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Лекція №1 

Тема: Загальні положення про виконавче провадження. Строки у виконавчому провадженні 

1. Правова основа та принципи діяльності  ДВС (рекомендовано переглянути відео - 

https://youtu.be/rhbpSMAo6Ag). 

2. Правовий статус, функції та повноваження органів ДВС (рекомендовано переглянути відео - 

https://youtu.be/hLXTDCeP7OA). 

3. Правовий статус приватного виконавця (рекомендовано переглянути відео - 

https://youtu.be/ivhKejn29uk, https://youtu.be/rfytBVtTIW0, https://youtu.be/JbzKXLC31nA). 

4. Поняття та правова основа виконавчого провадження. Підстави та порядок відкриття виконавчого 

провадження (рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/U0q36U1bArI). 

5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Види виконавчих документів 

(рекомендовано переглянути відео -https://youtu.be/BUICzoCwymc). 

 

Самостійна робота: 

1. Юрисдикція органів ДВС.  

    2. Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця (ст. 42-44. ЗУ «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів») 

     3. Засади самоврядування приватних виконавців (ст. 46-51. ЗУ «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»). 

Література 

Конституція України  від 28.06.1996 р.  

1. Закони України (зі змінами та доповненнями): 

 «Про органи та осіб, які здійнюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 02.06.2016 (зі змінами та доповненнями); 

 «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 (зі змінами та доповненнями); 

 «Про державну службу» від 10.12.2015 (зі змінами та доповненнями); 

2 Видів та розмірів виплат виконавчого провадження Наказ від 29.09.2016 №2830/5 

3Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної 

винагороди приватного виконавця від 08.09.2016 № 643 

 www.rada.gov.ua 

 www.ligazakon.ua 

 minjust.gov.ua 

1.Правова основа та принципи діяльності  ДВС. 

       Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) 

покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України"Про 

виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців. 

Правовою основою діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців 

є Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, інші закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання. 

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; 

https://youtu.be/rfytBVtTIW0
https://youtu.be/JbzKXLC31nA
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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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. 

Обов’язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади 

державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного 

виконавця.Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам 

інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених 

законом. 

2.Правовий статус, функції та повноваження органів ДВС. 

  Систему органів примусового виконання рішень становлять: 

1) Міністерство юстиції України; 

2) органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в 

установленому законодавством порядку. 

  Відповідно до Закону 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. 

  Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не 

нижче другого рівня, володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями 

здійснювати повноваження державного виконавця.Спеціальні вимоги до рівня професійної 

компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби 

визначаються Міністерством юстиції України. 

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. 

  Державні виконавці, керівники та спеціалісти органів державної виконавчої служби є 

державними службовцями. Працівникам органів державної виконавчої служби, зазначеним у частині 

першій цієї статті, видаються посвідчення, зразок і порядок видачі яких затверджуються 

Міністерством юстиції України.Працівник органу державної виконавчої служби користується 

правами і виконує обов’язки, передбачені законом.   Контроль за діяльністю державних виконавців 

та інших працівників органів державної виконавчої служби здійснюють органи примусового 

виконання рішень, визначені у статті 6цього Закону, в порядку, встановленому Міністерством 

юстиції України.  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. Порядок виплати та розміри винагород працівникам органів 

державної виконавчої служби встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

  Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої 

служби та фінансування витрат на проведення і організацію виконавчих дій здійснюються за рахунок 

коштів державного бюджету, а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких 

встановлюється Законом України "Про виконавче провадження". 

  Чисельність працівників органів державної виконавчої служби, порядок та норми 

матеріального забезпечення їхньої діяльності встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Державні виконавці, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються службовим житлом 

у першочерговому порядку на час виконання повноважень відповідно до законодавства за кошти 

державного чи відповідного місцевого бюджету. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1450793338015556#n36
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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За сім’єю загиблого державного виконавця зберігається право на одержання жилої площі.  

Працівники органів державної виконавчої служби забезпечуються безоплатним форменим одягом 

за нормами, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3.Правовий статус приватного виконавця. 

