
   
 

 

 
 

УКРАЇНА 

МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18.01.2023   № 3 

 

Про надання дозволу на оплату  

незахищених видатків управління  

праці та соціального захисту населення  

виконкому Малинської міської ради 

          

 
         У зв’язку із не проведенням Малинським управлінням Державної казначейської 

служби України Житомирської області платежів за платіжними дорученнями 

управління праці та соціального захисту населення за всіма кодами видатків бюджету, 

крім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України згідно  

1) виконавчого листа по рішенню Шевченківського районного суду м.Києва від 

16.12.2014 року  справа №761/15341/14-а про стягнення з управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Малинської міської ради на 

користь ДТГО «Південно-Західна залізниця» витрат на перевезення пасажирів, які 

користуються пільгами з оплати проїзду у приміських поїздах за період 01.01.2013 по 

30.11.2013 у сумі 164580,08грн.; 

2) виконавчого листа по рішенню Шевченківського районного суду м.Києва від 

03.10.2016 року  справа №761/11908/16-а про стягнення з управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Малинської міської ради на 

користь ДТГО «Південно-Західна залізниця» витрат на перевезення пасажирів, які 

користуються пільгами з оплати проїзду у приміських поїздах за період 01.01.2015 по 

31.12.2015 на суму 1247887,95грн.; 

3)постанови про стягнення з боржника управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Малинської міської ради виконавчого збору від 

16.11.2016року ВП№3882957 по справі №2а-0614/8946/11 від 08.07.2013 року на 

користь ГТУ юстиції у Житомирській області коштів у сумі 5800,00грн.;  

4)наказу Господарського суду Житомирської області від 29.03.2017 року по справі 

№906/1298/16-а про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

компенсації за надані телекомунікаційні послуги споживачам  у сумі 53309,59грн. та 

судовий збір у сумі 1378,00грн.,  

5) наказу Господарського суду Житомирської області від 24.11.2017 по справі 

№906/659/17 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком»  



компенсації за надані телекомунікаційні послуги споживачам у сумі 308681,87грн. та 

судовий збір у сумі 4630,23грн.; 

6) виконавчого листа по рішенню Шевченківського районного суду м.Києва від 

18.07.2018 року  справа №761/10299/15-а про стягнення з управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Малинської міської ради на 

користь ДТГО «Південно-Західна залізниця» витрат на перевезення пасажирів, які 

користуються пільгами з оплати проїзду у приміських поїздах за період 01.01.2014 по 

31.12.2014 на суму 584175,02грн. та 560,28грн. судових витрат; 

7) виконавчого листа по рішенню Шевченківського районного суду м.Києва від 

21.11.2013 року (ухвала про виправлення описки від 20.08.2018) справа 

№761/5834/13-а про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ДТГО «Південно-Західна 

залізниця» витрат на перевезення пасажирів, які користуються пільгами з оплати 

проїзду у приміських поїздах за період 01.01.2012 по 31.10.2012 на суму 

444682,22грн. та 2328,42грн. судового збору; 

8) наказу Господарського суду Житомирської області від 16.11.2018 по справі 

№906/726/18 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 285752,21грн. та судовий збір у сумі 4286,28грн.; 

9) постанови про стягнення з боржника управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Малинської міської ради виконавчого збору від 

23.11.2018року ВП№57360755 по справі №2а/0614/10504/11 від 13.07.2013 року на 

користь ГТУ юстиції у Житомирській області коштів у сумі 14892,00грн. та 

157,47грн. витрат виконавчого провадження;  

10) виконавчого листа Житомирського окружного адміністративного суду №2898 від 

04.10.2019 по справі №240/6816/19 про стягнення з УПСЗН на користь Садун В.М. 

понесених судових витрат у сумі 768,40грн.; 

11)  наказу Господарського суду Житомирської обл.. від 07.08.2020 по справі 

№906/1015/19 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 157288,68грн. та судовий збір у сумі 2359,33грн.; 

12) наказу Господарського суду Житомирської області від 13.11.2020 року по справі 

№906/653/20 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 106781,04грн. та судовий збір у сумі 2102,00 грн.; 

13) наказу Господарського суду Житомирської області від 03.03.2021 року по справі 

№906/1074/20 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 110530,00грн. та судовий збір у сумі 2102,00 грн.; 

14) наказу Господарського суду Житомирської області від 14.05.2021 року по справі 

№906/1458/20 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 31651,10 грн. та судовий збір у сумі 2102,00 грн.; 

15) наказу Господарського суду Житомирської області від 21.02.2022 року по справі 

№906/1338/21 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 



виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ПАТ «Укртелеком» 

відшкодування вартості телекомунікаційних послуг пільговій категорії населення у 

сумі 10153,46 грн. та судовий збір у сумі 2270,00 грн.; 

16) наказу Господарського суду Житомирської області від 28.01.2022 року по справі 

№906/390/21 про стягнення з управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Малинської міської ради на користь АТ «Укрзалізниця» в особі 

РФ «Південно-Західна залізниця»  витрат, які понесла залізниця за перевезення 

пільгових категорії населення у сумі 664877,97 грн. та судовий збір у сумі 9973,17 

грн.; 

17) наказу Господарського суду Житомирської області від 28.01.2022 року по справі 

№906/390/21 про стягнення на користь АТ «Укрзалізниця» в особі РФ «Південно-

Західна залізниця»  витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у 

сумі 14959,76 грн., які перебувають на виконанні у Малинському УДКСУ, керуючись 

пп.6 п. «а» ст..27, пп.2 п.2 ст.52, п.7 ст.60   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради          

В И Р І Ш И В : 

 

      1. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради проводити оплату 

незахищених видатків управління праці та соціального захисту населення  

по КПКВК 0810160: 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  у сумі 71352,00 грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 59036,00 грн. 

по КПКВК 0813033: 

КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

у сумі 2244000,00 грн. 

по КПКВК 0813035: 

КЕКВ 2610 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом у сумі 280500,00 грн. 

     2. Управлінню праці та соціального захисту населення (С.НЕДОГАРОК) та 

фінансовому управлінню виконкому (Т.БОРИСЕНКО) підготувати на засідання сесії 

зміни до кошторису видатків управління праці. 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

В.ЛУКАШЕНКА.   

      

 

 

    Міський голова                                                      Олександр СИТАЙЛО 

 

 
  
________   Віталій ЛУКАШЕНКО 

_________ Олександр ПАРШАКОВ 

_________ Ігор МАЛЕГУС 

_________ Сергій НЕДОГАРОК 

_________ Оксана ФІЛОНЕНКО 
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