
 

Тема 4. Виконання судових рішень в адміністративних справах   

 

Тема. Розгляд процесуальних питань під час здійснення виконавчого провадження  

 

 

 Практичне заняття 2 

Мета: закріпити теоретичні знання студентів щодо розгляду процесуальних питань 

під час виконання виконавчого провадження в адміністративному судочинстві; навчити 

користуватися законодавчим та  інструкційним матеріалом; формувати правове мислення, 

вміти грамотно висловлювати думки та вміло застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності; прищепити любов до обраної професії. 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  

- зміст принципу «обов’язковість судових рішень»; 

- перелік судових рішень в адміністративних справах, які виконуються негайно; 

- порядок виконання судових рішень в адміністративних справах; 

- форми і методи судового контролю за виконанням судових  рішень в 

адміністративних справах; 

уміти:  

- працювати з законодавчими актами та іншими нормативними актами, спеціальною 

літературою; 

- орієнтуватися в інформаційно-правовому просторі з питань сучасного судочинства 

в адміністративних судах; 

- визначати особливості різних способів і засобів захисту прав і свобод фізичних та 

юридичних осіб; 

- застосовувати адміністративно-правові норми для розв’язання різноманітних 

завдань; 

- аналізувати судову й адміністративну практику, складати й оформлювати 

процесуальні документи. 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати 

нормативно-правові акти. 

 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до 

Інтернету, мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з персональним 

комп’ютером.  

Запитання для актуалізації опорних знань 

1.  Надайте визначте поняття  «виконавчий документ» та вимоги до його змісту. 

2. Які наслідки порушення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання? 

3. Який порядок виправлення помилки у виконавчому документі? 

4. Які підстави зупинення виконавчого провадження? 

5. Хто здійснює контроль за виконанням судових рішень? 

6. Який порядок накладення арешту на майно юридичної особи? 

7. Які повноваження боржника у виконавчому провадженні? 

8. Який порядок оскарження дій (бездіяльності) державного виконавця? 

9. Визначте порядок і підстави надання відстрочки або розсточки у виконавчому 

провадженні.   

 



Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з Розділом IV «Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 

рішень в адміністративних справах», статтями 370-383 Кодексу адміністративного  

судочинства України. 

2. Ознайомлення з нормами Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче 

провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». 

3. Розв’язання тестових та ситуаційних завдань щодо застосування норм 

адміністративного процесуального права на стадії виконавчого провадження. 

4. Підбиття підсумків заняття.   

 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Розділу IV Глави 

3 Кодексу адміністративного судочинства України «Процесуальні питання, пов’язані з 

виконанням судових рішень в адміністративних справах». Також необхідно опрацювати  

Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів», «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень». 

Відповідно до ст.372 КАСУ визначено порядок виконання судових рішень в 

адміністративних справах, а також спосіб, строки і порядок виконання. Судове рішення, яке 

набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання. 

      Рішення суду може виконуватись у добровільному або примусовому порядку. Особа може 

виконати рішення суду добровільно: з моменту набрання рішенням суду законної сили; до 

моменту надходження виконавчого листа до державного або приватного виконавця та 

відкриття виконавчого провадження. 

Відповідно до ст. 373 КАСУ звернення судових рішень в адміністративних справах до 

виконання передбачає наступну процедуру. Виконання судового рішення здійснюється на 

підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм 

процесуальних документів. 

Протягом п’яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий 

документ, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія 

(текст), що містить інформацію про веб-адресу такого документа у Єдиному державному 

реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу 

або у разі її відсутності - рекомендованим чи цінним листом. 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

 

Ситуація №1 

Дніпропетровським окружним адміністративним судом 23.07.2021. винесено 

постанову по справі №567/765/2021, якою було задоволено  позовні вимоги фізичної особи-

підприємця Мірошниченка Олега Івановича (м. Новомосковськ) до Головного Управління 

Пенсійного фонду у Дніпропетровській області «про визнання недійсним акту перевірки» і 

повернення суми штрафних санкцій 234000 грн.00 коп. на рахунок позивача протягом 10 

календарних днів з дня набрання рішенням законної сили. 

