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Шановні студенти!!! Звертаю Вашу увагу на відпрацювання модульного контролю. В даному 

документі після лекційного матеріалу містяться варіанти завдань та вимоги до їх виконання. 

Модульні роботи надсилаються  до ____________ за адресою  - oly.moshenetch@gmail.com. 

 

Тема:  Порядок звернення стягнення на майно боржника. Виконання рішень немайнового 

характеру. 

 

1. Звернення стягнення на грошові кошти  та майно боржника. Процедура звернення стягнення  на 

майно боржника (студентам рекомендовано переглянути відео за адресою - 

https://youtu.be/9K3mZ98qIOI, https://youtu.be/UvJzaY5ihWg, https://youtu.be/RA1XLvgW8sI, 

https://youtu.be/niFisiF8ztg) 

2. Стягнення на заставлене майно (студентам рекомендовано переглянути відео за адресою - 

https://youtu.be/fz6baIqwyMQ). 

3. Оцінка і зберігання майна боржника (студентам рекомендовано переглянути відео за адресою - 

https://youtu.be/ubSZVncqWU4).  

4. Виконання рішень у немайнових спорах. Негайне виконання рішення про поновлення на роботі 

(студентам рекомендовано переглянути відео за адресою - https://youtu.be/wNlOOuxXR8A, 

https://youtu.be/SN6UzNu8y9g). 

5. Виконання рішення про відібрання дитини (студентам рекомендовано переглянути відео за 

адресою - https://youtu.be/9CK6UnIiDYQ). 

6. Виконання рішення про виселення боржника, вселення  стягувача, а також про примусовий обмін 

(студентам рекомендовано переглянути відео за адресою -https://youtu.be/6NfGfqx5Ng4).  

С/Р 

1. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби.  

2. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця. 

3.Майно, на яке може бути накладено стягнення. 

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. Звернення стягнення на грошові кошти  та майно боржника. Процедура звернення стягнення  

на майно боржника. 

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з 

рахунків) та примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виконавець 

виносить постанову. 

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у 

національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у 

банках та інших фінансових установах. 

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на 

поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-

1 Закону 

України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, 

відкритих відповідно до статті 19-

1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із 

mailto:oly.moshenetch@gmail.com
https://youtu.be/ubSZVncqWU4
https://youtu.be/wNlOOuxXR8A
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#n344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#n344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n261
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спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на 

поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих 

відповідно до статті 26-

1 Закону України "Про теплопостачання", статті 18-

1 Закону України "Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої 

організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із 

забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або 

звернення стягнення на які заборонено законом. 

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки 

органів державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня 

після вилучення, про що складається акт. На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на 

рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у 

депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. 

Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про 

накладення арешту. 

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог 

стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, 

на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника 

не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна 

чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно 

боржника остаточно визначається виконавцем. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі 

та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення 

виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час 

виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє 

майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за 

поданням виконавця. 

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 

розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну 

ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний 

вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника. Виконавець проводить 

перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У 

подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо 

виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та 

рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника. 

Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень 

під час обчислення боргу в іноземній валюті 

У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на 

зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, які мають право на продаж іноземної валюти на 

внутрішньому валютному ринку, виконавець зобов’язує їх продати протягом семи робочих днів 

іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу. У разі якщо такі кошти розміщені в банку 

або іншій фінансовій установі, які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому 

валютному ринку, виконавець зобов’язує їх перерахувати протягом семи робочих днів такі кошти до 

банку або іншої фінансової установи за вибором виконавця, що має таке право, для їх реалізації 

відповідно до Закону. 

У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті виконавець у результаті виявлення у боржника 

коштів у відповідній валюті стягує такі кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої 

служби, а приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця для їх подальшого 

перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті виконавець за 

правилами, встановленими частинами першою і другою цієї статті, дає доручення про купівлю 

відповідної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а 

приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця. 

