КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Обов’язковість сплати коштів на користь держави
Одним з ключових чинників економічного розвитку країни та успішного
реформування її економіки є ефективність наповнення Державного та місцевих
бюджетів. На наповнення бюджетів всіх рівнів впливає й робота органів
державної виконавчої служби в частині виконання судових рішень, інших
органів (посадових осіб) про стягнення коштів на користь держави.
Серед різноманітної кількості виконавчих документів зазначеної вище
категорії, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби
найбільш суттєвішими можливо виділити виконавчідокументи про:
- стягнення коштів в інтересах ПФУ;
- про стягнення адміністративних штрафів, в т.ч. у сфері безпеки дорожнього
руху;
- про стягнення податкового боргу.
Разом з цим велику кількість виконавчих документів про стягнення
коштів до бюджету становлять й виконавчі документи про стягнення
державного мита (судового збору), стягнення фінансових санкцій (пеня,
штрафи, крімштрафів, накладених відповідно до норм КУпАП, конфіскація
тощо). Постанови про стягнення виконавчого збору, про стягнення витратт а
про стягнення штрафу, винесені державними виконавцями.
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передбачені діючим законодавством. Разом з цим, на стан та тривалість
виконання рішень впливає низька платоспроможність боржників, відсутність

майна, на яке можливо звернути стягнення, а також те, що при перевірці
майнового стану боржників за місцем їх проживання (знаходження),
зазначеними у виконавчих документах, державними виконавцями не рідко
з’ясовується, що боржники за вказаними адресами не проживають або не
знаходяться, у зв’язку з чим виникає потреба встановлення їх нового місця
проживання або місцезнаходження через адресне бюро, реєстраційні палати
виконкомів, органи статистики та оголошеннярозшуку.
З метою активізації діяльності з напрямку виконання рішень про
стягнення коштів до бюджету проводиться робота, щодо вивчення стану
виконання рішень про стягнення коштів на користь держави, в тому числі
стягнення штрафів, винесених в порядку визначеному Кодексом України про
адміністративні правопорушення, за результатами якої здійснюється відповідне
аналізування.
Окрім того, систематично проводяться спільні наради з органами ДАІ,
ПФУ, ДПІ стосовно налагодження взаємодії при виконанні рішень про
стягнення адміністративних штрафів на користь держави на яких визначаються
напрямки діяльності та необхідні заходи направленні на покращення стану
виконання виконавчих рішень даної категорії.
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