УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я № 542
12 квітня 2019 р.

46 позачергова сесія 7 скликання
Про затвердження Програми для забезпечення
виконання рішень суду на 2019-2020 роки

Керуючись приписами 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», з метою забезпечення своєчасного виконання рішень
суду, враховуючи клопотання голови районної ради та рекомендації постійних комісій з
питань:
- бюджету, комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого
та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно – територіального устрою,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Пріоритет 2 «Зміцнення законності і правопорядку, належне
забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення боротьби
з
корупцією» підрозділу 3.6. «В сфері розвитку громадянського суспільства» Програми
економічного і соціального розвитку Теплицького району на 2019 рік наступними
реченнями:
- «Шляхи досягнення»: уникнення негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю
виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних
санкцій);
- «Очікувані результати: забезпечення виконання судових рішень.
2. Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки
(далі - Програма), (Додаток 1).
3. Районній державній адміністрації передбачати в районному бюджеті видатки для
забезпечення виконання заходів Програми.
4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію бюджету,
комунальної власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та
середнього бізнесу.
Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Додаток 1
до рішення 46 позачергової
сесії районної ради
від 12.04.2019 р. № 542
Програма
для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки
1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2019 - 2020 роки
(далі - Програма) розроблена з метою своєчасного виконання рішень суду про
стягнення коштів за зобов’язаннями, що виникають у Теплицькій районній раді.
Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
виконавче провадження», постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення
коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».
2. Мета і завдання Програми
Метою цієї Програми є забезпечення виконання рішень суду про стягнення
коштів з боржника – Теплицької районної ради за зобов’язаннями та зменшення
негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків,
нарахування штрафних санкцій), 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 про погашення заборгованості
за рішеннями суду.
3. Заходи Програми
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6. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених в районному бюджеті та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України, по мірі надходження рішень суду про стягнення коштів.
7. Очікувані результати від виконання Програми
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 Теплицькою районною радою
своїх повноважень.
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ПАСПОРТ
Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки
Назва Програми
Програма для забезпечення виконання рішень суду на
2019-2020 роки
1) Конституція України;
Підстава для
2) Бюджетний кодекс України;
розробки
3) Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
4) Закон України «Про виконавче провадження»;
5) Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня
2011 року № 845 «Про затвердження Порядку
виконання рішень про стягнення коштів державного та
місцевих бюджетів або боржників».
Ініціатор
Програми
Розробник
Програми

Теплицька районна рада

Теплицька районна рада
Теплицька райдержадміністрація, Теплицька районна
рада
2019-2020 роки

Відповідальні
виконавці
Термін реалізації
Програми
1) Районний бюджет;
Основні джерела
2) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством
фінансування
заходів Програми України.
Загальний обсяг
В межах асигнувань, передбачених в районному
фінансування
бюджеті та інших джерел, не заборонених чинним
Програми, в т.ч. з законодавством України, по мірі надходження рішень
районного бюджету: суду про стягнення коштів – 10000,00 грн.:2019р. –
5200,00 грн.; 2020р. – 4800,00 грн.

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради

О. Гуменюк

