
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки 

 

З метою забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів стосовно Гірської сільської ради у 2018-2020 роках, керуючись п.22 

ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гірська 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів  стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту.  

 

 

с. Гора 

від 05 грудня 2018 року 

№ 1208-65-VІІ      

 

  

Сільський голова                                                                      Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                         рішенням сесії сільської ради 

                                                                 від 05.12.2018 року № 1208-65-VІІ 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів  

стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1.1. Назва: Програма забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки. 

 1.2.  Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень», «Про виконавче провадження», постанова 

Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників». 

 1.3. Замовник або координатор: Гірська сільська рада Бориспільського 

району Київської області. 

1.4. Виконавці: Гірський сільський голова. 

1.5. Мета: виконання судових рішень та виконавчих документів Гірською 

сільською радою. 

1.6. Обсяги фінансування: 50 000,00 грн. 

1.7. Початок: 2018 рік, закінчення: 2020 рік. 

1.8. Очікувані результати виконання: здійснення ефективного 

виконання повноважень Гірською сільською радою. 

1.9. Контроль за виконанням здійснює:   Виконавчий комітет Гірської 

сільської ради. 

 

2. Загальні положення 

 

2.1.  Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки (далі-Програма) 

розроблена з метою своєчасного виконання судових рішень та виконавчих 

документів, які отримуються Гірською сільською радою в процесі виконання 

нею своїх повноважень. 

2.2. Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень», «Про виконавче 

провадження», постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого 

бюджетів або боржників», інші законодавчі та нормативно-правові акти. 

 

 



3. Напрямки діяльності 

 

3.1. Основною метою розроблення Програми є своєчасне виконання 

судових  рішень та виконавчих документів Гірською  сільською радою. 

 

 4. Основні заходи 

 

4.1. Основні заходи, здійснення яких передбачає Програма: 

- сплата судових зборів; 

- сплата виконавчих зборів; 

- оплата суми основного боргу; 

- сплата штрафів; 

- сплата пені 

 

 5. Фінансування Програми 

 

5.1. Фінансування заходів, передбачених Програмою здійснюється за 

рахунок коштів сільського бюджету. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

6.1. Реалізація Програми дозволить Гірській сільській раді ефективно, без 

затримок у роботі та в повному обсязі здійснювати надані чинним 

законодавством повноваження. 

 

7. Підстави та обсяги фінансування Програми 

 

№ п/п Орган, що видав 

виконавчий 

документ, дата, 

номер справи, 

стягувач   

Сума Термін 

виконання 

Виконавці 

1.    Гірський 

сільський голова 
 

Примітка. Підстави, обсяги фінансування передбачаються та здійснюються по мірі 

надходження судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів з Гірської сільської 

ради. 

 

8. Прикінцеві положення 

 

8.1.  До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

Сільський голова                                                                 Р. М. Дмитрів 


