про 

Національний банк України» 

Funds to be transferred by the National Bank 

of Ukraine to the budget as required by the 

Law of Ukraine «On the National Bank of 

Ukraine» 

gf_budgtr_22010000 
Плата за надання адміністративних 

послуг 
Fees for administrative services 

gf_budgtr_22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 

Receipts for use of integral property 

complex (asset package) and other public 

property 

gf_budgtr_22090000 Державне мито State duty 

gf_budgtr_24140000 

Збори на обов'язкове державне пенсійне 

страхування з окремих видів 

господарських операцій 

Mandatory pension insurance fees from 

some types of business transactions 

gf_budgtr_25000000 Власні надходження бюджетних установ Own revenues of budgetary institutions 

gf_budgtr_30000000 Доходи від операцій з капіталом Income from capital transactions 

gf_budgtr_42000000 
Від урядів зарубіжних країн та 

міжнародних організацій 

Receipts from the governments of foreign 

countries and international organizations 

gf_budgtr_50000000 Цільові фонди Targeted  funds 

gf_budgtee_Total Всього видатки Expenditure 

gf_budgtee_2000 Поточні видатки Current expenditure 

gf_budgtee_2100 
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
Labor remuneration and accrued payments 

gf_budgtee_2200 Використання товарів і послуг Goods and services usage 

gf_budgtee_2400 Обслуговування боргових зобов'язань Debt servicing 

gf_budgtee_2600 Поточні трансферти Current transfers 

gf_budgtee_2700 Соціальне забезпечення Social welfare 

gf_budgtee_2800 Інші поточні видатки Other current expenditure 



id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

gf_budgtee_3000 Капітальні видатки Capital expenditure 

gf_budgtee_3100 Придбання основного капіталу Acquisition of fixed capital 

gf_budgtee_3200 Капітальні трансферти Capital transfers 

gf_budgtef_Total_2 Всього видатків Expenditure 

gf_budgtef_0180 Міжбюджетні трансферти                                                   Interbudget transfer 

gf_budgtef_Total_1 
Разом видатків (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
Expenditure (less interbudget transfer) 

gf_budgtef_0100 Загальнодержавні функції State administration 

gf_budgtef_0200 Оборона Defence 

gf_budgtef_0300 
Громадський порядок, безпека та судова 

влада 
Public order, security and judiciary 

gf_budgtef_0400 Економічна діяльність Economic activity 

gf_budgtef_0500 
Охорона навколишнього природного 

середовища 
Environmental protection 

gf_budgtef_0600 Житлово-комунальне господарство Housing and communal services 

gf_budgtef_0700 Охорона здоров'я Healthcare 

gf_budgtef_0800 Духовний та фізичний розвиток Spiritual and physical development 

gf_budgtef_0900 Освіта Education 

gf_budgtef_1000 
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
Social protection and social security 

gf_budgtl_Total Всього кредитування Lending 

gf_budgtl_4110 Надання внутрішніх кредитів Loans extended 

gf_budgtl_4120 Повернення внутрішніх кредитів Loans returned 

gf_budgtfd_total 
Всього фінансування (дефіцит "+", 

профіцит "-") 
Financing (deficit «+» / surplus «-») 

gf_budgtfd_400000 Фінансування за борговими операціями Financing under debt transactions 

gf_budgtfd_401000 Запозичення Borrowing 

gf_budgtfd_402000 Погашення Repayment 

gf_budgtfd_403000 Коригування Adjustments 

gf_budgtfd_500000 
Фінансування за рахунок надходжень від 

приватизації 
Privatization 

gf_budgtfd_600000 Фінансування за активними операціями Financing under asset-side transactions 

 

Довідник "Рівень бюджету" (поле MCR200P) 

MCR200P Назва 

CBU Зведений бюджет 

SBU Державний бюджет 

 

Довідник "Показник план/факт" (поле MCR210IPF) 

MCR210IPF Назва 

1 План 

2 Факт 

 

Довідник "Бюджетна класифікація" (поле MCR201S) 

MCR201S Назва 

budgtr Доходи бюджету 

budgtee Видатки бюджету (за економічною класифікацією) 

budgtef Видатки бюджету (за функціональною класифікацією) 

budgtl Кредитування бюджету 

budgtfd Фінансування бюджету (за типом боргового зобов`язання) 

 

 


