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ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 19.03.2022 Р. 

 

Практична робота № 22-23 

 

Тема: Звернення судових рішень до примусового виконання 
 

Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо оформлення документів які підлягають 

примусовому виконанню 

Студенти повинні: 

знати: порядок та строки звернення до виконання судових рішень та вимоги до виконавчих 

документів; 
вміти: належним чином оформляти  виконавчі документи. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

Конституція України від 28 червня 1996 року. 

Цивільно процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року. 

Наочність:  
витяг з Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20 серпня 2019 

року; 

витяг з Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року; 

бланки документів. 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-

1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями). 

2. Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20 серпня 2019 року, 

№ 814 

3. Закон України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. На підставі яких даних формується виконавчий лист (наказ)? 

2. Коли судове рішення вважається виконаним? 

3. Які обов’язкові реквізити зазначаються у виконавчому документі? 

4. На які виплати не може бути звернено стягнення? 

 

Методичні рекомендації 

Відповідно до статті 71 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавець стягує з боржника аліменти 

у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, 

передбаченого Сімейним кодексом України. 

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не 

передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, 

виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів 

проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 

три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату 

не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, 

сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. 

У разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів 

про надання правової допомоги, за рішенням суду до виїзду боржника за кордон стягнення аліментів 

здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття. 

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, 

організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця відрахування здійснюються з фактичного 

заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця. 

Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, 

фізична особа - підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику 

заборгованість із сплати аліментів. 

Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, за відсутності 

заборгованості із сплати аліментів підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, 

фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів з 

відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів. Якщо 

відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє 

стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до 

підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, які виплачують 

боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість 

утворилася з їхньої вини. 

Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою 

заінтересованої особи у порядку, встановленому законом. 

Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК України) передбачає зручний механізм 

захисту неоспорюваних прав - судовий наказ. Суть судового наказу полягає в спрощеному процесі 

розгляду справ і винесення відповідного рішення, що і оформляється судовим наказом. 

Спрощений порядок наказного провадження обумовлюється й такою особливістю, як обмеженим 

колом вимог, відносно яких таке провадження допустиме. У відповідності до ЦПК судовий наказ може 

бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати. 

У наказному провадженні можуть існувати лише безспірні вимоги заявника - це такі вимоги 

заявника, із яких не вбачається спір про право, тобто це вимоги, що випливають із повністю визначених 

і неоспорюваних цивільно- правових відносин. Видача судового наказу проводиться без судового 

засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Для одержання судового 

наказу працівнику необхідно отримати на підприємстві довідку про суму заборгованої йому заробітної 

плати та копію наказу про прийняття на роботу. Важливим є те, що судовий наказ одночасно має силу 

виконавчого документа, що підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових 

рішень у порядку передбаченому законом. 

Згідно з Розділом ХХ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, стосовно 

особи, яка засуджена до позбавлення волі або до арешту та не перебуває під вартою, органу Національної 

поліції за обраним місцем проживання засудженого надсилаються дві копії вироку, копії апеляційної, 

касаційної ухвал (за наявності) і розпорядження про виконання судового рішення, що набрало законної 

сили, далі - розпорядження про виконання. 
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У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до позбавлення волі або арешту, 

яка перебуває під вартою, дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про 

виконання надсилаються адміністрації місця попереднього ув'язнення. 

Стосовно військовослужбовців, засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні або до 

кримінального покарання у вигляді арешту, суд надсилає копію вироку та розпорядження про виконання 

начальнику органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.  

 

  

 

Зміст роботи 
 

Ситуація № 1 

Новомосковським міськрайонним судом було винесено постанову про стягнення аліментів з 

громадянина Дмитренко В.О. на користь його малолітнього сина Дмитренка Є.В.  

Вам необхідно оформити відповідні документи до Новомосковського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Дніпро): 

1. Заяву про відкриття виконавчого провадження (див. Додаток 1) 

2. Заяву про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів  (див. Додаток 2) 

3. Заяву щодо видачі розрахунку заборгованості із сплати (див. Додаток 3) 

4. Повідомлення щодо сплати аліментів (див. Додаток 4) 

Необхідні дані визначити самостійно. 

 

Ситуація № 2 

Ви були прийняті на посаду юрисконсульта до Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Добробут» м. Новомосковськ з 01 лютого 2019 року з посадовим окладом в розмірі 10 000 грн. Але 

згодом підприємство перестало виплачувати вам заробітну плату у зв’язку з відсутністю коштів. 

