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СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВ

     
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛ
25 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

                     смт Вороновиця                 

ня Програми для забезпечення викона
ументів на 2022 рік  

забезпечення виконання судових ріш

чись статтею 25, п.22 статті 26, частиною

ісцеве самоврядування в Україні»,  Зак

 щодо виконання судових рішень», п

и від 03.08.2011 №845 «Про затвердження

гнення коштів державного та місце

ищна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Програму для забезпечення виконан

ентів на 2022 рік» (додається). 

ня заходів Програми здійснювати в 

юджеті територіальної громади на 2022 рі

а виконанням цього рішення покласти 

з питань соціально – економічного ро

кубовська О.В.). 

ЛОВА                                                   Оле
                                     

 

 

 

 

 

 РАДА 
А ОБЛАСТЬ 

                            №  

иконання рішень суду та 

 рішень та виконавчих 

стиною 1 статті 59   Закону 

Законом України «Про 

ь», постановою Кабінету 

ження Порядку виконання 

місцевих бюджетів або 

конання рішень суду та 

ти в межах асигнувань, 

рік.  

асти на постійну комісію 

го розвитку, планування, 

Олександр КОВІНЬКО  
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                                        Затверджено 

рішенням  25 сесії Вороновицької 

              селищної ради VIII скликання 

          від 24.02.2022 року №____ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

для забезпечення виконання рішень суду та виконавчих 

документів на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вороновиця 

2022 рік 
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І. Паспорт  Програми 
 

 1. 
Правова підстава  

розроблення Програми 

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закон України 

“Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Закон України “Про 

виконавче провадження”, 

Порядок виконання рішень про 

стягнення коштів державного та 

місцевого бюджетів або 

боржників, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.08.2011року №845 

2. Розробник Програми Вороновицька селищна рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

Програми 
Головні розпорядники селищного 

бюджету 

4. Учасники Програми 

Юридичні особи різних форм 

власності, фізичні особи- 

підприємці, фізичні особи, які є 

позивачами до виконавчих 

органів селищної ради, 

бюджетних установ, закладів, 

організацій та одержувачів 

бюджетних коштів  

Вороновицької селищної 

територіальної громади  

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

6.  Мета Програми 

Забезпечення виконання 

грошових зобов’язань, які 

виникли на підставі судових 

рішень та/або виконавчих 

документів про стягнення коштів 

з бюджету Вороновицької 

селищної територіальної громади 

та уникнення блокування 

казначейських рахунків  

селищної ради, її виконавчих 

органів  

7. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 
200,0 тис.грн. 
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8. 
Очікувані результати виконання 

Програми 

- Забезпечення виконання рішень 

судів та/або виконавчих 

документів про стягнення коштів, 

боржниками по яких є виконавчі 

органи селищної ради, бюджетні 

установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів 

Вороновицької селищної 

територіальної громади. 

 - Уникнення (мінімізація) 

негативних наслідків 

невиконання чи несвоєчасного 

виконання судових рішень та/або 

виконавчих документів 

(блокування рахунків, накладення 

штрафів, пені, стягнення 

інфляційних втрат, тощо). 

 

ІІ. Визначення проблеми та шляхів її розв’язання 

Підпунктом 1 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України визначено, що рішення суду про стягнення (арешт) коштів 

державного бюджету (місцевих бюджетів) виконується виключно 

Казначейством України. Зазначені рішення передаються до Казначейства 

України для виконання. Безспірне списання коштів державного бюджету 

(місцевих бюджетів) здійснюється Казначейством України у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, за черговістю надходження таких 

рішень щодо видатків бюджету - в межах відповідних бюджетних призначень 

та наданих бюджетних асигнувань. Механізм виконання рішень про стягнення 

коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а 

також іншими органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають 

право приймати такі рішення, визначено Порядком виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, який 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 845 

(далі – Порядок). Згідно пункту 3 Порядку, рішення про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі 

виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості 

надходження таких документів до органів Казначейства (про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мінфіну про 

стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, 

наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, 

установ, організацій).  
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Положеннями Порядку визначено можливість прийняття окремої 

бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду. Зокрема, 

пунктом 25 Порядку визначено, що безспірне списання коштів з рахунка 

боржника здійснюється в першочерговому порядку. Проведення платежів з 

рахунка боржника здійснюється після безспірного списання у разі наявності 

коштів на рахунку. У разі наявності у боржника або головного розпорядника 

бюджетних коштів окремої бюджетної програми для забезпечення виконання 

рішень суду, безспірне списання коштів здійснюється лише за цією бюджетною 

програмою. Отже, найбільш дієвим та доцільним механізмом вирішення 

проблеми забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів, 

боржниками по яких є селищна рада, її виконавчі органи, бюджетні установи, 

заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів територіальної громади, є 

розроблення окремої Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2022 рік (далі – Програма).  