Кошти виконавчого збору, стягнуті під час виконання рішення про стягнення коштів в іноземній 

валюті, відповідно до цієї статті підлягають валютообмінній фінансовій операції, а одержані після 

цього кошти у гривнях зараховуються до Державного бюджету України. Витрати у зв’язку з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#n388
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1868-15
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валютообмінними фінансовими операціями та інші витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, 

покладаються на боржника. 

  Арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання 

рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови 

про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Арешт на 

рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення 

його опису. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття 

виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. 

Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або 

вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову 

або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються 

виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для 

власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин. 

Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат 

виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно 

боржника або на окремі речі. Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, 

виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію 

майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення. Про проведення опису майна 

(коштів) боржника виконавець виносить постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника. У 

разі прийняття виконавцем рішення про обмеження права користування майном, здійснення 

опечатування або вилучення його у боржника та передачі на зберігання іншим особам проведення 

опису є обов’язковим. У постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника обов’язково 

зазначаються: 

1) якщо опису підлягає земельна ділянка - її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій 

тощо; 

2) якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира - загальна площа, кількість 

кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, 

на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди; 

3) якщо опису підлягає транспортний засіб - марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид 

пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо. 

Копія постанови про опис та арешт майна (коштів) надається сторонам виконавчого 

провадження. Перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов’язаних із зверненням стягнення на 

майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися 

майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна 

(коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом. 

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації здійснюється у строк, 

встановлений виконавцем, але не раніше ніж через п’ять робочих днів після накладення арешту. 

Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після 

накладення арешту. Виявлені під час опису цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі 

частини таких виробів, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше 

наступного робочого дня передаються на зберігання банкам України відповідно до умов договорів, 

укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями. Арешт на цінні 

папери накладається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Під час проведення опису майна боржника - юридичної особи та накладення арешту на нього 

виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними 

бухгалтерського обліку. У порядку, встановленому цією статтею, виконавець, в провадженні якого 

знаходиться виконавче провадження, за заявою стягувача чи з власної ініціативи може накласти 

арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших 

фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена 

судовим рішенням, яке набрало законної сили. Такий арешт знімається, якщо протягом п’яти днів з 

дня його накладення стягувач не звернеться до суду про звернення стягнення на грошові кошти такої 

особи в порядку, встановленому процесуальним законом 
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2. Стягнення на заставлене майно. 

Стаття 51 Закону України «Про виконавче провадження» визначає, що для задоволення вимог 

стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути 

звернено у разі, якщо: 

1) право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів; 

2) вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю; 

3) наявна письмова згода заставодержателя. 

У разі якщо коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для 

задоволення вимог стягувача - заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого 

звернено стягнення на заставлене майно, виконавче провадження підлягає закінченню на 

підставі пункту 15 частини першої статті 39 цього Закону. 

  Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є 

заставодержателями, виконавець повідомляє заставодержателю не пізніше наступного дня після 

накладення арешту на майно або коли йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває 

в заставі. Реалізація заставленого майна здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.  За 

рахунок коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, здійснюються відрахування, 

передбачені пунктами 1 і 2 частини першої статті 45 цього Закону, після чого кошти 

перераховуються заставодержателю та стягується виконавчий збір. Якщо заставодержатель не є 

стягувачем у виконавчому провадженні, йому виплачуються кошти після належного підтвердження 

права на заставлене майно. У разі задоволення в повному обсязі вимог заставодержателя залишок 

коштів використовується для задоволення вимог інших стягувачів у порядку, встановленому цим 

Законом. 

Спори, що виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на 

заставлене майно, вирішуються судом. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки 

здійснюється виконавцем з урахуванням положень Закону України "Про іпотеку". 

3. Оцінка і зберігання майна боржника. 

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» Визначення вартості майна 

боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження. У разі якщо 

сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення 

виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та 

письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно 

визначає вартість майна боржника. Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше дати 

винесення постанови про арешт такого майна. 