Вам необхідно ознайомитися з Розділом ІІ ЦПК та дати відповіді на наступні питання: 

1. Що таке судовий наказ? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Хто може звернутися із заявою про видачу судового наказу? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Назвіть вимоги, за якими може бути видано судовий наказ 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. До якого суду вам необхідно звернутися? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. Назвіть вимоги які встановлюються законодавством до форми і змісту заяви про видачу 

судового наказу 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6. Оформіть заяву про видачу судового наказу (див. Додаток 5) 

 
Ситуація № 3 

Відповідно до вимог визначених Розділом ХХ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних 

судах України оформіть Розпорядження про виконання судового рішення, що набрало законної сили (див. 

Додаток 6) 

 

Ситуація № 4 

Ознайомтеся з Розділом ІХ Закону України «Про виконавче провадження» (витяг додається) та 

дайте відповіді на  наступні питання. 

1. скільки відсотків може бути утримано із заробітної плати боржника та пенсії за виконавчим 

документом: 

 у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням ________%; 

 за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом  ________%; 
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 з пенсії може бути відраховано не більш як __________ % її розміру на утримання членів 

сім’ї (аліменти); 

 за іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як ____________ % пенсії.  

2. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших 

доходів боржника не може перевищувати _________ % заробітної плати, що має бути виплачена 

працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не 

поширюється на відрахування із заробітної плати у разі __________________________________________ 

_____________________________і __________________________________________________________ 

_________________________________________________________. У таких випадках розмір відрахувань 

із заробітної плати не може перевищувати __________ %. 

3. Визначте на які види виплат не може бути звернено стягнення 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

 

Висновок:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Додаток 1 

 

                                                                 Начальнику ___________________________________________відділу           

                                                                 державної виконавчої  служби _________________________________                         

                                                                 міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

 

від _________________________________________________________                                                                                                                                      
                                                                                    П.І.Б. стягувача (представника стягувача–згідно паспортних даних) 

                                                                  ___________________________________________________________ 

РНОКПП  __________________________________________________ 

                                                                 Адреса для листування    ______________________________________ 

                                                                 ____________________________________________________________ 

                                                                 Номер телефону  _____________________________________________ 

                                                                 Електронна пошта  ___________________________________________ 

 

Заява 

про відкриття виконавчого провадження 
 

Прошу прийняти до виконання виконавчий лист № __________________________________від 

__________________ виданий __________________________________________судом щодо 

_________________________________________________________________________________________________ 

з боржника _______________________________________________________________________________________ 

 

(ПІБ, адреса мешкання, місце роботи, ідентифікаційний номер, контактний телефон) 

на користь __________________________________у розмірі ________________________________. 

Зазначаю, що мені відомі такі відомості про боржника _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(рахунок боржника, місце роботи чи отримання інших доходів, місцезнаходження його майна тощо).  

       

Стягнути кошти прошу перераховувати на мій особистий рахунок № ________________________________ 

_______________________________________________у відділенні банку  __________________________________ 

 

 
 

Додатки: 

 

1. Оригінал виконавчого документа №____________ __________________ районного суду  від 

«___»_________ 201__ року. 
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2. Копія паспорту. 

3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП). 

 

 

 

 

«___»_____________ 20___року     _____________________ 
                                             (Підпис) 

 

 

 

Додаток 2 

                                                                 Начальнику ___________________________________відділу           

                                                                 державної виконавчої  служби __________________________                         

                                                                 міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

від _________________________________________________                                                                                                                                      
                                                                          П.І.Б. стягувача (представника стягувача–згідно паспортних даних) 

                                                                  ____________________________________________________ 

РНОКПП  ___________________________________________ 

                                                                 Адреса для листування    ______________________________ 

                                                                 ____________________________________________________ 

                                                                 Номер телефону  _____________________________________ 

                                                                 Електронна пошта  ___________________________________ 
 

 
Заява 

про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів 

 
Керуючись ч. 13 ст. 71 Закону України „Про виконавче провадження”, прошу видати мені довідку про 

наявність заборгованості зі сплати аліментів за виконавчим провадженням № АСВП_______________ з 

примусового виконання ____________________________________________________________________________,  

                                                                                                   (назва виконавчого документа)                        

виданого_________________________________________________________________________________________, 
                        (повне найменування органу, який видав виконавчий  документ, дата видачі) 

про______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(резолютивна частина рішення) 

 

Довідка необхідна за період з _________________ по ________________ року для пред’явлення до 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________                                                                      ___________________________ 
                            (дата)                                                                                                                           (підпис) 
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Додаток 3 

 

Начальнику ___________________________________відділу           

                                                                 державної виконавчої  служби __________________________                         
                                                                 міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

