Про затвердження Програми
для забезпечення виконання
судових рішень на 2018-2020 роки

Дев’ятнадцята сесія
сьомого скликання

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень», Постанови Кабінету Міністрів України від
03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників», відповідно
до статті 2.6.3. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання,
затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами
та доповненнями), з метою забезпечення своєчасного виконання судових
рішень обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму для забезпечення виконання судових рішень на
2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Департаменту фінансів Миколаївської облдержадміністрації спільно з
головними розпорядниками коштів передбачити в обласному бюджеті на
2018 рік та на наступні роки видатки для забезпечення виконання судових
рішень у межах бюджетного фінансування на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів
та інвестицій.
Голова обласної ради

В.В. Москаленко

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
СУДОВИХ РІШЕНЬ НА 2018-2020 РОКИ
1. Підстава для розроблення Програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про виконавче провадження»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про
затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та
місцевих бюджетів або боржників».
2. Ініціатор розроблення Програми:
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
управління капітального будівництва облдержадміністрації.
3. Розробник Програми:
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації,
управління капітального будівництва облдержадміністрації.
4. Відповідальні виконавці:
головні розпорядники коштів обласного бюджету, бюджетні та комунальні
заклади.
5. Строк реалізації Програми: 2018 – 2020 роки.
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми:
фінансування заходів з реалізації Програми здійснюватиметься у межах
асигнувань, передбачених в обласному бюджеті, інших джерел фінансування,
не заборонених чинним законодавством України, та по мірі надходження
судових рішень про стягнення коштів.
Виконувач обов'язків начальника
управління капітального будівництва
облдержадміністрації

О.В.Барбаянова

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІІШЕНЬ
НА 2018-2020 РОКИ

№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансування

Строк
виконання
(роки)

1.

Погашення заборгованості
за судовими рішеннями
про стягнення коштів,
боржниками по яких є
облдержадміністрація, її
структурні підрозділи та
обласна рада.

Головні
розпорядники
коштів
обласного
бюджету,
бюджетні та
комунальні
заклади.

2018 –
Обласний
2020 роки
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
чинним
законодавством
України.

2.

Оплата судового збору,
виконавчого збору за
примусове виконання
рішень суду, штрафів,
додаткових витрат, які
виникли внаслідок
несвоєчасного виконання
чи невиконання судових
рішень облдержадміністрацією, її структурними
підрозділами та обласною
радою.

Головні
розпорядники
коштів
обласного
бюджету,
бюджетні та
комунальні
заклади.

2018 –
Обласний
2020 роки
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
чинним
законодавством
України.

Виконувач обов'язків начальника
управління капітального будівництва
облдержадміністрації

О.В.Барбаянова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

ПРОГРАМА
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
СУДОВИХ РІШЕНЬ НА 2018-2020 РОКИ
Розділ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Програму для забезпечення виконання судових рішень на 2018-2020 роки
розроблено з метою своєчасного виконання судових рішень про стягнення
коштів за зобов’язаннями, що виникають у Миколаївської облдержадміністрації
та її структурних підрозділів.
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 місцевих бюджетів або боржників».
Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою цієї Програми є забезпечення виконання судових рішень про
стягнення коштів з боржників – Миколаївської облдержадміністрації, її
структурних підрозділів та обласної ради за зобов’язаннями, що виникають у
облдержадміністрації, її структурних підрозділів, обласної ради 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 судовими
рішеннями.
Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення
заборгованості за рішеннями суду.
Паспорт Програми наведено у додатку 1.
Розділ 3. 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 стягнення
коштів.
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Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ 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 облдержадміністрацією, її структурними підрозділами та
обласною радою своїх повноважень.

