
     

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(десята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 серпня 2021 року 

 

Про затвердження Програми для  

забезпечення виконання рішень  

суду на 2021-2024 роки  
 

З метою забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 «Про 

затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та 

місцевих бюджетів або боржників» зі змінами, керуючись статтею 26, частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2021- 

2024 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

передбачати в місцевому бюджеті на 2021-2024 роки видатки для забезпечення 

реалізації цієї програми. 

3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань 

регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення законності, 

правопорядку та протидії корупції. 

 

 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення десятої сесії 

Лубенської міської ради  

         від 18 серпня 2021 року  
 

ПРОГРАМА 

для забезпечення виконання рішень суду на 2021- 2024 роки 

 

Паспорт програми. 

«Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2024 роки» 
 

1 Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.08.2011р. № 845 «Про 

затвердження Порядку виконання рішень 

про стягнення коштів державного та 

місцевих бюджетів або 

боржників» 

2 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Лубенського 
району Полтавської області 

3 Співрозробники програми  

4 Відповідальний виконавець 
програми 

Управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Лубенського 
району Полтавської області 

5 Терміни реалізації програми 2021-2024 роки 

6 Мета програми Забезпечення виконання судових рішень 
та виконавчих документів, відповідачем 
за якими є управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Лубенського 
району Полтавської області  в частині 
виконання делегованих повноважень 

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

174247,79 грн. 

8 Очікувані результати виконання Зменшення негативних наслідків 

невиконання судових рішень, затримки 

видатків місцевого бюджету внаслідок 

блокування рахунків, додаткових витрат 

бюджету внаслідок накладання штрафних 

санкцій, стягнення виконавчого збору 

тощо. 

Відновлення проведення платежів по 

незахищених статтях видатків бюджету 



Загальні положення 
      

Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2024 роки (далі 

по тексту – Програма) розроблена з метою забезпечення виконання судових 

рішень та виконавчих документів, відповідачем за якими є управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області  в частині виконання делегованих повноважень, 

незабезпеченими достатніми фінансовими ресурсами із Державного бюджету 

України. 

Мета програми 
       

Метою даної Програми є забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів, відповідачем за якими є управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області  в частині виконання делегованих повноважень, 

незабезпеченими достатніми фінансовими ресурсами із Державного бюджету 

України. 
 

Фінансове забезпечення програми 
 

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет. Фінансування 

Програми на зазначену мету здійснюється в межах асигнувань, передбачених в 

місцевому бюджеті на відповідний рік. 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити 

на виконання Програми,               

тис. грн 

Етапи  виконання Програми 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Всього витрат на 

виконання 

Програми, тис. грн 

1 2 3 4 5 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

тис. грн у тому числі:  

43,6 43,6 43,6 43,5 174,3 

Місцевий бюджет, тис. 

грн 

43,6 43,6 43,6 43,5 174,3 

 

  

Організація виконання програми 
 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Лубенської міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на 

відповідний бюджетний період) в залежності від надходження рішень суду, що 

набрали законної сили та взяті до виконання органом Казначейства щодо 

безспірного списання коштів бюджету Лубенської міської територіальної 

громади, боржником по яких є управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 



Погашення заборгованості за судовими рішеннями здійснюється в межах 

відповідних бюджетних призначень та наданих бюджетних асигнувань по мірі 

надходження фінансування шляхом безспірного списання у встановленому 

порядку органом Казначейства коштів з рахунку управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на користь стягувачів. 
 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 

Реалізація Програми надасть можливість: 

- уникненню негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю виконання 

судових рішень та виконавчих документів, в частині виконання делегованих 

повноважень незабезпеченими достатніми фінансовими ресурсами із Державного 

бюджету України (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій); 

- забезпеченню виконання судових рішень та пов’язаних із ними стягнень; 

- належній реалізації управлінням соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області своїх 

повноважень. 

 

Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021- 2024 роки» 

 

Метою даної Програми є забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів, відповідачем за якими є управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області  в частині виконання делегованих повноважень, 

незабезпеченими достатніми фінансовими ресурсами із Державного бюджету 

України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Лубенської міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на 

відповідний бюджетний період) в залежності від надходження рішень суду, 

що набрали законної сили та взяті до виконання органом Казначейства щодо 

безспірного списання коштів бюджету Лубенської міської територіальної 

громади, боржником по яких є управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Погашення заборгованості за судовими рішеннями здійснюється в межах 

відповідних бюджетних призначень та наданих бюджетних асигнувань по мірі 

надходження фінансування шляхом безспірного списання у встановленому 

порядку органом Казначейства коштів з рахунку управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області на користь стягувачів. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради        Віктор ЩЕРБАК 
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