У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості 

майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що 

діють на день визначення вартості майна. Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки 

нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден виконавець 

залучає суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання. 

  У разі якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно, виконавець має право 

залучити суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна. 

Виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам не пізніше 

наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку. У разі якщо 

сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити 

їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення. Сторона 

вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо 

їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна за адресою, 

зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої 

сторони, достовірно встановленим виконавцем. 

Оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє 

передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію судом. Звіт про 

оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців з дня його підписання 

суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n406
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n447
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15
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майна проводиться повторно. Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився після передачі 

майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться. 

Майно, на яке накладено арешт, крім майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 цього 

Закону, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі - зберігач), що призначені 

виконавцем у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, під розписку. Копія постанови 

видається боржнику, стягувачу, а якщо обов’язок щодо зберігання майна покладено на іншу особу - 

також зберігачу. Якщо опис і арешт майна здійснювалися на виконання рішення про забезпечення 

позову, виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику (якщо 

інше не зазначено в судовому рішенні або якщо боржник відмовився приймати майно на зберігання). 

Зберігач може користуватися майном, переданим йому на зберігання, якщо проти цього не 

заперечує стягувач (щодо рухомого майна) або якщо особливості такого майна не призведуть до його 

знищення чи зменшення цінності внаслідок користування. У разі якщо зберігачем призначено іншу 

особу, крім боржника або члена його сім’ї, вона може одержувати за зберігання майна винагороду, 

розмір та порядок виплати якої визначаються договором між зберігачем та виконавцем. 

Виконавець своєю постановою може передати майно на зберігання іншому зберігачу. Копія 

постанови вручається новому зберігачу, до якої додається копія постанови про опис та арешт майна 

(коштів) боржника. 

Порядок і умови зберігання зазначеного у частині восьмій статті 56 цього Закону майна, на яке 

накладено арешт, встановлюються відповідно до умов договорів, укладених з банками України, з 

урахуванням вимог до таких договорів, встановлених Національним банком України за погодженням 

з Міністерством фінансів України, іншого майна - Міністерством юстиції України. Порушення 

заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за 

собою передбачену законом відповідальність зберігача майна. 

4. Виконання рішень у немайнових спорах. Негайне виконання рішення про поновлення на 

роботі. 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника 

виконується невідкладно. Рішення вважається виконаним боржником з дня видання відповідно до 

законодавства про працю наказу або розпорядження про поновлення стягувача на роботі та внесення 

відповідного запису до трудової книжки стягувача, після чого виконавець виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у 

цивільній справі № 760/9521/15-ц дійшов висновку що, рішення суду про поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника, підлягає негайному виконанню відразу після його оголошення –

 стаття 235 КЗпП України. 

Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває властивостей 

здійснення і підлягає виконанню не з часу набрання ним законної сили, що передбачено для 

переважної більшості судових рішень, а негайно з часу його оголошення в судовому засіданні, чим 

забезпечується швидкий і реальний захист життєвоважливих прав та інтересів громадян і держави. 

Судами у справі встановлено, що рішенням суду апеляційної інстанції працівника поновлено 

на роботі, стягнуто з відповідача на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу, а 

також відшкодування моральної шкоди. 

Допущено негайне виконання рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення 

середньої заробітної плати за один місяць. 

Оскільки наказ про поновлення позивача на роботі був винесений із затримкою (більше семі 

місяців), він звернувся до суду із заявою, у якій просив стягнути з відповідача середній заробіток за 

час затримки виконання рішення суду відповідно до статті 236 КЗпП України. 

Верховний Суд в постанові від 24.01.2019 року звернув увагу, що обов’язковість рішень суду 

віднесена Конституцією України до основних засад судочинства, а тому, з огляду на принцип 

загальнообов’язковості судових рішень судові рішення, які відповідно до закону підлягають 

негайному виконанню, є обов’язковими для виконання, зокрема, посадовими особами, від яких 

залежить реалізація прав особи, підтверджених судовим рішенням. 

