
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_24 березня 2022____ року               м. Старокостянтинів                     № ______81________ 
 

 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення виконання рішень 

суду на 2022 - 2025 роки 

 

 

З метою забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на 

підставі судових рішень, боржником по яких є управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, керуючись пунктом 3 частини 

четвертої статті 42 та статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року                 

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року               

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», абзацом четвертим 

підпункту 2 пункту 22 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України,  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення виконання рішень суду на                     

2022 - 2025 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

24 березня 2022 року № 81 

 

 

 

Програма забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 роки 

 

Паспорт Програми забезпечення виконання рішень суду на                               

2022 - 2025 роки (далі - Програма) 

 

№ 

з/п 
Назва Програми 

Програма забезпечення виконання рішень 

суду на 2022-2025 роки  

1 2 3 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

4 Учасники Програми Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

5 Термін реалізації Програми 2022 - 2025 роки 

6 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

У межах асигнувань, передбачених в 

бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, обласному бюджеті, 

державному бюджеті та інших джерелах, не 

заборонених законодавством 

7 Очікувані результати 

виконання 

Зменшення негативних наслідків 

невиконання судових рішень: затримка 

видатків бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади внаслідок 

блокування рахунків, додаткові витрати 

бюджету внаслідок накладання штрафних 

санкцій, стягнення виконавчого збору тощо; 

забезпечення виконання рішень судів про 

стягнення коштів з боржників; відновлення 

проведення платежів по незахищених 

видатках 

8 Ключові показники 

ефективності 

Кількість виконаних рішень суду; кількість 

фінансових операцій, які стали можливими  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 

  до сплати в результаті виконання Програми 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення 

ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання.  

Програма забезпечення виконання рішень суду на 2022 - 2025 роки 

розроблена з метою виконання судових рішень та відновлення проведення 

платежів по незахищених статтях. 

 

2. Дослідження та аналіз 

 

2.1. Оцінка поточної ситуації 

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, 

що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій 

території України.  

Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень суду, 

виникла необхідність прийняття Програми для забезпечення виконання рішень 

суду на 2022 - 2025 роки.  

 

2.2. Аналіз законодавчої бази 

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

виконавче провадження», постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 

2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення 

коштів державного та місцевого бюджетів або боржників». 

 

3. Мета Програми 

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які 

виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів та відновлення 

проведення платежів по незахищених статтях.  

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості 

за судовими рішеннями про стягнення коштів.  

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Джерелом фінансування Програми є бюджет Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет та інші 

джерела, не заборонені законодавством. 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань на зазначену 

мету. 
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5. Заходи Програми 

 

№ 

з/п 
Захід Програми 

Відповідальні 

виконавці 
Джерело фінансування 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 Погашення 

заборгованості за 

судовими рішеннями 

про стягнення коштів  

Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Бюджет 

Старокостянтинівської 

міської територіальної 

громади, обласний 

бюджет, державний 

бюджет та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством  

2022 - 2025 

роки 

2 Оплата виконавчого 

збору за примусове 

виконання рішення 

суду, штрафів, 

додаткових витрат, 

які виникли 

внаслідок 

несвоєчасного 

виконання чи 

невиконання рішення 

суду, тощо 

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми 

Реалізація Програми надасть можливість: 

зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування 

рахунків, накладення штрафів, тощо); 

забезпечити виконання судових рішень про стягнення коштів з управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів. 

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує реалізацію заходів 

Програми в повному обсязі та у визначені строки. 

Контроль та звітування за використанням бюджетних коштів, спрямованих 

на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 

 

8. Прогнозоване ресурсне забезпечення Програми 
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Ключові індикатори 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Кількість рішень суду щодо 

безспірного списання коштів  

1 1 1 1 

Сума заборгованості, що 

підлягає безспірному 

списанню відповідно до 

рішень суду 

1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 

Сума судових витрат, 

виконавчого збору, штрафів 

та додаткових витрат, які 

виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи 

невиконання рішення та 

підлягають відшкодуванню 

1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 1,0 тис. грн 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 


