
1 
 

Лекція №2 

Тема: Учасники виконавчого провадження. Загальні умови та порядок здійснення 

виконавчого провадження 

План 

1. Сторони та інші учасники виконавчого провадження  (рекомендовано переглянути відео -

https://youtu.be/GDThYjMCcuc).   

       2 .Строки здійснення виконавчого провадження. Місце і час провадження виконавчих дій 

(рекомендовано переглянути відео - https://youtu.be/E4fOUUXNo-8,https://youtu.be/BUICzoCwymc). 

      3. Відкладення проведення виконавчих дій та підстави завершення виконавчого провадження. 

      4.Поняття «виконавча група» та її призначення. 

      5.Виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника та 

розшук у виконавчому провадженні (рекомендовано переглянути відео - 

https://youtu.be/RkVIupCaxXo). 

С/Р 

1. Виконавче провадження в системі державного примусу щодо захисту цивільних прав. 

2. Інші учасники виконавчого провадження.  

3. Вимоги до експерта і спеціаліста. 

4. Права та обов’язки перекладача і понятого у виконавчому провадженні. 

5.  Відстрочка або розстрочка виконання, установлення чи зміна способу і порядку виконання 

судового рішення, що підлягає виконанню. 
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1. Сторони та інші учасники виконавчого провадження.   

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична 

особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є 

визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається 

обов’язок щодо виконання рішення. 

За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій на користь чи в 

інтересах держави, що приймаються судами у справах, які розглядаються в порядку цивільного, 

адміністративного та господарського судочинства, стягувачем виступає державний орган, за позовом 

якого судом прийнято відповідне рішення. 

За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій на користь чи в 

інтересах держави, прийнятими у справах про адміністративні правопорушення, та за рішеннями, 

прийнятими у кримінальних провадженнях, стягувачем виступає державний орган, який прийняв 

відповідне рішення або за матеріалами якого судом прийнято відповідне рішення. 

За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального 

примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація України. У разі вибуття однієї із сторін 

виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із 

заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу 

у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для 

сторони, яку правонаступник замінив. 
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Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або 

через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її 

права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні 

дії особисто. 

Діти та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права та виконують обов’язки, 

пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до вимог закону через своїх законних 

представників.  Представником юридичної особи у виконавчому провадженні може бути особа, яка 

відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань має право вчиняти дії від імені такої юридичної особи без довіреності. 

Повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером, дорученням органу чи установи, 

що уповноважені законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання 

правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються 

повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як 

представника сторони виконавчого провадження. Витяг засвідчується підписами сторін договору. 

Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого 

провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення 

експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна - 

суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання. 

Експертом або спеціалістом може бути будь-яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, 

кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі. Експерт або спеціаліст зобов’язаний надати 

письмовий висновок, а суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання - письмовий звіт з 

питань, що містяться в постанові, протягом 15 робочих днів з дня ознайомлення з постановою 

виконавця. Цей строк може бути продовжений до 30 робочих днів за погодженням з виконавцем. 

Експерт несе кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків під час здійснення виконавчого провадження, надання завідомо 

неправдивого висновку під час здійснення виконавчого провадження, про що він має бути 

попереджений виконавцем.  

Під час виконавчого провадження виконавець або сторони у разі потреби можуть запросити 

перекладача. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат 

виконавчого провадження, несе кримінальну відповідальність за здійснення завідомо неправильного 

перекладу під час виконавчого провадження, а також за відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов’язків під час виконавчого провадження, про що він має бути 

попереджений виконавцем. Виконавчі дії можуть проводитися у присутності понятих.  

2 .Строки здійснення виконавчого провадження. 

Під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає 

рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, 

надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших 

процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами. Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його 

виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 Закону України «Про виконавче 

провадження». Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного 

робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня 

отримання інформації про наявність коштів на рахунках. Опис та арешт майна здійснюються не 

пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження. У разі 

виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем 

проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи здійснюються 

опис та арешт цього майна. 

Постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня після 

надходження до нього документів, що підтверджують наявність підстав, передбачених частиною 

четвертою статті 59 Закону України «Про виконавче провадження», та надсилається в той самий 

день органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на 

майно боржника. За порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавці 

несуть відповідальність в порядку, встановленому законом. Порушення строків прийняття рішень та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n570
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n570
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вчинення виконавчих дій виконавцями не є підставою для скасування такого рішення чи виконавчої 

дії, крім випадків, коли вони були прийняті або вчинені з порушенням процедури, передбаченої 

Законом. 

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи 

боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого 

провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії 

щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу.  

Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, 

перебування боржника - фізичної особи, за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або за 

місцезнаходженням майна боржника. 

Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому 

окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України. Виконання рішення, яке зобов’язує 

боржника вчинити певні дії, здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій. Виконавець має 

право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення 

стягнення на кошти, що перебувають на рахунках боржника у банках чи інших фінансових 

установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах на території, на яку поширюється 

юрисдикція України. 

