
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 лютого 2022 року 
 

Про внесення змін до 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. Внести зміни до Програми для забезпечення виконання рішень суду 

на 2021- 2024 роки, затвердженої рішенням Лубенської міської ради 

Полтавської області від 18 серпня 2021 року, а саме, розділ «Фінансове 

забезпечення програми» викласти в наступній редакції: 

«Фінансове забезпечення Програми 
 

Джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет. Фінансування 

Програми на зазначену мету здійснюється в межах асигнувань, передбачених 

у місцевому бюджеті на відповідний рік». 

2. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В., постійну депутатську  комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки і постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 
 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про внесення змін до 

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. 

Потреб в коштах по КПКВК 0810180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» складає 94681,00 грн. 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради        Віктор ЩЕРБАК 
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