
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 29.04.2022 № 989            21 сесія 8 скликання  

         м. Вінниця 
 
 
 
Про хід виконання Програми для  
забезпечення виконання рішень суду 
на 2021-2025 роки у 2021 році 
 

 
Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора департаменту правової політики та якості міської 
ради про хід виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду 
на 2021-2025 роки у 2021 році, згідно з додатком до цього рішення, взяти до 
відома. 

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити подальше виконання 
Програми в 2022 році. 

3. Контроль за виконанням 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                                                                           Сергій МОРГУНОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення міської ради  
від 29.04.2022 № 989 

 
Звіт про виконання  

Програми для забезпечення виконання рішень суду  
на 2021-2025 роки у 2021 році 

 
Відповідно до вимог статті 129-1 Конституції України, Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»  та з метою забезпечення виконання грошових 
зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів з 
бюджету Вінницької міської  територіальної громади, боржниками по яких є 
виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та 
одержувачі бюджетних коштів, рішенням міської ради від 04.12.2020 року № 19 
затверджено Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки 
( зі змінами).  

Метою даної Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які 
виникли на підставі судових рішень та/або виконавчих документів про стягнення 
коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади, боржниками по яких 
є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади та організації. 

Заходи вказаної Програми (зі змінами) спрямовані на виконання рішень суду: 
- Рішення Господарського суду Вінницької області від  04.05.2017 року у справі 

№902/312/17, яке набрало законної сили відповідно до постанови Рівненського 
апеляційного господарського суду від 05.07.2017 року, про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
2 139 868,99 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на 
пільговій основі та 32 098,03 грн. відшкодування витрат на сплату судового 
збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 24.09.2018 року у справі 
№902/447/18, яке набрало законної сили відповідно до постанови Північно-
західного апеляційного господарського суду від 05.12.2018 року, про стягнення 
з департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
2 105 874,96 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на 
пільговій основі та 31 588,12 грн. відшкодування витрат на сплату судового 
збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 20.08.2019 року у справі 
№902/304/19, яке набрало законної сили 12.09.2019 року, про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
2 025 184,95 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на 
пільговій основі та 30 504,54 грн. відшкодування витрат на сплату судового 
збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 11.02.2020 року у справі 
№902/1026/19, яке набрало законної сили 12.03.2020 року, про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
1 214 678,32 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на 
пільговій основі та 18 220,17 грн. відшкодування витрат на сплату судового 
збору. 



- Рішення Господарського суду Вінницької області від 12.05.2020 року у справі 
№902/243/20, яке набрало законної сили 07.08.2020 року, про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Датагруп» 37 
357,38 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на пільговій 
основі, 425,87 грн. 3% річних, 138,06 грн. інфляційних втрат та 2 102,00 грн. 
відшкодування витрат на сплату судового збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 30.07.2020 року у справі 
№902/241/20, яке набрало законної сили 21.08.2020 року, про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
760 096,35 грн. боргу по компенсації витрат на надання послуг зв’язку на 
пільговій основі та 11 401,44 грн. відшкодування витрат на сплату судового 
збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 14.01.2021 року у справі 
№ 902/999/20, яке набрало законної сили 11.02.2021 року про стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
868566,64 боргу по компенсації витрат на надання послуг зв'язку на пільгових 
умовах та 13028,50 грн. витрат на сплату судового збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 18.05.2021 року у справі 
№ 902/362/21, яке набрало законної сили 14.06.2021 року про  стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 
287 327,60 грн. боргу по компенсації  на надання послуг зв'язку на пільгових 
умовах та  4 309,91 грн. витрат на сплату судового збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 09.09.2021 року у справі 
№ 902/596/21, яке набрало законної сили 06.10.2021 року про  стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ПАТ «ДАТАГРУП» 
41650,30 грн. боргу по компенсації видатків на відшкодування витрат 
пов'язаних з наданням пільг на телекомунікаційні послуги та 2270, 00 грн. 
витрат на сплату судового збору. 

- Рішення Господарського суду Вінницької області від 07.10.2021 року у справі 
№ 902/853/21, яке набрало законної сили 28.10.2021 року  про  стягнення з 
департаменту соціальної політики міської ради на користь ТОВ ТК 
«Вінтелепорт» 15545,35 грн. боргу по компенсації  на надання послуг зв'язку на 
пільговій основі та 2270,00 грн. витрат на сплату судового збору. 
 
На виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2021-2025 роки з бюджету Вінницької міської територіальної громади у 2021 році 
виділені кошти по головному розпоряднику коштів – департаменту соціальної 
політики міської ради за бюджетною програмою 0810180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління», виділено кошти в сумі 1 643 088, 50 грн., а саме: 
- 1 630 060, 00 грн. на відшкодування часткового боргу по компенсації витрат на 

надання послуг зв'язку на пільговій основі, згідно з рішенням Господарського 
суду Вінницької області від 04.05.2017 року у справі №902/312/17 на користь 
ПАТ «Укртелеком». 

- 13 028,50 грн. на погашення судового збору, згідно з рішенням Господарського 
суду Вінницької області  від 14.01.2021 року у справі №902/999/20. 
 



Зважаючи на зазначене, реалізація заходів Програми за своїм змістом має на 
меті не ухильне забезпечення виконання рішень суду, що узгоджується із 
стратегічною цілю 1 «Створення соціально відповідального міського середовища» 
Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030, а також Національною 
стратегією розв'язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими 
є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 
2022 року, що в свою чергу є дотриманням виконавчими органами міської ради 
вимог Конституції України і Закону України « Про судоустрій та статус судів». 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                             Сергій МОРГУНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент правової політики та якості  
Олексюк Тетяна Святославівна   
Заступник начальника відділу господарських відносин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