від _________________________________________________                                                                                                                                      
                                                                          П.І.Б. стягувача (представника стягувача–згідно паспортних даних) 

                                                                  ____________________________________________________ 

РНОКПП  ___________________________________________ 
                                                                 Адреса для листування    ______________________________ 

                                                                 ____________________________________________________ 

                                                                 Номер телефону  _____________________________________ 

                                                                 Електронна пошта  ___________________________________ 
 

 
ЗАЯВА 

щодо видачі розрахунку заборгованості із сплати аліментів 

 
Керуючись ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» прошу надати розрахунок заборгованості із сплати 

аліментів за виконавчим провадженням № АСВП _______________________________ з примусового виконання 

_________________________________________________________________________________________________,  

                                                                            (назва виконавчого документа)                        

виданого_________________________________________________________________________________________, 
                        (повне найменування органу, який видав виконавчий  документ, дата видачі) 

про______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(резолютивна частина рішення) 

 

Під час надання розрахунку прошу чітко визначити заборгованість за кожен період часу протягом 

якого не було сплачено боржником аліментів на користь стягувача, з якого саме заробітку чи доходу 

розраховувалась заборгованість, зокрема з фактичного доходу боржника на момент нарахування 

аліментів (якщо боржник працював), або ж із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості 

(якщо боржник не працював на час виникнення заборгованості і не працював на час визначення її 

розміру). 

Розрахунок заборгованості із сплати аліментів прошу надіслати на мою поштову адресу.  

 
        __________________________                                                ___________________________ 
                                  (дата)                                                                                                                     (підпис) 
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Додаток 4 

 

Начальнику ___________________________________відділу           

                                                                 державної виконавчої  служби __________________________                         

                                                                 міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

від _________________________________________________                                                                                                                                      
                                                                          П.І.Б. стягувача (представника стягувача–згідно паспортних даних) 

                                                                  ____________________________________________________ 

РНОКПП  ___________________________________________ 

                                                                 Адреса для листування    ______________________________ 

                                                                 ____________________________________________________ 

                                                                 Номер телефону  _____________________________________ 

                                                                 Електронна пошта  ___________________________________ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

щодо сплати аліментів 

 
На виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження № 

АСВП_______________ з примусового виконання ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________,  

                                                         (назва виконавчого документа)                        

виданого_________________________________________________________________________________________, 
                        (повне найменування органу, який видав виконавчий  документ, дата видачі) 

про______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(резолютивна частина рішення) 

 

 
     Керуючись ч. 4, ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження» повідомляю, що мною 

_____________________________________ сплачені аліменти за _________________ місяць  20____року 

у розмірі _______________________ грн.  

 

 Прошу, приєднати це повідомлення до матеріалів виконавчого провадження № 

АСВП_______________ та враховувати при розрахунку заборгованості по аліментах. 

 

 До повідомлення щодо сплати аліментів додаю копії платіжних квитанцій. 

 
Додаток: 
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- Копія квитанції щодо сплати аліментів № ____ від ______________200___р. 

- Копія квитанції щодо сплати аліментів № ____ від ______________200___р. 

- Копія квитанції щодо сплати аліментів № ____ від ______________200___р. 

 

 

 

__________________________                                                ___________________________ 
                            (дата)                                                                                                                               (підпис) 

 

 

Додаток 5 

                                     До ___                                             суду 
             м. ________________  

  Заявник: __________ 
              адреса: ____________________  

              поштовий індекс ____________  
              тел. _______________________  

         Боржник: 
               адреса: ____________________  

                                     поштовий індекс  
                                     тел. 

Заява 

про видачу судового наказу про стягнення нарахованої,  

але не виплаченої заробітної плати  

"_____" ______________ _________ року мене прийняли на роботу _______________  

______________________________________________________________________(далі — Боржник) 

на посаду _________________________________ . 

Починаючи з «_____» ______________ _______року заробітну плату мені стали виплачувати 

нерегулярно. Внаслідок чого станом на «_____»  _________   ____   року за Боржником утворилася 

заборгованість в сумі  ________________________________ - грн., яку виплатити мені відмовилися, у 

зв’язку з відсутністю грошових коштів. 

Вважаю дії Боржника незаконними, оскільки у відповідності з ч.1 ст.115 КЗпП України 

заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним 

договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 

календарних днів. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору 

звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та 

за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин. 

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 94, ч. 1 ст. 115 КЗпП України, керуючись ст. 

