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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 15 ВАМ НЕОБХІДНО:
Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності від
обраного вами рівня:
1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на п’ять питань
викладених в плані семінарського заняття
1.2 Для достатнього та високого рівня вам необхідно:


виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати

дослідницьку роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1);


створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з
вимогами

до

створення

презентації

за

посиланням

http://www.hmapo-

pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно
зазначити наступне:
Реферат/Презентація
до семінарського заняття № ___
з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
на тему: «_________________________________»
виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __
________________________
(ПІБ)

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності,
охайності в оформленні.
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Тема дисципліни: Виконавча служби України
Семінарське заняття 15
Тема: Специфіка діяльності державного та приватного виконавця

План
1.
Охарактеризуйте правову основу діяльності Державної виконавчої
служби. Визначте систему органів примусового виконання рішень
2.
Охарактеризуйте порядок діяльності державних виконавців
3.
Визначте та охарактеризуйте правову основу діяльності приватних
виконавців
4.
Проаналізуйте дисциплінарну відповідальність та дисциплінарні стягнення
приватного виконавця
5.
Визначте та охарактеризуйте підстави для зупинення, припинення та
поновлення діяльності приватного виконавця
Література
Базова:
1.
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (зі змінами і доповненнями).
2.
Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів» від 02 червня 2016 року// Відомості Верховної
Ради України. – 2016. – № 1403-VIII (зі змінами і доповненнями)
3.
Закон України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року//
Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 1404-VIII (зі змінами і доповненнями)
Допоміжна
1.
Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В.
Лапкін. - Вид. 7-ме, змін. і допов.- Х.: Право, 2018. – 166 с.
2.
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич,
І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – 243 с.
Ключові поняття
Органи примусового виконання рішень, державна виконавча служба, приватні
виконавці, державні виконавці
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Рекомендовані реферати
1. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України
2. Державна виконавча служба: правова природа та перспективи реформування
3. Реформування системи виконання судових рішень
Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів:
1.
2.
3.
4.

Що є завданням Державної виконавчої служби?
Визначте систему органів примусового виконання рішень
Хто є державними виконавцями?
Назвіть вимоги до приватного виконавця

Дослідницька робота
1.
Інститут приватних виконавців в Україні: новий досвід і проблеми
реформування
2.
Деякі аспекти державної системи примусового виконання рішень в умовах
конкурентного середовища з приватними виконавцями
Методичні рекомендації
У відповіді на перше питання передусім слід зазначити, що 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;
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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.
Відповідно до ст. 6 Закону України «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.
При відповіді на друге питання потрібно зазначити, що 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;
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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.
У відповіді на третє питання потрібно звернутися до положень ст. 16 Закону
України «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.
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,
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.
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 цивільно-правової
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
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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.
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.
Для відповіді на четверте питання студентам потрібно пам’ятати що приватний
виконавець несе за свої рішення, дії чи бездіяльність та завдану третім особам шкоду
цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність у порядку та
обсягах, установлених законом, а також дисциплінарну відповідальність у порядку,
встановленому Законом.
Відповідно до статті 38 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» підставою для
притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним
дисциплінарного проступку.
Дисциплінарним проступком приватного виконавця є:
1) факт зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця;
2) порушення правил професійної етики приватного виконавця;
3) розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її
розголошення;
4) невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
5) невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради
приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України.
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Дисциплінарна комісія приватних виконавців утворюється при Міністерстві
юстиції України для розгляду питань притягнення приватних виконавців до
дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків.
Дисциплінарна комісія розглядає подання про притягнення приватного виконавця
до дисциплінарної відповідальності та приймає рішення про застосування до
приватного виконавця дисциплінарного стягнення протягом двох місяців з дня
виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше двох років з дня його вчинення.
Згідно з статтю 41 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів» за вчинення дисциплінарного
проступку до приватного виконавця може бути застосовано одне з таких
дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) догана;
3) зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців;
4) припинення діяльності приватного виконавця.
Про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення робиться
запис у Єдиному реєстрі приватних виконавців України. У разі якщо приватний
виконавець протягом року з дня застосування до нього дисциплінарного стягнення не
вчинив нового дисциплінарного проступку, він вважається таким, що не притягувався
до дисциплінарної відповідальності.
Рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення,
введене в дію наказом Міністерства юстиції України, може бути оскаржено до суду.
Для відповіді на п’яте питання потрібно звернутися до положень статті 42
Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів».
Відповідно до вищевказаної статті діяльність приватного виконавця зупиняється
у таких випадках:
1) за власним бажанням на підставі заяви приватного виконавця про зупинення
діяльності;
2) у разі тимчасової відсутності приватного виконавця, що триває понад 10
календарних днів, - на строк такої тимчасової відсутності;
3) якщо приватний виконавець не уклав договору про страхування цивільноправової відповідальності на належну страхову суму відповідно до вимог
частин третьої та четвертої статті 24 цього Закону - на строк до укладення такого
договору, але не більш як на один місяць з дня встановлення цих обставин;
4) у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у
вигляді зупинення діяльності приватного виконавця - на строк, визначений у рішенні
Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного
стягнення;
5) у разі застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи
обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді
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домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи
тримання під вартою - на час дії запобіжного заходу, у разі застосування заходу
забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у
користуванні спеціальним правом - на час дії такого заходу;
6) у разі несплати приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних
виконавців України - до сплати таких внесків.
Відповідно до статті 44 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», діяльність приватного
виконавця припиняється шляхом позбавлення права на здійснення діяльності
приватного виконавця у разі:
1) подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності приватного
виконавця;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний
виконавець засуджений за умисне кримінальне правопорушення;
3) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого приватного
виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією;
4) застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді
припинення діяльності приватного виконавця;
5) неукладення приватним виконавцем договору страхування цивільно-правової
відповідальності протягом одного місяця з дня зупинення діяльності приватного
виконавця на підставі пункту 3 частини першої статті 42 цього Закону;
6) нескладення приватним виконавцем у випадках, передбачених цим Законом,
іспиту у порядку, визначеному статтею 33 цього Закону;
7) встановлення Міністерством юстиції України факту невідповідності
приватного виконавця вимогам, визначеним статтею 18 цього Закону;
8) втрати приватним виконавцем громадянства України або виїзду за межі
України на постійне проживання;
9) визнання приватного виконавця безвісно відсутнім або оголошення його
померлим;
10) смерті приватного виконавця.
Додаток 1
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами
основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури,
вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.
Структура реферату:

титульна сторінка;

зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми);
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вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми);
основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення
основних питань);

висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного
матеріалу);

список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному
порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх
необхідно розміщувати на початку списку);

додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми
тощо).
Вимоги до оформлення реферату.
Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального
обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел.
Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У
тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що
використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело
ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури
та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [8, с. 179].
Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних
аркушах формату А-4 (210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;
вирівнювання - “За шириною”;
міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);
абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);
верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти
знакам (1,25 см).
Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати
у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів
друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки
розділів слід починати з належного відступу.
Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки
позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки.
Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер
сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати
також арабськими цифрами.
Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в
додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.
Викладач:

Бубнєнкова О.О.