 Стаття 16 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» Приватний виконавець 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). 

Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців затверджується Міністерством 

юстиції України. До складу Кваліфікаційної комісії входять дев’ять членів, по чотири з яких 

призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та 

з’їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України. 

Персональний склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом Міністерства юстиції 

України. Головою Кваліфікаційної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції 

України. 

  Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить два роки.  Кваліфікаційна 

комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії. Рішення 

Кваліфікаційної комісії приймаються на її засіданні, за умови присутності не менше п’яти членів 

комісії, шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів 

комісії. 

  Кваліфікаційна комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, поданих 

особою.Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен 

перевищувати 30 днів з дня її надходження. За результатами розгляду заяви та доданих до неї 

документів Кваліфікаційна комісія приймає рішення про:допуск особи до складення 

кваліфікаційного іспиту; відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39-2014-%D0%BF/paran8#n8
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  Кваліфікаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску особи до складення 

кваліфікаційного іспиту, якщо: подано не всі документи, визначені Міністерством юстиції України, 

або документи не відповідають встановленим вимогам; особа не відповідає встановленим цим 

Законом вимогам до осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця. 

У рішенні Кваліфікаційної комісії про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного 

іспиту зазначаються причини такої відмови.  Після усунення причин, що стали підставою для 

прийняття Кваліфікаційною комісією рішення про відмову в допуску особи до складення 

кваліфікаційного іспиту, особа має право повторно звернутися до Кваліфікаційної комісії для 

отримання допуску в порядку, визначеному цим Законом. Інформація про прийняте Кваліфікаційною 

комісією рішення про допуск (недопуск) особи до складення кваліфікаційного іспиту розміщується 

на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України протягом трьох днів з дня його прийняття. 

Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство юстиції України. 

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. 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.  Інформація про офіс приватного виконавця 

вноситься до Єдиного реєстру приватних виконавців України.  

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 пунктами 2-6 

частини другої,частиною третьою статті 18 цього Закону.Помічнику приватного виконавця видається 

посвідчення, зразок якого затверджується Міністерством юстиції України. 

Помічник приватного виконавця зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно 

до законодавства, умов трудового договору (контракту), вказівок та інструкцій приватного 

виконавця. Помічник приватного виконавця складає проекти документів виконавчого провадження, 

бере участь у прийомі відвідувачів, забезпечує ведення діловодства і архіву, без права підписання 

документів виконавчого провадження, подає їх та отримує за пред’явленням посвідчення, виконує 

інші доручення приватного виконавця у справах, що перебувають у провадженні, крім тих, що 

належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) приватного виконавця. 

Діяльність помічника приватного виконавця припиняється у разі: припинення трудових відносин 

з приватним виконавцем з підстав, визначених законодавством про працю і трудовим договором 

(контрактом); припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця. 

Діяльність помічника приватного виконавця зупиняється одночасно із зупиненням права на 

здійснення діяльності приватного виконавця. 

Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України 

шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством 

юстиції України. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з обов’язковим 

повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніш як за 10 днів 

до її початку. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних 

перевірок, крім перевірок за зверненнями учасників виконавчого провадження. 

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 цим 

Законом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1450793338015556#n99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1450793338015556#n99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/print1450793338015556#n104
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4. Поняття та правова основа виконавчого провадження. Підстави та порядок відкриття 

виконавчого провадження. 

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, 

зазначеного у статті 3  Закону «Про виконавче провадження»: 

1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення; 

2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді; 

3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом; 

4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу на 

примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних 

органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних чи господарських 

справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому законом; 

5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

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 та рішень про забезпечення позову - 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: 

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

трудових правовідносин; 

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; 

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

фізичної особи; 

стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки 

(пені) за прострочення сплати аліментів, суми індексації аліментів, встановлення побачення з 

дитиною або усунення перешкод у побаченні з дитиною; 

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

правопорушення. 

Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, особи з інвалідністю 

внаслідок війни, особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і 

недієздатних осіб з інвалідністю 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. 