У зв’язку з відсутністю грошових коштів на розрахунковому рахунку відповідача, 

своєчасне виконання судового рішення стало неможливим. 



Позивач звернувся до прокуратури зі скаргою на відповідача щодо невиконання ним 

судового рішення. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи обґрунтована скарга позивача? Який порядок вирішення цього питання визначено 

законодавством? 

2. Які процесуальні заходи впливу має суд на учасника адміністративного процесу, який 

не виконує рішення суду? 

3. Які процесуальні дії вчиняє державний виконавець, у випадку надання судом 

відстрочки виконання судового рішення? 

Оформіть заяву про відстрочення виконання судового рішення, згідно умов ситуації. 

(Додаток 1. Відсутні дані визначте самостійно).  

 

Ситуація №2 

 Харківським окружним адміністративним судом 07.07.2021. прийнято постанову по 

справі №970/287/2021 за позовом приватного підприємства «Форсаж» (м. Харків, вул. 

Садова,89), якою визнано незаконним і скасовано рішення  Харківської міської ради від 

01.02.2021р. №567 «про відмову у виділенні земельної ділянки» для будівництва 

спортивного комплексу. Постанова по справі направлена на адресу сторін по справі 

25.07.2021.  

 Постановою державного виконавця від 31.08.2021.відмовлено у відкритті виконавчого 

провадження у зв’язку з тим, що в постанові суду не зазначена повна адреса позивача і 

банківські реквізити відповідача.  

 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. За яких умов постанова суду може бути повторно пред’явлена до виконання? Яка 

процедура передбачена законодавством щодо внесення змін до постанови суду? 

2. Чи можливе примирення сторін у процесі виконання, згідно умов ситуації? 

3. Оформіть заяву про внесення змін до судового рішення, згідно умов ситуації. 

(Додаток 2. Відсутні дані визначте самостійно). 

4. Оформіть ухвалу суду про внесення змін до судового рішення, згідно умов ситуації ( 

Додаток 3 Відсутні дані визначте самостійно). 

  

Домашнє завдання: 

 Закінчити вирішення практичного заняття. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1. 

 

Бланк підприємства 

Вих. № ___ від «___»_____ 20__ року 

До _______________ окружного адміністративного суду 

вул.___________________,  м.________________, 49000 

Відповідач (заявник): Державне підприємство «Лотос» 

Вул. Мира, 17, м. Львів, 79018 

Позивач: Державна податкова інспекція у Сихівському районні 

Львівської області Державної податкової служби 

вул. Святого Петра, 2/1, м. Львів, 79018 

 

Заява 

про відстрочення виконання судового рішення по справі № ______________ 

 

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 25.11.2015 у справі № 

126/1234/15 за позовом Державної податкової інспекції у Сихівському районні Львівської 

області Державної податкової служби до державного підприємства «Лютик» про стягнення 

коштів за податковим боргом в сумі 489000 грн. 56 коп., позовні вимоги задоволено у 

повному обсязі. 

Підставою для звернення із заявою про відстрочення виконання судового рішення 

стало те, що у підприємства відсутні кошти на рахунках, наявна велика заборгованість перед 

працівниками, органами Пенсійного фонду, фондами соціального страхування, майно 

підприємства перебуває у податкові заставі, а частина заборгованості становить так звана 

міжбалансова заборгованість. 

Відповідно до статті _____Кодексу адміністративного судочинства України, за 

наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на 

рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), особа, яка бере 

участь у справі, та сторона виконавчого провадження можуть звернутися до 

адміністративного суду першої інстанції (незалежно від того, суд якої інстанції видав 

виконавчий лист) із заявою про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. 

За наявності обставин та в порядку, передбачених абзацом першим цієї частини, сторона 

виконавчого провадження, а також державний виконавець за заявою сторони виконавчого 

провадження або з власної ініціативи у випадку, передбаченому Законом України “Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень”, мають право звернутися до суду із 

заявою про зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення.  

Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення 

способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою 

суду. 

На підтвердження вищевказаних доводів надаємо суду:________________________________ 

 

Таким чином на банківських рахунках підприємства відсутні кошти, достатні для погашення 

податкової заборгованості. 

