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1.

Правова основа діяльності Державної виконавчої служби. Система
органів примусового виконання рішень

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб)
покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом
України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.
Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства
юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів, а також
посадових осіб (далі - рішень) відповідно до законів України.
Завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є
своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких
передбачено законом.
Діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
здійснюється з дотриманням принципів:
1) верховенства права;
2) законності;
3) незалежності;
4) справедливості, неупередженості та об’єктивності;
5) обов’язковості виконання рішень;
6) диспозитивності;
7) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування
технічними засобами;
8) розумності строків виконавчого провадження;
9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за
рішеннями.
Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою
професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну
таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню
гідність.
До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному
виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із
здійсненням професійної діяльності.
Основними завданнями ДВС України є:
1. реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання
рішень;
2. внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання
рішень;
3. забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у
порядку, встановленому законодавством;
4. здійснення освітньо-роз'яснювальної роботи з питань виконання рішень.
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Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів» систему органів примусового виконання
рішень становлять:
1) Міністерство юстиції України;
2) органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України
в установленому законодавством порядку.

2.

Державні виконавці

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів» державними виконавцями є керівники
органів державної виконавчої служби, їхні заступники, головні державні
виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів державної
виконавчої служби.
Державний виконавець є представником влади, діє від імені держави і перебуває
під її захистом та уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового
виконання рішень у порядку, передбаченому законом.
Державні виконавці, керівники та спеціалісти органів державної виконавчої
служби є державними службовцями.
Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту (для керівників органів державної виконавчої служби та їх заступників
- не нижче другого рівня), володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і
діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.
Державні виконавці та інші працівники органів державної виконавчої служби, які
є державними службовцями, призначаються на посади та звільняються з посад у
порядку, встановленому Законом України "Про державну службу" з урахуванням
особливостей, визначених законодавством.
Незалежність державних виконавців від впливу чи втручання у їхню
діяльність з примусового виконання рішень гарантується:
1) особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення
органів державної виконавчої служби;
2) дієвим механізмом мотивування державних виконавців;
3) прозорістю діяльності з примусового виконання рішень;
4) в інший спосіб, визначений законом.
Заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з
посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а
також інших надбавок згідно із законодавством.

3.

Правова основа діяльності приватних виконавців
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Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів», приватним виконавцем може бути
громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з
примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Приватний
виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років,
має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має
стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох
років та склав кваліфікаційний іспит.
Приватним виконавцем не може бути особа:
1) яка не відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті;
2) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
4) яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з
корупцією, - протягом трьох років з дня вчинення;
5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на
зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено
права на здійснення діяльності приватного виконавця, - протягом трьох років з дня
прийняття відповідного рішення;
6) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з
державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з
притягненням до дисциплінарної відповідальності, - протягом трьох років з дня
звільнення.
Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації
приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір
здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання
права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України
утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі - Кваліфікаційна
комісія).
Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до
подання заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов’язана
пройти навчання і стажування приватного виконавця.
Загальний строк навчання і стажування приватного виконавця не може
перевищувати трьох місяців.
Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які
мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса,
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арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не
менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство
юстиції України.
У повідомленні про початок діяльності обов’язково зазначаються:
1) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець має намір
здійснювати діяльність;
2) інформація про офіс приватного виконавця;
3) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності
приватного виконавця, строк дії договору, інформація про страховика та страхову суму;
4) інформація про помічників приватного виконавця (у разі їх наявності).
Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення
інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
Приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності
застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.
Приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на новий строк
не пізніш як за 10 днів до закінчення дії договору страхування.
Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільноправової відповідальності приватного виконавця має становити 10 відсотків загальної
суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у
приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів
заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.
Протягом перших трьох років зайняття діяльністю приватного виконавця
мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової
відповідальності приватного виконавця не може бути меншим загальної суми стягнення
за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця
протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на
початок відповідного календарного року.
Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума
стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими
документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує мінімальний
розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності
приватного виконавця. У такому разі приватний виконавець зобов’язаний укласти
договір страхування на належну страхову суму.
До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов’язаний
організувати офіс у межах виконавчого округу.
Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови для
здійснення діяльності приватного виконавця, прийому відвідувачів, зберігання, у
тому числі у сейфі, документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей
та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути
захищеним від несанкціонованого проникнення.
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Приватний виконавець має право мати помічників, які працюють на
підставі трудового договору (контракту), укладеного з приватним виконавцем.
Помічником приватного виконавця може бути громадянин України, який має
вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіє державною мовою. На
помічника приватного виконавця поширюються обмеження, передбачені Законом.
За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується
винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової.
Основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що
підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді:
1) фіксованої суми - у разі виконання рішення немайнового характеру;
2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі
за виконавчим документом.
Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Приватний виконавець зобов’язаний постійно підвищувати свою
кваліфікацію та кожні п’ять років з дня отримання посвідчення приватного
виконавця безоплатно складати іспит шляхом автоматизованого анонімного
тестування.

