
Тема 5. Здійснення виконавчого провадження. 

Практичне заняття 1 

Тема заняття: Складання виконавчих документів. 
Мета: сприяти професійній свідомості студентів щодо оформлення документів із виконавчого 

провадження, підвищувати правову свідомість і культуру, повагу до чинного законодавства; 
Студенти повинні: 

знати: вимоги щодо складання виконавчих документів відповідно до вимог діючого законодавства; 

вміти: формувати вміння складення виконавчих документів відповідно до вимог діючого 

законодавства, а також  навчитися користуватись нормами ЗУ «Про виконавче провадження» 

вирішувати проблемно – ситуаційні завдання. З метою подальшої можливості працевлаштування у 

підрозділах Державної виконавчої служби – навчитися правильно визначати підстави відкриття та 

відмови у відкритті виконавчого провадження 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інстукційно-методичні картки з практичними завданнями. 

Наочність: Закон України “Про виконавче провадження” від 02.06.2016. 

Література: 

1. ЗУ «Про Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 02.06.2016 р. із змінами та доповненнями до нього. 

2. ЗУ «Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. із змінами та доповненнями до нього. 

3. «Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» від 05.08.2016 

4. Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди 

приватного виконавця від 8 вересня 2016 р 

5. Кодекс про адміністративні правопорушення України. 

Питання  для актуалізації опорних знань 

1. Визначте строки здійснення виконавчого провадження. 

2. Охарактеризуйте місце і час провадження виконавчих дій. 

3. Вкажіть підстави відкладення проведення  виконавчих дій. 

4. Визначте підстави зупинення виконавчого провадження. 

Вирішення практичних завдань: 
Завдання 1. Знайдіть у Розділі II Конституції України відповідні статті, що регулюють права і 

свободи людини і громадянина, якими можете користуватися при вирішенні ситуаційних завдань. 

Завдання 2. Уважно ознайомтеся з інструкційними картками та ситуаціями. 

 

Ситуація №1. 

        10.04.2019 до Новомосковського міськрайонного відділу ДВС надійшов виконавчий лист 

Новомосковського міськрайонного суду № 5-432 виданий  14.03.2019 р. про стягнення з громадянина 

Іщука С.П.  на користь Самарської О.Л. грошової суми у розмірі 2800 грн. За заявою Іщука С.П. до 

виконавчого провадження, як спеціаліст, був залучений Симонов Г.І. 

        Під час здійснення виконавчого провадження до державного виконавця звернулась Самарська 

О.Л. із заявою про відвід Симонова Г.І. у зв’язку з тим, що Іщук С.П. та Симонов Г.І. є родичами. 

         Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми чинного законодавства. 

        Чи підлягає даний документ виконанню? 

        Як повинен діяти в даному випадку державний виконавець? 

        Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження, самостійно визначте данні яких не 

вистачає. 

 

 Ситуація №2. 

      До Новомосковського міськрайонного відділу ДВС 17.02.2019р. надійшла постанова 

Новомосковського міськрайонного суду №748 від 06.02.2019 р. про стягнення з громадянина Дудки 

С.А. 17.02.1980 року народження на користь держави штрафу у сумі 850 грн. за вчинення 

адміністративного правопорушення передбаченого ст.123 ч.2 Кодексу про адміністративні 

правопорушення «Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів» 

       Як державний виконавець визначте - чи можливо відкрити виконавче провадження, якщо так то 

у який строк? 

        



            Ситуація №3. 

       Громадянка Зотова Л.Г. 05.04.2019 р. подала заяву до Новомосковського міськрайонного відділу 

ДВС про стягнення аліментних платежів з Зотова П.П.(на користь їх доньки Зотової А.П. 22.05.2013 

року народження) на основі виконавчого листа Новомосковського міскрайонного суду №2-241 від 

09.11.2019р. 

      Під час ознайомлення з наданими документами  державним виконавцем було встановлено, що у 

виконавчому листі не вказана адреса боржника Зотова П.П.. 

         Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми чинного законодавства. 

        Чи підлягає документ виконанню та чи не порушено встановлені Законом строки пред’явлення 

його до виконання? 

           Чи підлягає сплаті в даному випадку авансовий внесок? 

         Які дії повинен вчинити державний виконавець? 

       . 

Методичні рекомендації: 

 Насамперед, Вам необхідно ознайомитися з положеннями Закону України “Про виконавче 

провадження”. До кожного виконавчого документа надається окрема заява! 

      Відповідно до ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» до заяви про примусове 

виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, 

що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням 

немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної 

особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи. 

       Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про: 

1) стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із 

трудових правовідносин; 

2) обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, 

соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних 

послуг, допомоги, захисту, пільг; 

3) відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю 

фізичної особи; 

4) стягнення аліментів; 

5) відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення. 

       Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II 

груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені 

до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до 

органів державної виконавчої служби. За наявності представника додається належним чином завірена 

копія довіреності на представлення інтересів стягувача! 

    Крім того, Вам необхідно при вирішенні ситуації №2 опрацювати  положення ст.ст. 221-230 КпАП 

України. 

