
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ СЕСІЯ, VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2022 року                       Стрий               № 858

Про виконання  Програми
сприяння виконанню рішень судів
і інших виконавчих документів 
та сплати судового збору за 2021 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та   пп. 22 п 1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”,міська рада ВИРІШИЛА :
       1.Затвердити Звіт про виконання  Програми сприяння виконанню рішень 
судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору за 2021 рік.
        2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
першого заступника міського голови М.Дмитришинатапостійну 
комісію з питань планування, фінансів,бюджету та соціально – економічного 
розвитку (С.Ковальчук) .

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



ОБГРУНТУВАННЯ  ПОТРЕБИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих

документів та сплати судового збору

Міська цільова програма сприяння виконанню рішень судів і інших 
виконавчихдокументів та сплати судового збору дозволяє забезпечити 
звернення до суду з позовами про захист прав та інтересів територіальної 
громади м.Стрия, Стрийської міської ради та її виконавчого комітету, 
забезпечує самостійне виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів, зменшує негативні наслідки невиконання судових рішень. 



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:
- Назва Програми_«Програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору 
на 2021 рік»

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_№ 792 від 23.12.2021р.
- Заплановане фінансування, грн.   303002,00
- Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Виконавчий комітет Стрийської міської ради

- Мета  Програми -  забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування м.Стрия, повного 
виконання зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів; вирішення питання щодо сплати 
судового збору від імені Стрийської міської ради та її виконавчого комітету.

2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КПКВ

КТМБ КЕКВ
Плановане 
фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ

КТМБ КЕКВ
Фактичне 
фінансування 
(касові 
видатки), 
тис.грн

1 Сплата судового збору, 
оплата коштів згідно 
виконавчих 
проваджень

0210180 2240
2273
2800

15,9
30,7
256,4

2021 Сплата судового збору, 
оплата коштів згідно 
виконавчих проваджень

0210180 2240
2273
2800

6,1
30,7
254,6

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

Тис.грн 291,4

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми



1. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх 
виконання за звітний період: 

Затверджено паспортом (бюджетної) 
програми на звітний період,тис. грн. Виконано за звітний період, грн. Відхилення

у тому числі: у тому числі: у тому числі:№ 
з/п Показники

Одиниц
я 

виміру

Джер
ело 

інфо
рмац

ії
усього загальний 

фонд спец. фонд усього загальний 
фонд спец. фонд усього загальний 

фонд спец. фонд

Завдання  Виконання рішень судів, оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору
1. показник затрат

Обсяг видатків тис.грн 303,0 303,0 291,4 291,4 11,6 11,6

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показниківНе виникало необхідності сплати судового збору та оплати згідно інших  
виконавчих документів

Примітка:до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюмеобгрунтування щодо потреби в даній програмі на наступний рік та усі 
продукти програми.

Начальник відділу обліку і звітності                            ____________ Н.Салада
(підпис)


