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Товариство з обмеженою відповідальністю
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інвалідів «Об’єднання інвалідів України
«МІАНА»
пр. О. Поля, 62, кв. 30, м. Дніпро, 49069

Про розгляд скарги
Міністерство
фінансів
України
в
черговий
раз
розглянуло
лист
ТОВ «ПГОІОІУ «МІАНА» від 21.07.2020 №7/07-20 щодо виконання судового рішення і в
межах компетенції повідомляє, що позиція Мінфіну з порушеного питання, висловлена у
листі від 12.12.2019 № 13030-02-10/33077, залишається незмінною.
Водночас зазначаємо, що згідно із пунктом 3 Порядку виконання рішень про
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 р. № 845 (далі – Порядок),
рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються
на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості
надходження таких документів.
Відповідно до пункту 24 Порядку стягувачі, на користь яких прийняті рішення про
стягнення коштів з рахунків боржника, подають до органу Казначейства, в якому
обслуговується боржник, документи, зазначені у пункті 6 Порядку.
З доданих до листа додатків вбачається, що у виконавчому листі по справі
№ 904/10204/16 боржником зазначено – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської
ради.
Відповідно до доданого до звернення листа Державної казначейської служби України
від 15.07.2020 № 5-06-06/12326, вбачається, що за даними Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що формуються згідно з Порядком,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691, Виконавчий
комітет Дніпропетровської міської ради в органах Казначейства не обслуговується, відкриті
рахунки боржника в органах Казначейства відсутні.
Враховуючи викладене, виконання вказаного Вами судового рішення має
здійснюватися на загальних підставах в порядку встановленому Законом України «Про
виконавче провадження».
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