
Пояснювальна записка 
до проекту рішення обласної ради 

«Про затвердження Програми для забезпечення виконання 
рішень суду на 2018-2020 роки» 

 
1. Цілі та завдання проекту рішення. 
 
Відповідно до статті 129-1 Конституції України судове рішення 

ухвалюється іменем України та  є обов’язковим до виконання. Основним 
завданням Програми є зменшення негативного впливу (блокування рахунків) 
на здійснення повноважень облдержадміністрацією та її структурними 
підрозділами під час виконання рішень суду про стягнення коштів. 

 
2. Нормативно-правові підстави для розгляду та прийняття проекту  

рішення. 
 
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. Відповідно до  Порядку виконання рішень про 
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 
року № 845 (далі – Порядок) рішення про стягнення коштів державного та 
місцевого бюджетів виконуються органами державної казначейської служби. 
У разі відсутності у боржника окремої бюджетної програми для забезпечення 
виконання рішень суду після надходження виконавчого документа орган 
державної казначейської служби припиняє всі платіжні операції за 
платіжними дорученнями боржника (блокує рахунки), у зв’язку з чим 
боржник позбавлений можливості виконувати покладені на нього функції. 

 
3. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення.  
 
За наявності Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2018-2020 роки (далі – Програми) безспірне списання коштів з боржників 
(виконання рішень суду про стягнення коштів з боржника) 
здійснюватиметься лише за цією бюджетною програмою і застосування 
заходів забезпечення виконання рішень суду провадитиметься лише щодо 
зазначеної бюджетної програми, що у свою чергу забезпечить повноцінне, 
безперебійне функціонування обласної державної адміністрації та її 
структурних підрозділів. 

 
4. Обсяг орієнтованих фінансових витрат для прийняття та реалізації 

проекту рішення та джерела фінансування. 
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Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 
передбачених обласним бюджетом та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України, по мірі надходження рішень суду про стягнення 
коштів. 

 
5. Очікувані наслідки реалізації проекту рішення. 
 
Реалізація Програми сприятиме уникненню негативних наслідків, 

пов’язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів 
(блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій),  забезпеченню 
виконання зазначених рішень, а також належній реалізації повноважень 
облдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 

 
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 

13.01.2011 № 2939-VI, проект рішення розміщено 01 березня 2017 року на 
офіційному веб-сайті Миколаївської обласної державної адміністрації за 
посиланням http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/  
 
 
 
В.о. начальника управління капітального 
будівництва облдержадміністрації         О.В. Барбаянова 
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