95, п. 1 ч.1 ст. 96, ст.ст. 97, 98, 102, ч.1. ст.110 ЦПК України, 

ПРОШУ: 
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видати судовий наказ про стягнення з _______________________________________ на мою 

користь нарахованої, але не виплаченої мені заробітної плати в сумі  _______________________грн. 

Додатки: 

1. Копія наказу про прийняття на роботу. 

2. Довідка про нараховану, але не виплачену заробітну плату. 

3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду. 

4. Копія заяви. 

«____» __________ 20____ р.       _____________________ 

   Додаток № 6 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про виконання судового рішення, що набрало законної сили 

Судове рішення (вирок, ухвала) _________________________________________________________ 
                                                                                                (найменування суду, який постановив судове рішення) 

 

від "___" ____________ 20__ року щодо ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                          (повністю прізвище, ім'я, по батькові особи, рік народження, місце проживання/реєстрації) 

 

за ст. ______________________________________________________________________ КК України 

до покарання у виді ____________________________________________________________________ 

набрав(ла) законної сили "___" ____________ 20__ р. та підлягає негайному виконанню. 

Про виконання судового рішення прошу повідомити суд. 
 

 

Додаток:  1. Копія судового рішення на ________ арк. у ______ прим. 

2. Паспорт (засудженого, який тримається під вартою): серія ____ № _______ 

 

 

Суддя ____________________________________ 
                                                  (підпис, ініціали, прізвище) 
 

  

Секретар _________________________________ 
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 
 

  

М. П.   

 

 

Додаток 13 

до пункту 3 Розділу XX Інструкції 
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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ  

Додатка 1 

 

 

                                                   Начальнику Голосіївського районного відділу державної   

                                                   виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального         

                                                   управління Міністерства юстиції 

  

                                                    від Воробйової Олени Миколаївни,  РНОКПП: 2628803152  

                                                    Адреса для листування: 01025, місто Київ, вул. Володимирська,   

                                                    будинок 16, квартира 3                                                                  
                                                    Номер моб.тел.: +38 (067) 1111111 

                                                    Електронна пошта: vorobev@gmail.com  

 

 

Заява 

про відкриття виконавчого провадження 

 

Прошу прийняти до виконання виконавчий документ № 755/5626/16-ц, виданий Голосіївським 

районним судом м. Києва від 20 січня 2017 року про стягнення з боржника Воробйова Олексій 

Володимировича аліментів на утримання сина Воробйова Віталія, 2000 року народження в розмірі 

¼ частини на мою користь. 

Зазначаю, що мені відомі такі відомості про боржника; адреса проживання:  01025, місто Київ, 

вул. Володимирська, будинокок 16, квартира 4, місце праці: ТОВ «Фінфорс» (01042, м.Київ, 

Новопечерський провулок, будинок 19/3, корпус 2, офис 9) 

Стягнути кошти прошу перераховувати на мій особистий рахунок № 

UA388201720355229001000700912, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, банк одержувача АТ КБ 

«ПриватБанк» 

Додатки: 

 

1. Оригінал виконавчого документа № 755/5626/16-ц, виданий Голосіївським районним судом м. 

Києва від 20 січня 2017 року. 

2. Копія паспорту. 
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3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП). 

 

 

 

 

«___»_____________ 20___року    ________________ Воробйова О. М. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

Додатка 2 

 

 

                                               Начальнику Голосіївського районного відділу державної   

                                                   виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального         

                                               управління Міністерства юстиції 

 

                                                від Воробйової Олени Миколаївни,  РНОКПП: 2628803152  

                                                    Адреса для листування: 01025, місто Київ, вул. Володимирська,   

                                                будинок 16, квартира 3                                                                  

                                                Номер моб.тел.: +38 (067) 1111111 

                                                Електронна пошта: vorobev@gmail.com  

 

 

 

Заява 

про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів 

 

Керуючись ч. 13 ст. 71 Закону України „Про виконавче провадження”, прошу видати мені довідку 

про наявність заборгованості зі сплати аліментів за виконавчим провадженням № АСВП 62102590 з 

примусового виконання виконавчого документу № 755/5626/16-ц, виданого Голосіївським районним 

судом м. Києва від 20 січня 2017 року про стягнення з боржника Воробйова Олексій 

Володимировича аліментів на утримання сина Воробйова Віталія, 2000 року народження в розмірі 

¼ частини на мою користь. 

 

Довідка необхідна за період з 01.01.2019  по 01.07.2019 року для пред’явлення до органу опіки та 

піклування. 

