
ш проект 
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ №

2021 року __сесія 8 скликання

Про затвердження Програми для забезпечення виконання 
судових рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частини 1 статті З 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 З серпня 2011 року № 845, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму для забезпечення виконання судових рішень та 
виконавчих документів на 2021-2025 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 
внести зміни до обласного бюджету на 2021 рік та передбачати кошти на 
виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини 
обласного бюджету.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до рішення сесії обласної Ради
8 скликання від «__» ________ 2021 р оку№ ____

Загальна характеристика Програми для забезпечення виконання судових
рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки

Повна назва Програми Програми для забезпечення виконання 
судових рішень та виконавчих документів 
на 2021-2025 роки

Ініціатор розроблення 
Програми

Вінницька обласна державна адміністрація

Дата, номер документа про 
затвердження Програми

Рішення сесії Вінницької обласної Ради 8 
скликання від 2021 року №

Розробник Програми Управління будівництва обласної 
державної адміністрації

Співрозробники програми Вінницька обласна Рада
Відповідальний виконавець 
програми

Управління будівництва обласної 
державної адміністрації

Учасники Програми Управління будівництва обласної 
державної адміністрації, Департамент 
фінансів обласної державної адміністрації

Термін реалізації Програми 2021 -  2025 роки

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми

Обласний бюджет

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, у тому 
числі (тис. грн).

5 750,00

Коштів обласного бюджету 
(тис. грн).

5 750,00



Додаток 2 до рішення сесії обласної Ради
8 скликання від «__» ________ 2021 року № ____

Ресурсне забезпечення Програми для забезпечення виконання судових
рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки

Обсяг 
коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024
рік

2025
рік

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

Обсяг 
ресурсів 

всього, в тому 
числі:

1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 5 750.00

Обласний
бюджет

1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 5 750,00



І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів на 2021-2025 роки (далі -  Програма) розроблена на підставі 
відповідних законодавчих і нормативних документів, які регламентують питання 
погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується 
державою.

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.

Частиною 1 статті З Закону України «Про гарантії держави щодо виконання 
судових рішень» передбачено, що виконання рішень суду здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних 
бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків державного органу, 
а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень -  
за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення 
виконання рішень суду.

Погашення заборгованості здійснюється управлінням Державної 
казначейської служби України в області в межах бюджетних асигнувань, 
визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за 
бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі 
рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 
коштів, відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів 
державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від З серпня 2011 року № 845 (далі -  Порядок), яким 
визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих 
бюджетних програм для забезпечення виконання рішень судів.

Додаток З до рішення сесії обласної Ради
8 скликання від «__» ________ 2021 року № ____

Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів на 2021-2025 роки

II. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення виконання судових рішень про стягнення 
коштів з боржників -  Управління будівництва обласної державної адміністрації, 
а також зменшення негативних наслідків, пов'язаних із невиконанням судових 
рішень (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), та у зв’язку з 
неможливістю виконання цих рішень через відсутність відповідних бюджетних 
асигнувань, які відповідають суті заборгованості, визначеної судовиі 
рішеннями. Завданням Програми є вирішення питання щодо по^аЕЙЙіня 
заборгованості за рішеннями суду.



Відповідно до пункту з 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 (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів з 
попереднім інформуванням Міністерства фінансів України про стягнення коштів 
боржників у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних 
асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

Стягувачі, на користь яких прийняті рішення про стягнення коштів з 
рахунків боржника, подають до органу Казначейства, в якому обслуговується 
боржник, документи:

заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського 
рахунка (у разі наявності — довідку банку), назви банку, його МФО та коду 
ЄДРПОУ, номера рахунка (поточний, транзитний, картковий), прізвища, імені, 
по батькові (повне найменування -  для юридичної особи) власника рахунка, на 
який необхідно перерахувати кошти, або даних для пересилання коштів через 
підприємства поштового зв’язку, що здійснюється за рахунок стягувача 
(прізвище, ім’я, по батькові адресата, його поштова адреса (найменування 
вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, поштовий 
індекс), реквізити банківського рахунка поштового відділення);

оригінал виконавчого документа;
судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності);
оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, 

квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного 
бюджету (у судових рішеннях про стягнення коштів з відповідного бюджету).

Виконавчі документи пред’являються до виконання у строки, встановлені 
Законом України «Про виконавче провадження».

Безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в 
першочерговому порядку, проведення платежів за його платіжними 
дорученнями здійснюється після безспірного списання у разі наявності коштів 
на рахунку.

Відповідно до пункту 25 Порядку, у разі наявності у боржника або 
головного розпорядника коштів окремої бюджетної програми для забезпечення 
виконання рішень суду безспірне списання коштів з боржника (виконання 
рішень суду про стягнення коштів з боржника) здійснюється лише за цією 
бюджетною програмою. При цьому пункти 28-34 Порядку (безспірне списання 
коштів з рахунків боржника) застосовуються лише щодо зазначеної бюджетної 
програми.

Таким чином, наявність окремої бюджетної програми для забезпечення 
виконання рішень суду та виконавчих документів забезпечить їх виконання.

IV. Фінансування програми
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, 

передбачених в обласному бюджеті, та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України, по мірі надходження судових рішень про стягну 
коштів.

III. Шляхи і способи розв’язання Програми.



Контроль за ходом виконання Програми здійснює управління будівництва 
обласної державної адміністрації.

Моніторинг виконання Програми здійснюється департаментом фінансів 
обласної державної адміністрації.

Управління будівництва обласної державної адміністрації забезпечує 
реалізацію заходів Програми та інформує про хід їх реалізації департамент 
фінансів обласної державної адміністрації щоквартально до 5 числа місяця, 
наступного за звітним кварталом.