У разі необхідності проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або 

про місце роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця, 

державний виконавець доручає проведення перевірки або здійснення опису та арешту майна 

відповідному органу державної виконавчої служби. Порядок надання доручень, підстави та порядок 

вчинення виконавчих дій на території, на яку поширюється компетенція іншого органу державної 

виконавчої служби, передачі виконавчих проваджень від одного органу державної виконавчої 

служби до іншого, від одного державного виконавця до іншого визначаються Міністерством юстиції 

України. Для проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про місце 

роботи в іншому виконавчому окрузі приватний виконавець має право вчиняти такі дії самостійно 

або залучати іншого приватного виконавця на підставі договору про уповноваження на вчинення 

окремих виконавчих дій, типова форма якого затверджується Міністерством юстиції України. 

Виконавчі дії проводяться виконавцем у робочі дні, не раніше шостої і не пізніше двадцять 

другої години, якщо інше не передбачено Законом. Конкретний час проведення виконавчих дій 

визначається виконавцем. Виконавчі дії в неробочі та святкові дні, встановлені законом, проводяться 

у час, передбачений частиною першою цієї статті, у разі якщо зволікання неможливе або якщо такі 

дії не можуть бути проведені в інші дні з вини боржника. Проведення виконавчих дій в інший час, 

ніж передбачено частиною першою цієї статті, допускається, якщо невиконання рішення створює 

загрозу життю чи здоров’ю громадян або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, 

необхідно продовжити. 

3. Відкладення проведення виконавчих дій та підстави завершення виконавчого провадження. 

За наявності обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій (хвороба сторони 

виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), або 

з інших підстав, внаслідок виникнення яких сторони були позбавлені можливості скористатися 

правами, наданими їм цим Законом, виконавець може відкласти проведення виконавчих дій з власної 

ініціативи або за заявою стягувача чи боржника на строк до 10 робочих днів. Про відкладення 

проведення виконавчих дій виконавець виносить відповідну постанову.  

Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: 

1) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або 

якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій 

обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій 

неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу; 

2) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа; 
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3) зупинення судом реалізації арештованого майна у разі відсутності іншого майна боржника, на 

яке може бути звернено стягнення; 

4) відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство 

(неплатоспроможність) боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія 

мораторію, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дій 

у разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових 

сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника); 

5) звернення виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою про заміну вибулої 

сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п’ятою статті 15 Закону України 

«Про виконавче провадження»; 

6) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; 

7) затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство 

(неплатоспроможність) якщо стягувач включений до плану санації; 

8) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, 

передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень" та інші визначені Законом. 

Виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про обставини, 

зазначені в частині першій цієї статті, а з підстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цієї 

статті, - у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зупиняє 

вчинення виконавчих дій, про що виносить відповідну постанову. Виконавче провадження з 

підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті, не зупиняється в разі стягнення 

заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та/або її дочірнім 

підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії. Виконавче 

провадження з підстави, передбаченої пунктом 10 частини першої цієї статті, зупиняється у частині 

стягнення заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для 

виробництва теплової та електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (з 

урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, 

нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), крім заборгованості, раніше 

реструктуризованої (розстроченої та/або відстроченої), у тому числі згідно з рішенням суду.  

4.Поняття «виконавча група» та її призначення. 

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення (у разі якщо виконавчі провадження 

про стягнення коштів з одного боржника відкрито у кількох органах державної виконавчої служби, 

якщо боржник та його майно перебувають на території адміністративно-територіальних одиниць, 

віднесених до підвідомчості різних органів державної виконавчої служби, тощо), або у разі 

виконання зведеного виконавчого провадження в органах державної виконавчої служби можуть 

утворюватися виконавчі групи в порядку, визначеному Міністерством юстиції України. 

У разі хвороби державного виконавця, його перебування у відрядженні чи відпустці, звільнення 

чи відсторонення від посади державного виконавця, включення державного виконавця до складу 

виконавчої групи при іншому органі державної виконавчої служби, відводу (самовідводу) 

державного виконавця, наявності інших обставин, що ускладнюють виконання рішення, виконавче 

провадження може бути передане від одного державного виконавця до іншого. У разі відводу 

(самовідводу) всіх державних виконавців органу державної виконавчої служби, утворення 

виконавчої групи, якщо виконавчі провадження щодо одного й того самого боржника відкриті в 

різних органах державної виконавчої служби, наявності інших обставин, що ускладнюють виконання 

рішення, виконавче провадження може бути передане від одного органу державної виконавчої 

служби до іншого. 

Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, від одного 

органу державної виконавчої служби до іншого або до виконавчої групи здійснюється в порядку, 

визначеному Міністерством юстиції України. 

5.Виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника та 

розшук у виконавчому провадженні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n166
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Виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється державним 

виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного 

виконавчого провадження. Виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника 

здійснюється приватним виконавцем у рамках зведеного виконавчого провадження. 

У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної особи, а 

також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з 

поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини. Розшук боржника - юридичної 

особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, 

установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах 

даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або 

його місцезнаходженням. 

У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову 

про такий розшук, яка є обов’язковою для виконання поліцією. Тимчасове затримання та зберігання 

поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного 

засобу боржника здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
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