 

 

 

«___»_____________ 20___року                      ________________ Воробйова О. М.   
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ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

Додатка 3 
 

                                               Начальнику Голосіївського районного відділу державної   

                                                   виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального         

                                               управління Міністерства юстиції 

 

                                                від Воробйової Олени Миколаївни,  РНОКПП: 2628803152  

                                                    Адреса для листування: 01025, місто Київ, вул. Володимирська,   

                                                будинок 16, квартира 3                                                                  
                                                Номер моб.тел.: +38 (067) 1111111 

                                                Електронна пошта: vorobev@gmail.com  

 

 

ЗАЯВА 

щодо видачі розрахунку заборгованності із сплати аліментів 

 
Керуючись ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» прошу надати розрахунок заборгованості із сплати 

аліментів за виконавчим провадженням № АСВП 62102590 з примусового виконання виконавчого документу № 

755/5626/16-ц, виданого Голосіївським районним судом м. Києва від 20 січня 2017 року про стягнення з 

боржника Воробйова Олексій Володимировича аліментів на утримання сина Воробйова Віталія, 2000 року 

народження в розмірі ¼ частини на мою користь. 

Під час надання розрахунку прошу чітко визначити заборгованість за кожен період часу протягом якого не 

було сплачено боржником аліментів на користь стягувача, з якого саме заробітку чи доходу розраховувалась 

заборгованість, зокрема з фактичного доходу боржника на момент нарахування аліментів (якщо боржник 

працював), або ж із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості (якщо боржник не працював на час 

виникнення заборгованості і не працював на час визначення її розміру). 

Розрахунок заборгованості із сплати аліментів прошу надіслати на мою поштову адресу.  
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«___»_____________ 20___року        ________________  Воробйова О. М.  
                                                (Підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ 

Додатка 4 

 

 

                                                   Начальнику Голосіївського районного відділу державної   

                                                   виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального         

                                                    управління Міністерства юстиції 

 

                                                     від Воробйова Олексія Володимировича,  РНОКПП: 2628803152  

                                                     Адреса для листування: 01025, місто Київ, вул. Володимирська,   

                                                     будинок 16, квартира 3                                                                  

                                                     Номер моб.тел.: +38 (067) 1111111 

                                                     Електронна пошта: vorobev@gmail.com  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

щодо сплати аліментів 

 
На виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження № АСВП 62102590 

з примусового виконання виконавчого документу № 755/5626/16-ц, виданого Голосіївським районним судом 

м. Києва від 20 січня 2017 року про стягнення з боржника Воробйова Олексій Володимировича аліментів на 

утримання сина Воробйова Віталія 

 
     Керуючись ч. 4, ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження» повідомляю, що мною Воробйовим О. В. сплачені 

аліменти за червень, липень та серпень місяць  2020 року у розмірі 15000,00 грн.  

 

 Прошу, приєднати це повідомлення до матеріалів виконавчого провадження № АСВП 62102590 

та враховувати при розрахунку заборгованості по аліментах. 

 

 До повідомлення щодо сплати аліментів додаю копії платіжних квитанцій. 

 
 

Додаток: 

 

- Копія квитанції щодо сплати аліментів № 15 від 12 червня 2020 р. 

- Копія квитанції щодо сплати аліментів № 18 від 11 липня 2020 р. 
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- Копія квитанції щодо сплати аліментів № 20 від 15 серпня 2020 р. 

 

 

«___»_____________ 20___року    ________________ Воробйов О. В.    
                                (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Витяг 

з Закону України «Про виконавче провадження» 

від 02 червня 2016 року (зі змінами і доповненнями) 

 

Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших 

доходів боржника 
1. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника 

вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

2. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення 

у повному обсязі заборгованості: 

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків; 

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків. 

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї 

(аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на 

відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у 

зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом 

випадках. 

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.  

3. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів 

боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у 

тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на 

відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і 

стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не 

може перевищувати 70 відсотків. 

 

Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення 
1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати: 

1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника; 

2) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої 

місцевості чи службовим відрядженням; 

3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість 

добових і квартирних; 

4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю; 

5) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 

6) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини; 
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7) допомогу при усиновленні дитини; 

8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

9) допомогу на дітей одиноким матерям; 

10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за 

дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також 

на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 

11) допомогу на лікування; 

12) допомогу на поховання; 

13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування 

місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, 

що зазнала радіоактивного забруднення; 

14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду 

споживання. 

2. Стягнення не здійснюється також із сум: 

1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; 

2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання; 

3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції 

та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має 

постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом; 

4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та 

резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби 

у військовому резерві; 

5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) 

учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої 

зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження. 
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