
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.04.2021 № 375          8 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 04.12.2020 р. № 19 «Про  

затвердження Програми для забезпечення  

виконання рішень суду на 2021-2025 роки» 

 

 

 

З метою забезпечення виконання рішення Господарського суду Вінницької 

області від 14.01.2021 року по справі №902/999/20 за позовом ПАТ 

«Укртелеком» до департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 04.12.2020 р. №19 «Про 

затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 

роки», а саме: Розділ 9 «Показники моніторингу (ключові показники Програми)» 

додатку до вказаного рішення викласти в новій редакції згідно додатку до цього 

рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С.Василюк) та 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(С.Ярова). 

 

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 30.04.2021 № 375 

 

 

9. Показники моніторингу (ключові показники Програми). 

 

№ 

з/п Назва показника 
Одиниця 

виміру 

2017-2020 

роки 

(перехідні) 

2021р. 

очікуваний 

2022р. 

прогноз 

2023р. 

прогноз 

2024р. 

прогноз 

2025р. 

прогноз 

1 Кількість рішень суду та/або 

виконавчих документів щодо 

безспірного списання коштів 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, 

боржниками по яких є виконавчі 

органи міської ради, бюджетні 

установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів, що 

взяті до виконання  

од. 9 1 по мірі надходження таких рішень 

2 Сума заборгованості, що підлягає 

безспірному списанню відповідно 

до рішень суду та/або виконавчих 

документів  

тис.грн. 8 695,400 868,567 по мірі надходження таких рішень 

3 Сума судового збору, виконавчого 

збору, штрафів та додаткових 

витрат, які виникли внаслідок 

несвоєчасного виконання чи 

невиконання рішення суду та/або 

виконавчого документу, та 

підлягають відшкодуванню  

тис.грн. 130,003 13,029 по мірі надходження таких рішень 



4 Сума фактичного погашення 

заборгованості, що підлягала 

безспірному списанню відповідно 

до рішення суду та/або виконавчого 

документу  

тис.грн. 507,741 

за результатами річного звіту про виконання 

бюджету Вінницької міської територіальної 

громади 

5 Сума фактичного відшкодування 

судового збору, виконавчого збору, 

штрафів та додаткових витрат, які 

виникли внаслідок несвоєчасного 

виконання чи невиконання рішення 

суду та/або виконавчого документу, 

тощо  

тис.грн. 130,003 

за результатами річного звіту про виконання 

бюджету Вінницької міської територіальної 

громади 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова               С. Моргунов 
 

 

 

 

 



Департамент соціальної політики міської ради    

Турчин Тарас Миколайович 

Начальник відділу виплат – головний бухгалтер  

 
 

 

 