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого 

документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про 

обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про 

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

У постанові про відкриття виконавчого провадження за рішенням, примусове виконання якого 

передбачає справляння виконавчого збору, державний виконавець зазначає про стягнення з 

боржника виконавчого збору в розмірі, встановленому статтею 27  Закону «Про виконавче 

провадження». 

За рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого 

провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів 

(крім рішень, що підлягають негайному виконанню, рішень про встановлення побачення з дитиною). 

За рішенням про встановлення побачення з дитиною державний виконавець у постанові про 

відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення 

шляхом забезпечення побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n300
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У разі якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових 

установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти 

боржника.У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно 

після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та 

реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає 

на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, 

визначеному статтею 56  Закону «Про виконавче провадження». 

За умови авансування стягувачем у порядку, передбаченому цим Законом, витрат виконавчого 

провадження документи виконавчого провадження можуть надсилатися його учасникам 

рекомендованими листами. У разі якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної 

пошти стягувача та/або боржника, документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу 

та/або боржнику також електронною поштою. 

На підставі письмової заяви учасника виконавчого провадження документи виконавчого 

провадження можуть надсилатися адресатам каналами факсимільного зв’язку, електронною поштою 

або з використанням інших засобів зв’язку. Документи виконавчого провадження, надіслані 

каналами факсимільного зв’язку, електронною поштою або з використанням інших засобів зв’язку, 

вважаються врученими, за наявності належного підтвердження їх одержання адресатами. 

Виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити документи виконавчого 

провадження сторонам, іншим учасникам виконавчого провадження, також адміністрації 

підприємства, установи, організації, фізичній особі - підприємцю під розписку. 

5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Види виконавчих документів. 

Строки у виконавчому провадженні - це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого 

провадження зобов’язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію. Виконавчі документи 

можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій 

по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, 

які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.  

  Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати 

годувальника тощо може бути пред’явлено до виконання протягом усього періоду, на який 

присуджені платежі. Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у 

разі: 

1) пред’явлення виконавчого документа до виконання; 

2) надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки або розстрочки 

виконання рішення. 

У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з неможливістю в повному обсязі 

або частково виконати рішення строк пред’явлення такого документа до виконання після 

переривання встановлюється з дня його повернення, а в разі повернення виконавчого документа у 

зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, 

а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника - з дня закінчення строку дії 

відповідної заборони. Стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до 

виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав 

справу як суд першої інстанції. 

 Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких 

виконавчих документів: 

1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на 

підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, 

рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором 

України; 

1-

1) судові накази; 

2) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про 

адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n528
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3) виконавчих написів нотаріусів; 

4) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких 

комісій; 

5) постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних 

виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про 

накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди; 

6) постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення у випадках, передбачених законом; 

7) рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані 

виконавчими документами; 

8) рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини", а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, 

передбачених міжнародним договором України; 

9) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених 

посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання рішень. 

У разі пред’явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у 

випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен 

відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України. 

У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а 

також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною частиною 

рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому документі зазначаються один боржник та 

один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або 

зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним. 

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її 

прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із 

зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав 

виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

	1. Правова основа та принципи діяльності  ДВС (рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/rhbpSMAo6Ag).
	2. Правовий статус, функції та повноваження органів ДВС (рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/hLXTDCeP7OA).
	3. Правовий статус приватного виконавця (рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/ivhKejn29uk, https://youtu.be/rfytBVtTIW0, https://youtu.be/JbzKXLC31nA).
	4. Поняття та правова основа виконавчого провадження. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження (рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/U0q36U1bArI).
	5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Види виконавчих документів (рекомендовано переглянути відео -https://youtu.be/BUICzoCwymc).
	Самостійна робота:
	1. Юрисдикція органів ДВС.
	1.Правова основа та принципи діяльності  ДВС.
	4. Поняття та правова основа виконавчого провадження. Підстави та порядок відкриття виконавчого провадження.
	5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Види виконавчих документів.