Департамент фінансів обласної державної адміністрації здійснює аналіз 
стану виконання Програми щоквартально до 10 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, управління 
будівництва обласної державної адміністрації обласній Раді подає:

оперативний звіт щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за 
звітним періодом, подають;

підсумковий звіт щороку до ЗО січня року, що слідує за звітним; 
фінальний звіт не пізніше ніж за 40 днів після закінчення програми.

V, організація контролю за ходом виконання Програми

VI. Очікувані результати програми

Реалізація Програми сприятиме:
уникненню негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю виконання 

судових рішень про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування 
штрафних санкцій);

забезпеченню виконання судових рішень;
належній реалізації управлінню будівництва обласної державної 

адміністрації своїх повноважень.



Додаток 4 до рішення сесії обласної Ради
скликання від «__» ________ 2021 року № ____

Заходи Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки
_____ ________ _______ (тис, гри)

роки

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Виконання 
грошових 
зобов’язань, які 
виникли на 
підставі судових 
рішень та/або 
виконавчих 
документів про 
стягнення 
коштів, 
боржником по 
яких є 
Управління 
будівництва 
обласної 
державної 
адміністрації

Перелік заходів Програми

Погашення заборгованості за 
судовими рішеннями та/або 
виконавчими документами про 
стягнення коштів, боржником 
по яких є Управління 
будівництва обласної 
державної адміністрації

Термі
н

викон
ання

заходу
2021-

2025
роки

Виконавці

Управління 
будівництва обласної 
державної 
адміністрації

Джерела
фінансув

ання

Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис, грн._____

2021
рік
1 000 , 
О

2022
рік

1 000, 
о

2023
рік

1 000 , 
о

2024
рік

1 000, 
о

2025
рік

1 000 , 
о

Очікуваний
результат

Погашення 
заборгованості 
по судових 
рішеннях та 
виконавчих 
документах за 
неоплачені у 
повному обсязі 
виконані роботи 
та інших 
боргових 
зобов’язань, 
незабезпечених 
фінансуванням 
за кошти 
державного та 
місцевого 
бюджетів, 
боржником 
яких виступає 
Управління 
будівництва 
обласної 
державної 
адміністрації



Оплата судового збору, 
виконавчого збору за 
примусове виконання рішення 
суду, штрафів, додаткових 
витрат, які виникли внаслідок 
несвоєчасного виконання чи 
невиконання рішення суду 
та/або виконавчого документу, 
тощо.

2 0 2 1 -

2025
роки

Управління 
будівництва 
обласної державної 
адміністрації

Обласний
бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Погашення 
заборгованості 
по судовому 
збору,
виконавчому
збору за
примусове
виконання
рішення суду,
штрафів,
додаткових
витрат, які
виникли
внаслідок
несвоєчасного
виконання чи
невиконання
рішення суду
та/або
виконавчого
документу
боржником
яких виступає
Управління
будівництва
обласної
державної
адміністрації



Додаток 5 до рішення сесії обласної Ради 
8 скликання від «__» ________2021 року№ ____

Результативні показники Програма для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2025 роки

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

••• дп
програми

2021 2022 2023 2024 2025

Всього за 
період д ії 
програми

І. Показники продукту Програми
1 Кількість ріш ень суду та/або виконавчих 

документів щодо безспірного списання 
коштів боржником по яких є управління 
будівництва обласної державної 
адміністрації, що взяті до виконання

од. 0 2 2 2 2 9

2 Сума заборгованості, ш,о підлягає 
безспірному списанню відповідно до 
рішень суду та/або виконавчих 
документів

тис.грн 0 1 ООО, 
00

1 ООО, 
00

1 ООО/ 
00

1 ООО, 
00

1 ООО, 
00

5 ООО, 00

3 Сума судового збору, виконавчого збору, 
штрафів та додаткових витрат, які 
виникли внаслідок несвоєчасного 
виконання чи невиконання рішення суду 
та/або виконавчого документу та 
підлягають відшкодуванню

тис.грн 0 150,
00

150,
00

150,
00

150,
00

150,
00

750,00

4 Сума заборгованості, шо стягнута за 
безспірним списанням відповідно до 
рішень суду та/або виконавчих 
документів

тис.грн 0 1 ООО, 
00

1 ООО, 
00

1 ООО, 
00

1 ООО, 
00

I ООО, 
00

5 ООО, 00

5 Сума судового збору, виконавчого збору, 
штрафів та додаткових витрат, які 
виникли внаслідок несвоєчасного 
виконання чи невиконання рішення суду 
та/або виконавчого документу, та

тис.грн 0 150,
00

150,
00

150,
00

150,
00

150,
00

750, 00



відшкодовані за результатом  
виконання

II. Показник ефективності виконання Програми
Співвідношення суми заборгованості, що 
підлягає безспірному списанню  
відповідно до рішень суду та/або 
виконавчих документів до суми 
заборгованості, ідо стягнута за 
безспірним списанням відповідно до 
рішень суду та/або виконавчих 
документів______________________________

од.

7 Співвідношення суми судового збору, 
виконавчого збору, штрафів та 
додаткових витрат, які виникли 
внаслідок несвоєчасного виконання чи 
невиконання рішення суду та/або 
виконавчого документу та підлягають 
відш кодуванню до суми судового збору, 
виконавчого збору, штрафів та 
додаткових витрат, які виникли 
внаслідок несвоєчасного виконання чи 
невиконання рішення суду та/або 
виконавчого документу, та 
відшкодовані за результатом  
виконання

од.

III. Показники якост і виконання Програми
Кількість фактичних виконаних судових 
рішень та/або виконавчих документів 
щодо безспірного списання коштів 
боржником по яких € управління 
будівництва обласної державної 
адміністрації____________________________

од. О 1


