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ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення виконання рішень суду у 2021 році 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення виконання рішень суду 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення 

виконання рішень суду” (далі - бюджетні кошти) для забезпечення 

виконання рішень суду, прийнятих національними судами, а також 

виплати судового збору, виконавчих витрат і штрафів, накладених 

державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про 

виконавче провадження”. 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення 

виконання рішень суду” (далі — бюджетні кошти), для забезпечення 

виконання рішень суду, прийнятих національними судами, в тому 

числі про відшкодування моральної шкоди, судових витрат, а 

також сплати виконавчих витрат і штрафів, накладених 

державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про 

виконавче провадження”. 

5. Бюджетні кошти спрямовуються з дотриманням такої 

пріоритетності напрямів: 

 

1) забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на 

підставі рішень на користь стягувача (далі - грошове зобов’язання), 

щодо якого винесено рішення, боржниками у виконанні яких 

визначено Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу, а також виплати 

судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених 

державним виконавцем відповідно до норм Закону України “Про 

виконавче провадження”; 

 

 

2) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо виплати 

ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової 

грошової допомоги до 5 травня у розмірах, визначених Законами 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

та “Про жертви нацистських переслідувань”, боржниками у 

виконанні яких визначено регіональні органи соціального захисту 

населення, районні органи соціального захисту населення, центри з 

нарахування та здійснення соціальних виплат; 

5. Бюджетні кошти спрямовуються з дотриманням такої 

пріоритетності напрямів: 

 

1) забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на 

підставі рішень на користь стягувача (далі — грошове зобов’язання), 

щодо якого винесено рішення, боржниками у виконанні яких 

визначено Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу, а також 

відшкодування моральної шкоди та судових витрат, сплати 

виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним 

виконавцем відповідно до норм Закону України “Про виконавче 

провадження”; 

 

2) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо виплати 

ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової 

грошової допомоги до 5 травня у розмірах, визначених Законами 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

та “Про жертви нацистських переслідувань”, боржниками у 

виконанні яких визначено регіональні органи соціального захисту 

населення, районні органи соціального захисту населення, центри з 



 

 

3) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо інших 

соціальних виплат (крім зазначених у підпункті 2 цього пункту), 

боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи 

Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, 

районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування 

та здійснення соціальних виплат; 

 

4) забезпечення виплати суми судового збору, виконавчого збору, 

витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до 

норм Закону України “Про виконавче провадження”, боржниками у 

виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, 

регіональні органи соціального захисту населення, районні органи 

соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення 

соціальних виплат. 

нарахування та здійснення соціальних виплат, а також 

відшкодування моральної шкоди та судових витрат; 

 

3) забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо інших 

соціальних виплат (крім зазначених у підпункті 2 цього пункту), 

боржниками у виконанні яких визначено територіальні органи 

Нацсоцслужби, регіональні органи соціального захисту населення, 

районні органи соціального захисту населення, центри з нарахування 

та здійснення соціальних виплат; 

 

4) забезпечення сплати судових витрат, виконавчого збору, витрат 

і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм 

Закону України “Про виконавче провадження”, боржниками у 

виконанні яких визначено територіальні органи Нацсоцслужби, 

регіональні органи соціального захисту населення, районні органи 

соціального захисту населення, центри з нарахування та здійснення 

соціальних виплат. 

 


