
  
  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  
  

13 сесія                                 VIІІ скликання  
  

РІШЕННЯ  
  

23 грудня 2021 року                        № 13-34/VIІІ  
  

Про затвердження Програми  

забезпечення виконання судових 

рішень та виконавчих документів 

на 2022–2023 роки виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради 

  

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, частини 1 статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень”, Порядку виконання рішень про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845, Руськополянська 

сільська рада: 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2022-2023 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Руськополянської сільської ради передбачати 

кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної 

частини бюджету Руськополянської сільської територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова       Олег ГРИЦЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток  

                                                                                                           до рішення сільської ради 

                                                                                                              від 23.12.2021 № 13-34/VIІІ 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Програми забезпечення виконання  судових рішень 

та виконавчих документів на 2022-2023 роки 
 

 

1 

Ініціатор 

розроблення 

Програми  

 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

2 Розробник 

програми 

Юридичний відділ, виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

3 

Термін 

реалізації 

програми 

 

2022-2023 рр. 

 

4 

Етапи 

фінансування 

програми 

 

2022-2023 рр. 

 

5 

Відповідальний 

виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

6 Учасники 

програми 
Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

7 Обсяг 

фінансування 

41060,00 грн. (2022 р. – 20000,00 грн., 2023 р. – 

21060,00 грн.) 

 

 

8 Очікувані 

результати 

1. Зменшити негативні наслідки невиконання судових 

рішень (арешт рахунків та накладення штрафів, 

тощо); 

2.Забезпечити виконання судових рішень про 

стягнення коштів з боржників, що фінансуються з 

сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма 

 забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів 

виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради 

на 2022-2023 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми 
Програма  забезпечення виконання  судових рішень та виконавчих 

документів на 2022-2023 роки (далі – Програма) розроблена на підставі 

відповідних законодавчих і нормативних документів, які регламентують 

питання погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких 

гарантується органом місцевого самоврядування. 

Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення 

ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання. Одночасно 

нормами процесуального законодавства передбачено обов’язковість виконання 

на всій території України органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими чи 

службовими особами та громадянами судових рішень, що набрали законної 

сили. 

При цьому, законодавством України визначено механізм виконання 

рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників 

(далі - рішення про стягнення коштів), прийнятих судами, а також іншими 

державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають 

право приймати такі рішення. Зокрема пунктом 25 Порядку виконання рішень 

про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 

845«Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників», визначено можливість 

прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм 

для забезпечення виконання рішень суду. 

 

2. Мета і завдання Програми 
Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, 

які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів сільського 

бюджету, боржником по яких є виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради та Руськополянська сільська рада, відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин Руськополянської сільської ради. 

 Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення 

заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів сільського 

бюджету. 

3. Строки та етапи виконання Програми 

Строки виконання Програми – 2022-2023 роки.  

Виконання Програми планується здійснити шляхом реалізації заходів 

Програми. 



 

4. Перелік заходів Програми 

№ Зміст заходу 

 

Відповідальні за 

виконання 

Обсяги фінансування 

(сільський бюджет) (тис. 

грн) 

2022 2023 

1. Погашення заборгованості 

за судовими рішеннями про 

стягнення коштів сільського 

бюджету, боржниками по 

яких є виконавчій органи 

сільської ради та оплата 

виконавчого збору за 

примусове виконання 

рішення суду, штрафів, 

додаткових витрат, які 

виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи 

невиконання рішення суду, 

тощо 

Юридичний відділ 

 

20,0 21,06 

 Всього  20,0 21,06 

 

5.Фінансове забезпечення Програми 
Відповідно до статті 47 Постанови кабінету Міністрів України  від 3 серпня 

2011 р. № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення 

коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» безспірне списання 

коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання 

судових рішень та виконавчих документів, здійснюється Казначейством на 

підставі поданих: 

1) органом Казначейства: 

документів та відомостей, надісланих стягувачами та боржником; 

інформації про неможливість виконання безспірного списання коштів з 

рахунків боржника; 

2) керівником органу державної виконавчої служби зазначених у пункті 7 

цього Порядку документів та відомостей. 

Для забезпечення безспірного списання коштів місцевого бюджету  в 

Казначействі відкривається в установленому порядку відповідний рахунок. 

Виконавцями програми визначити: 

1. Юридичний відділ виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради. 

2. Фінансове управління Руськополянської сільської ради. 



3. Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей сільського бюджету. 

Головним розпорядником коштів Програми є виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради та юридичний відділ. Обсяги видатків з 

сільського бюджету визначаються з урахуванням пропозицій юридичного 

відділу, що надає бюджетний запит до проєкту сільського бюджету. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Руськополянської територіальної громади  з урахуванням дохідної частини  та 

інших джерел фінансування  відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Організація контролю за ходом виконання Програми 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. Моніторинг виконання Програми 

здійснюється головним розпорядником коштів, який забезпечує реалізацію 

заходів Програми. 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми надасть можливість: 

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (накладення 

арешту на рахунки, накладення штрафів, тощо); 

- забезпечити виконання рішень судів  та виконавчих документів про стягнення 

коштів з боржників. 

8. Індикатори реалізації Програми 

Ключові індикатори 2022-2023 роки прогноз 

Кількість рішень суду щодо безспірного 

списання коштів сільського бюджету, 

боржниками по яких є виконавчі органи 

сільської ради, що взяті до виконання (од.) 

по мірі надходження таких рішень 

Сума заборгованості, що підлягає безспірному 

списанню відповідно до рішень суду (грн.) 
по мірі надходження таких рішень 

Сума виконавчого збору, штрафів та 

додаткових витрат, які виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи невиконання 

рішення суду, та підлягають відшкодуванню 

(грн.) 

по мірі надходження таких рішень 



Сума фактичного погашення заборгованості, 

що підлягала безспірному списанню 

відповідно до рішення суду (грн.) 

за результатами річного звіту про 

виконання сільського бюджету 

Сума фактичного відшкодування виконавчого 

збору, штрафів та додаткових витрат, які 

виникли внаслідок несвоєчасного виконання 

чи невиконання рішення суду, тощо (грн.) 

за результатами річного звіту про 

виконання сільського бюджету 

 

 

Секретар сільської ради                                           Надія ШПАК 


