
 

 
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до Програми 

«Забезпечення виконання судових  

рішень та виконавчих документів  

на 2022-2024 роки» 

 
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок 

якої Великодимерській селищній територіальній громаді завдано значних збитків, 

необхідністю залучення професійної правничої допомоги для підготовки, оформлення, 

подання та супроводження позовної заяви та/або позовних заяв до Європейського суду з 

прав людини з метою захисту прав, законних інтересів та відшкодування шкоди, а також, 

з метою забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, що 

надходять до Великодимерської селищної ради, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 

26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально- економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Великодимерська 

селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 23 грудня 2021 року № 708 ХХІ-VIII (далі – Програма), згідно з 

додатком. 

2. Управлінню фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області передбачити кошти для реалізації даної Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально- економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків 

 

Селищний голова                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 

смт Велика Димерка 

від 12 травня 2022 року 

№ 807 XXVI-VIIІ   

 



Додаток 

рішення селищної ради  

від 12 травня 2022 року № 807 XXVI-VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення виконання судових рішень  

та виконавчих документів 
на 2022-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

2021 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих  

документів на 2022-2024 роки» 

 

1.1. Назва: Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів на 2022 - 2024 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», «Про судовий збір», Постанова 

Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників». 

1.3. Розробник програми: відділ правового забезпечення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

1.4. Виконавець програми: виконавчий комітет Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

1.5. Мета: виконання Великодимерською селищною радою Броварського району 

Київської області судових рішень та виконавчих документів. 

1.6. Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області. 

1.7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансування 

Програми: 734 000 грн. 

1.8. Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки. 

1.9. Очікувані результати виконання: здійснення ефективного виконання 

повноважень Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області. 

1.10. Контроль за виконанням: депутатська комісія з питань регламенту, 

депутатської етики, законності, протидії та запобігання корупції Великодимерської 

селищної ради VIII скликання. 

 

2. Загальні положення 

 

2.1. Програма забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів 

на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена з метою своєчасного виконання 

судових рішень та виконавчих документів, які отримуються Великодимерською 

селищною радою Броварського району Київської області 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», «Про 

судовий збір», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або 

боржників», інші законодавчі та нормативні акти. 

 

3. Напрямки діяльності 

 

3.1. Основною метою розроблення даної Програми є своєчасне виконання судових 

рішень та виконавчих документів, що надходять до Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 



 

4. Основні заходи 

 

4.1. Основні заходи, здійснення яких передбачає дана Програма: 

- сплата судових зборів; 

- сплата виконавчих зборів; 

- сплата суми основного боргу; 

- сплата штрафів; 

- сплата пені. 

 

5. Фінансування Програми 

 

5.1. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

6.1. Реалізація Програми дозволить Великодимерській селищній раді Броварського 

району Київської області ефективно, без затримок у роботі та в повному обсязі 

здійснювати надані чинним законодавством повноваження. 

 

7. Координація роботи і контроль за виконанням Програми 

 

7.1. Координацію роботи та безпосереднє виконання Програми здійснює виконавчий 

комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області в 

межах своїх повноважень. 

7.2. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

Програми, та за ходом її реалізації здійснюється у порядку, встановленому 

Законодавством України. 

 

8. Потреба в коштах на виконання Програми «Забезпечення виконання судових 

рішень та виконавчих документів на 2022-2022 роки» 

 

№ п/п Витрати 

Обсяги та терміни фінансування  

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

Ведення позовної роботи (сплата 

судового збору), сплата виконавчого 

збору, сплата штрафу, сплата пені, 

сплата суми основного боргу, сплата 

інших додаткових витрат, які 

виникли внаслідок несвоєчасного 

виконання чи невиконання рішень 

судів та підлягають відшкодуванню, 

на професійну правничу допомогу, 

залучення спеціалістів, 

перекладачів, експертів та 

проведенням експертиз, інші 

594 000 грн.  70 000 грн. 70 000 грн. 



 

витрати, пов'язані з вчиненням 

інших процесуальних дій, 

необхідних для розгляду справи або 

підготовки до її розгляду. 

Всього на програму:                                                                              734 000 грн. 

 

 

9. Прикінцеві положення 

 

9.1. Зміни та доповнення до Програми можуть бути внесені у порядку 

передбаченому чинним законодавством України. 

 

 
 

Секретар селищної ради                                               Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 