З урахуванням викладеного та на підставі ст. ____ Кодексу адміністративного 

судочинства України, 

ПРОШУ СУД: 



1. Задовольнити заяву державного підприємства «Лотос» про відстрочення виконання 

постанови __________ окружного адміністративного суду від «____»______20__ у 

справі № _____ за позовом __________________ до _____________________ про 

стягнення коштів в сумі ________грн. _____коп. 

2. Відстрочити виконання постанови _______ окружного адміністративного суду від 

_______20__р. у справі № ______за позовом ______________до  «про стягнення 

коштів» в сумі _________ грн. ____ коп. терміном на _________ – до ______20___о. 

Додатки:_______________ 

Підпис _________________ 

«_____»___________20___р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

 

До 

  _________________________________________________ 

 

                                                Суддя:_________________________________________________ 

                                                                                                     (ПІБ) 

                                       Заявник : ___________________________________________________, 

                                      Справа № _______/20_______ 

 

ЗАЯВА 

про виправлення помилки (описки) у судовому рішенні 

          «____» __________ 20__ року _________________________________________судом 

           м. ______________________________________________________________ прийнято 

рішення(постанову) за 

позовом____________до__________________________________________________________ 

                                                    (назва сторін по справі)      

        про __________________________________________________________________. 

                                                                                          (суть справи) 

       При ознайомленні з текстом судового рішення __________________ суду 

м._____________________ від «__» _______ 20__ року було виявлено, що _______________, 

а саме: 

 

_______________________________________________________________________________; 

                                                         (вказати яка саме помилка ) 

         

         Зазначені описки унеможливлюють виконання судового рішення. 

         Відповідно до ст.___________КАС України, 

                                                                      

                                                                    ПРОШУ: 

1. _______________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________. 

  

 

_____________________________(підпис) 

«________» ________________ 20_____ р.                    

 

 

 

 

 

 



Додаток 3. 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

У Х В А Л А 

23.01.2020р. № 400/95/20 

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Мельника О.М., 

розглянув в порядку письмового провадження питання про виправлення описки в ухвалі про 

відкриття провадження від 15 січня 2020 року по справі 

за позовом    ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 

законні представники: ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 

до 

Казанківського районного сектору Управління державної міграційної служби України в 

Миколаївській області, вул. Миру, 196, Казанка, Казанківський район, Миколаївська область, 

56000 

про 

зобов`язання вчинити певні дії, 

ВСТАНОВИВ: 

Ухвалою Миколаївського окружного адміністративного суду від 15.01.2020 року 

відкрито провадження по адміністративній справі № 400/95/20. 

"23" січня 2020 р. під час формування матеріалів справи судом встановлено, що в ухвалі 

про відкриття провадження від 15 січня 2020 року допущено описку, а саме не правильно 

зазначено прізвища законних представників позивача. 

Відповідно до частини першої статті 253 Кодексу адміністративного судочинства 

України, суд, який постановив судове рішення, може з власної ініціативи або за заявою 

учасника справи чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні 

цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове 

рішення законної сили чи ні. 

Оскільки, судом було допущено описку в ухвалі про відкриття провадження у справі, 

суд вважає за необхідне внести виправлення до вступної частини ухвали Миколаївського 

окружного адміністративного суду від 15.01.2020 року по справі № 400/95/20. 

Керуючись ст. 248, 253, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, 

адміністративний суд - 



УХВАЛИВ: 

1. Не змінюючи суті, внести виправлення до ухвали Миколаївського окружного 

адміністративного суду про відкриття провадження у справі № 400/95/20, змінивши 

помилково вказане прізвище законного представника "Барзенков" на правильне "Барзєнков" 

та "Барзенкова" на правильне "Барзєнкова". 

2. Копію ухвали направити сторонам у справі. 

Ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень 

може бути оскаржено. 

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до П`ятого апеляційного 

адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом 

п`ятнадцяти днів з дня її складення в порядку, визначеному ст. 295-297 з урахуванням п. 15.5 

Перехідних положень КАС України. 

Суддя О.М. Мельник 

 


