
 

 
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 сприяння  
виконанню рішень судів,  інших 
виконавчих документів та сплати  
судового збору на 2022 рік   
 

 
З метою забезпечення своєчасної сплати обов’язкових судових 

платежів виконавчим комітетом Лубенської  міської ради та Лубенською 

міською радою Лубенського району Полтавської області в процесі виконання 

нею своїх повноважень, керуючись Законом України «Про гарантії держави 

щодо виконання судових рішень», Законом України «Про судовий збір», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 845 від 03.08.2011 «Про 

затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного 

та місцевих бюджетів або боржників», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  
 

 міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму сприяння виконанню рішень судів,  інших 

виконавчих документів та сплати судового збору на 2022 рік  (додається). 
2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради (начальник Романенко Т.О.) при формуванні місцевого бюджету  
передбачити  на 2022 рік бюджетні асигнування на реалізацію заходів 

Програми. 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на юридичний відділ 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Мелентьєва Н.М.). 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лубенського 

міського голову Грицаєнка О.П. та постійну депутатську комісію з питань 

бюджету та  фінансів. 
 
 
 
 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



Додаток  
до рішення Лубенської міської 

ради від 18 серпня 2021р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма 
сприяння виконанню рішень судів, інших виконавчих 

документів та сплати судового збору на 2022 рік 
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2021 

 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Назва Програми Програма сприяння виконанню рішень судів,  
 інших виконавчих документів та сплати судового 

збору на 2022 рік 
  

2. Підстава для 

розробки 
1) Конституція України; 
2) Бюджетний кодекс України; 
3) Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 
4) Закон України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень»; 
5) Закон України «Про виконавче провадження»; 
6) Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевих 

бюджетів або боржників». 
3. Ініціатор 

Програми 
Юридичний відділ виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Полтавської області 
4. Розробник 

Програми 
Юридичний відділ виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради Полтавської області 
5. Відповідальні 

виконавці 
Юридичний відділ виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради Полтавської області, 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Полтавської області. 
6. Термін реалізації 

Програми 
2022 рік 

7. Основні джерела 

фінансування 

заходів Програми 

1) Місцевий бюджет; 
2) Інші джерела, не заборонені законодавством 

України. 
8. Загальний обсяг 

фінансування 

Програми 

 100 000,00  гривень 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



1. Загальна частина 
 

Дана Програма розроблена з метою своєчасної оплати обов’язкових 

державних платежів (в тому числі судового збору),  виконання судових 

рішень, інших виконавчих документів. 
Механізм виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету 

визначається Законом України «Про виконавче провадження», Законом 

України «Про судовий збір»,  Законом України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень» та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 

серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».      
 Механізмом реалізації Програми сприяння виконанню рішень судів і 
інших виконавчих документів та сплати судового збору є фінансування 

витрат на сплату судового збору та виконання судових рішень, в тому числі 

витрат виконавчого провадження, яке здійснюється на підставі виконавчих 

документів.  
  

2. Основні завдання та мета Програми 
  
 Метою цієї Програми є забезпечення судового захисту прав та інтересів 

органів місцевого самоврядування, повного виконання зобов’язань, які 

виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів, боржниками 

по яких є Лубенська міська рада та її виконавчий комітет.   
 Завданнями Програми є вирішення питання щодо сплати судового 

збору від імені Лубенської міської ради та її виконавчого комітету та 
погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими 

документами, відповідальність за виконання яких несуть Лубенська міська 

рада та її виконавчий комітет (у випадку неможливості покладення обов’язку 

погашення заборгованості на інші виконавчі органи Лубенської міської ради 

- головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких належить 

вирішення питань щодо яких виник судовий спір), сплата виконавчого збору 

за примусове виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які 

виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду та 

сплати авансового внеску стягувача у виконавчому провадженні.  
 

3. Очікувані результати Програми 
  
 Виконання Програми дасть можливість:  
- забезпечити звернення до суду з позовами про захист прав та інтересів, 

Лубенської міської ради та її виконавчого комітету. 
- забезпечити оскарження судових рішень (в апеляційному та касаційному 

порядку) у справах,  в яких стороною чи третьою особою виступає Лубенська 

міська рада чи її виконавчий комітет; 
- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень;  
- забезпечити самостійне виконання рішень судів та інших виконавчих 

документів (в т.ч. постанов про накладення штрафу);  



- завершити стадію судового провадження, спрямовану на примусове 

виконання рішень судів, боржником в яких виступають органи місцевого 

самоврядування Лубенської територіальної громади; 
- забезпечити оплату (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням 

експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у 

судовому розгляді(засіданні), оплата інших послуг експертів при проведенні 

експертиз; 
- забезпечити оплату (відшкодування) витрат на банківські послуги, плата за 

які стягується при сплаті судового збору, виконавчого збору за примусове 

виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду та сплати авансового 

внеску стягувача у виконавчому провадженні, оплати витрат, пов’язаних із 

залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків, потерпілих, інших 

послуг експертів при проведенні експертиз; 
- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування 

рахунків, накладення штрафів, тощо). 
  

4. Фінансування Програми 
  
 Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 

передбачених місцевим  бюджетом .  
 
 
Секретар міської ради     Маргарита КОМАРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення Лубенської міської ради  «Про затвердження Програми 

сприяння виконанню рішень судів,   інших виконавчих документів та сплати 

судового збору на 2022 рік» 
  

Проект рішення «Про затвердження Програми сприяння виконанню 

рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 

2022 рік», що виноситься на розгляд Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області VIIІ скликання розроблений з метою своєчасної 

оплати обов’язкових державних платежів (в тому числі судового збору), 

виконання судових рішень, які отримуються виконавчим комітетом 

Лубенської  міської ради Лубенського району Полтавської області та 

Лубенською міською радою Лубенського району Полтавської області в 

процесі виконання нею своїх повноважень, зменшення негативних наслідків 
несвоєчасної сплати обов’язкових платежів, забезпечення самостійного 
виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, забезпечення 

належного юридичного супроводу діяльності виконавчого комітету 

Лубенської міської ради та Лубенської міської ради Лубенського району  

Полтавської області, а також, взаємодії органу місцевого самоврядування з 

органами Казначейства. 
Проєкт рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про судовий збір», Закону 

України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», Закону 

України «Про виконавче провадження», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення 

коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» від 03.08.2011 за 
 № 845. 

Проектом рішення передбачається закладення коштів для реалізації 

Програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів 

та сплати судового збору на 2022 рік 100 000,00 гривень. 
 
 
Начальник юридичного відділу    Наталія МЕЛЕНТЬЄВА 

 
 
 
 


