Україна

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 621
34 сесія 7 скликання

12 лютого 2019 року

Про затвердження Районної програми
забезпечення виконання рішень суду
на 2019 рік
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації Лисака
А.Р. від 29.01.2019 року № 01.01-26/296 щодо затвердження Районної
програми забезпечення виконання рішень суду на 2019 рік, відповідно до
Бюджетного кодексу України, Законів України «Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень», «Про виконавче провадження», Постанови
Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку
виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або
боржників», враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та
підприємництва від 11.02.2019 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Районну програму забезпечення виконання рішень суду на
2019 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А).

Заступник голови районної ради

В. Нечипоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням
34
сесії
Іллінецької
районної ради 7 скликання
від 12.02. 2019 року № 621

Районна програма
забезпечення виконання
рішень суду на 2019 рік

Іллінці
2019

І. Загальна характеристика Програми
1. Ініціатор розроблення
програми -

Іллінецька районна державна адміністрація

2. Розробники програми -

відділ освіти, молоді та спорту та
управління праці та соціального захисту
населення Іллінецької райдержадміністрації

3. Відповідальні за виконання
завдань програми -

управління праці та соціальногозахисту
населення та відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької райдержадміністрації

4. Учасники програми -

управління праці та соціального захисту
населення, відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької райдержадміністрації

5. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
заходів програми, з них -

154,326 тис. грн.

5.1. Кошти районного бюджету - 154,326 тис. грн.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення
ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання.
Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові
рішення, які набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій
території України.
Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2019 рік (далі –
Програма) розроблена з метою своєчасного вирішення питання щодо
погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів
районного бюджету, боржниками по яких є бюджетні установи, заклади,
організації та одержувачі бюджетних коштів.
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».

Враховуючи відсутність бюджетних призначень на виконання рішень
суду, сплати судового збору за позивні заяви, виникла необхідність прийняти
Програму забезпечення судових рішень та виконавчих документів.
Реалізація заходів Програми дасть можливість:
- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування
рахунків, накладання штрафу тощо);
- забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників,
які отримують кошти з районного чи державного бюджету.
ІІІ. Мета Програми
Метою цієї Програми є забезпечення виконання рішень суду про
стягнення коштів з боржників –управління праці та соціального захисту
населення і відділу освіти , молоді та спорту Іллінецької районної державної
адміністрації, а також 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.
IV. Завдання Програми
Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення
заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів районного
бюджету, боржниками по яких є бюджетні установи, заклади, організації та
одержувачі бюджетних коштів.
V. Заходи Програми
№
п/
п
1.

Назва заходу
Погашення
заборгованості
за
судовими рішеннями,
боржниками якого є
управління праці та
соціального
захисту
населення та відділ
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації:

Відповідальні
виконавці

Джерело
фінансування

Термін
виконання

а) управління праці та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

управління праці районний
та соціального
бюджет
захисту
населення
райдержадміністр
районний
б) відділ освіти, молоді ації
бюджет
та спорту районної
державної
відділ освіти,
адміністрації
молоді та спорту
райдержадміністр
ації

2019 рік

2019 рік

VІ. Ресурсне забезпечення
Джерелом фінансування Програми є районний бюджет.
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених в районному бюджеті, по мірі надходження рішень суду про
стягнення коштів.
№ Назва заходу
п/п
1. Сплата
коштів
за
виконанням
судового
рішення до управління
праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
щодо сплати компенсації
витрат
на
надання
послуг
зв’язку
на
пільговій основі
2. Сплата
коштів
за
капітальний
ремонт
будівлі
Іллінецького
НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів –
гімназія №2»

Замовник коштів

Сума фінансування

управління праці та 40,268 тис. грн.
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

Відділ освіти, молоді
та спорту районної 114,058 тис.грн.
державної
адміністрації

VІ. Показники продукту районної Програми
Показниками продукту ефективності та якості районної Програми виконання
рішень суду на 2019 рік визначені у розділі ІІІ «Мета Програми».

VІІ. Система управління та контролю за ходом 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
райдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень.
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
Іллінецька райдержадміністрація та постійна комісія районної ради з питань
фінансів,бюджету,соціально-економічного
розвитку
району
та
підприємництва.