У разі, якщо заборгованість, що виникла за судовими рішеннями, через 

відсутність необхідних фінансових ресурсів в бюджеті громади зразу погасити 

не можливо, прийняття даної Програми дозволить здійснювати погашення 

боргу протягом певного періоду та дозволить уникнути блокування 

казначейських рахунків.           

 

ІІІ. Оцінка ситуації 
Згідно статті 129

1
 Конституції України суд ухвалює рішення іменем 

України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.  

Відповідно до частин другої та четвертої статті 13 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є 

обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і 

юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.   

Аналогічні положення щодо обов’язковості судових рішень також 

закріплені в статті 18 Цивільного процесуального кодексу України, статті 18 

Господарського процесуального кодексу України та статті 14 Кодексу 

адміністративного судочинства України.  

Невиконання чи несвоєчасне виконання судових рішень створює ризики 

застосування до боржників (селищної ради, її виконавчих органів, бюджетних 

установ, закладів, організацій та одержувачів бюджетних коштів громади) та 

їхніх посадових осіб, визначених чинним законодавством заходів впливу 

(блокування рахунків, накладення штрафів, пені, стягнення інфляційних втрат, 

а також притягнення до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності тощо), що в свою чергу призводитиме до додаткових видатків 

з селищного бюджету.  

IV. Фінансове забезпечення Програми 

Джерелом фінансування Програми є селищний бюджет. 
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Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 

бюджеті на зазначену мету. 

V. Заходи Програми 

№ 

п/п 

Захід Програми Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

Термін 

виконан

ня 

1. Погашення 

заборгованості за 

судовими рішеннями та/ 

або виконавчими 

документами про 

стягнення коштів з 

бюджету Вороновицької 

селищної територіальної 

громади 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Вороновицькї 

селищної ради, її 

виконавчі органи, 

бюджетні установи, 

заклади, організації  та 

одержувачі 

бюджетних коштів 

Селищний 

бюджет 

 

2022 рік 

2. Оплата судових витрат, 

виконавчого збору за 

примусове виконання 

рішень суду, штрафів, 

додаткових витрат, які 

виникли внаслідок 

несвоєчасного 

виконання чи 

невиконання рішень 

суду та/або виконавчого 

документа, тощо 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Вороновицької 

селищної ради, її 

виконавчі органи, 

бюджетні установи, 

заклади, організації  та 

одержувачі 

бюджетних коштів 

Селищний 

бюджет 

 

2022 рік 

 

VI. Очікувані результати від реалізації Програми 

Реалізація Програми дасть можливість: 

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування 

рахунків, накладення штрафів, тощо); 

- забезпечити виконання судових рішень судів про стягнення коштів з 

боржників, які отримують кошти з селищного бюджету. 

VII.Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Селищна рада та її виконавчі органи, які є головними розпорядниками 

бюджетних коштів, забезпечують реалізацію заходів Програми в межах коштів, 

передбачених на відповідний бюджетний період та в залежності від 

надходження рішень суду та/або виконавчих документів, що набрали законної 

сили. Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється: 
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виконавчим комітетом селищної ради, постійними комісіями селищної ради з 

соціально – економічного розвитку, планування бюджету та цін. Узагальнення 

матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ бухгалтерського обліку та 

звітності селищної  ради. Внесення змін до Програми здійснюватиметься за 

процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів. Звіт про виконання 

Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого комітету селищної ради 

з подальшим схваленням селищною радою. Контроль за використанням 

бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, 

здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.  

 

VIII. Індикатори моніторингу Програми 

Ключові індикатори 2022 рік 

Кількість рішень суду та/або виконавчих 

документів щодо безспірного списання 

коштів  

По мірі надходження таких 

рішень 

Сума заборгованості, що підлягає 

безспірному списанню відповідно до рішень 

суду та/або виконавчих документів 

По мірі надходження таких 

рішень 

Сума судових витрат, виконавчого збору, 

штрафів та додаткових витрат, які виникли 

внаслідок несвоєчасного виконання чи 

невиконання  рішень суду та/або виконавчих 

документів , та підлягають відшкодуванню 

По мірі надходження таких 

рішень 

Сума фактичного погашення заборгованості, 

що підлягає безспірному списанню 

відповідно до рішень суду та/або виконавчих 

документів 

За результатами річного звіту 

про виконання відповідного 

бюджету 

Сума фактичного відшкодування судових 

витрат, виконавчого збору, штрафів та 

додаткових витрат, які виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи невиконання  

рішень суду та/або виконавчих документів 

За результатами річного звіту 

про виконання відповідного 

бюджету 

 

 

Секретар селищної ради                                                Ірина НАГАЄВСЬКА 

 