 

Зразки документів 

Додаток 1  

Начальнику органу державної виконавчої служби до якого подається 

____________________________________________________  

заява П.І.Б.________________________________________________ 

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

_________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

Ідентиф. номер  

________________________________________________ 

                                     

  Адреса для листування  ___________________________________________ 

Номер телефону  _________________________________________________ 

Електронна пошта ________________________________________________ 



Заява 

про відкриття виконавчого провадження 

      Прошу Вас відповідно до вимог Закону України „Про виконавче провадження” прийняти до 

виконання виконавчий лист (напис нотаріуса, ухвалу, постанову, судовий наказ тощо) № __________ 

(номер виконавчого документа), виданий ____________ (дата видачі виконавчого документа) повне 

найменування органу, який видав виконавчий документ, про 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 (зазначається резолютивна частина рішення). 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» авансовий внесок у розмірі 

_____ 

сплачено, що підтверджується квитанцію _____________. 

  

Додаток:             

        оригінал (або дублікат) виконавчого листа № ________ від _______ , 

        копія паспорту (або довіренність на представництво), 

        квитанція про сплату авансового внеску, 

           Дата                                                                                                 П.І.Б. 

 

 

Додаток 2 

 

Заява про відкриття виконавчого провадження стягувача — юридичної особи 

Начальнику відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби 

Головного територіального  управління юстиції у Запорізькій області 

69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6 

Стягувач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайт» 

69002, м.Запоріжжя, вул.Грязнова, 2. 

р/р № 000000000000 в ДК України, МФО:300000; код ЄДРПОУ: 00000000 

Боржник, Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеком» 

69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний,92 

код ЄРДПОУ 00000000 

Заява 

про відкриття виконавчого провадження 

       Прошу відкрити виконавче провадження по виконанню наказу № 17/566 від 01.10.2016 виданого 

господарським судом Запорізьої області на виконання рішення господарського суду Запорізької 

області від 01.08.2016 року по справі № 17/566 згідно з яким вирішено стягнути з 

боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Телеком» на користь Товариства з обмеженою 

відповідальністю 4 000 000 гривень боргу. 

      Керуючись ст.  26 Закону України «Про виконавче провадження» просимо прийняти вказаний 

наказ № 17/566 від 01.10.2016 Господарського суду Запорізької області до виконання та не пізніше 

триденного строку з дня надходження винести постанову про відкриття виконавчого провадження та 

здійснити всі можливі заходи для повного виконання зазначеного судового рішення. 



     З метою забезпечення виконання зазначеного рішення у відповідності до статті 26 Закону України 

«Про виконавче провадження», просимо в день відкриття виконавчого провадження накласти арешт 

на майно (вказати конкретне майно) та кошти боржника на рахунках боржника (вказати відомі 

стягувачу рахунки). 

        Враховуючи викладене, прошу прийняти даний наказ до виконання та здійснити усі передбачені 

законодавством заходи для фактичного повного виконання рішення суду. 

Додатки: 

1. Оригінал наказу № 17/566 від 01.10.2016 Господарського суду Запорізької області; 

2. Документи про сплату авансового внеску; 

3. Копія довіреності від 09.09.2016 № 007/009. 

Додаток 3 

                                         Начальнику Відділу державної  

виконавчої служби Рожищенського 

 районного управління юстиції 

Сотніку Івану Андрійовичу 

_________________________________ 

(прізвище ім’я  та по батькові /  назва юридичної          

особи) 

 

_______________________________ 

                       (адреса проживання) 

_________________________________ 

                    (телефон) 

 

ЗАЯВА 

 

        Прошу кошти по виконанню виконавчого документа про стягнення заборгованості з 

______________ на мою користь перерахувати на слідуючі реквізити: 

МФО____________ 

код _____________ 

розрахунковий рахунок______________ 

особовий рахунок № _________________ 

філія банківської установи № _________ 

 

         ________               _________ 

           (дата)                 (підпис) 

Додаток  4 

ВП №________________ 

 

ПОСТАНОВА 

про відкриття виконавчого провадження 

 



дата___________                                                                                місто______________________ 

 

 

Мною, державним виконавцем_______________________________________________, 

Новомосковського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області, розглянута про примусове виконання: 

назва документу:_____________________________________, виданий_________________________ 

документ видав:_______________________________________________________________________ 

Боржник:______________________________________________________________________________ 

адреса:________________________________________________________________________________ 

код  (ПП/ЄДРПОУ)____________________________________________________________________ 

Стягувач:______________________________________________________________________________ 

 

Документ вступив у законну силу (набрав чинності)_________________________________________ 

Заява про примусове виконання подана ___________________________________________________ 

Керуючись статтями 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1Відкрити виконавче провадження з виконання: 

назва документу: ________________________________________виданий_______________________ 

документ видав:________________________________________________________________________ 

2.Зобовязати боржника подати декларацію про доходи та майно та попередити боржника про 

відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.  

3.Стягнути з боржника виконавчий збір/основну винагороду приватного виконавця у розмірі 10%. 

4. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження. 

5.Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена у порядку та строки, 

встановлені Законом України «Про виконавче провадження». 

6. Сторони виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого 

провадження, внесеними до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, за адресою в 

мережі Інтернет https://trade.nais.gov.ua/, ідентифікатор для доступу __________________(зазначається 

лише в постановах, які направляються стягувачу таборжнику). За передачу ідентифікатора третім 

особам сторони виконавчого провадження несуть відповідальність, установлену законом. 

 

 

 

Державний виконавець   _____________________________                       підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trade.nais.gov.ua/
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