Належним виконанням судового рішення про поновлення на роботі необхідно вважати 

видання власником про це наказу, що дає можливість працівнику приступити до виконання своїх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n545
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79439592
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_901761/ed_2018_09_18/pravo1/KD0001.html?pravo=1#901761
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попередніх обов’язків.Виконання рішення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу 

або розпорядження власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, 

 який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника. 

За змістом норм статті 236 КЗпП України затримкою виконання рішення суду про поновлення 

працівника на роботі необхідно вважати невидання власником (уповноваженим органом) наказу про 

поновлення працівника на роботі без поважних причин, негайно, після проголошення судового 

рішення. 

Крім цього, задовольняючи позов працівника суд виходив із того, що позивач обіймав посаду 

голови первинної профспілкової організації й для розірвання з останнім трудового договору повинна 

бути попередня згода вищестоящого виборного органу цієї профспілки, відсутність якої є 

порушенням процедури звільнення, визначеної статтями 43, 252 КЗпП України та статтею 41 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а тому є підставою для поновлення 

його на попередній посаді. 

5. Виконання рішення про відібрання дитини. 

Стаття 170 Сімейного Кодексу України визначає порядок відібрання дитини без позбавлення 

батьків батьківських прав.  Зокрема, суд може постановити рішення про відібрання дитини від 

батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках, передбачених для 

позбавлення батьківства, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним 

для її життя, здоров’я і морального виховання. У цьому разі дитина передається другому з батьків, 

бабі, дідові, іншим родичам — за їх бажанням або органові опіки та піклування. У виняткових 

випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини, орган опіки та піклування або 

прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. 

У цьому разі орган опіки та піклування зобов’язаний негайно повідомити прокурора та у 7-

денний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи 

одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх 

батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. Якщо відпадуть 

причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може 

постановити рішення про повернення їм дитини.  

Сімейний кодекс містить відкритий перелік підстав для застосування відібрання дитини від 

батьків без позбавлення їх батьківських прав. Ці підстави можна поділити на дві групи в залежності 

від вини батьків. 

До першої групи відносяться ті підстави, які свідчать про протиправну винну поведінку 

батьків (одного з них) щодо дитини. До таких підстав відносить: 

-    ухилення від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 

-    жорстоке поводження з дитиною; 

-    хронічний алкоголізм або наркоманія батьків; 

-    застосування будь-яких видів експлуатації дитини, примушення її до жебракування та 

бродяжництва, які є одночасно і підставами позбавлення батьківських прав (див. коментар до ст. 164 

СК). 

До другої групи підстав відібрання дитини належать ті обставини, які не залежать від батьків. 

Необхідною умовою, що об'єднує ці підстави у другу групу, є створення небезпечної для дітей 

обстановки, яка становить загрозу для її життя, здоров'я і морального виховання. До таких підстав 

зокрема відносяться психічний розлад або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин тощо. 

В якості підстави для відібрання дітей розглядається також шкідливий вплив, що здійснюється на 

дитину аморальною антигромадською поведінкою батьків. Для цього повинна бути сукупність або 

системність аморальних і антигромадських вчинків батьків. Серед них: перетворення квартир в 

кубла, вступ до статевого зв'язку у присутності дітей, систематичне вживання батьками спиртних 

напоїв і інші їхні дії, що здійснюють шкідливий вплив на дітей. 

Відібрання дітей у батьків без позбавлення останніх батьківських прав може виступати як 

один із заходів захисту інтересів батьків, якщо вони у зв'язку з хворобою або іншими об'єктивними 

обставинами не можуть здійснювати функції по вихованню дітей, піддають небезпеці їхнє життя і 

здоров'я. Створенню небезпечної для дітей обстановки сприяють активні форми туберкульозу, 

психічні захворювання із стійкою психопатичною симптоматикою і періодичними змінами особи 
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(маніакально-депресивний психоз, епілепсія, шизофренія), органічні ураження центральної нервової 

системи із стійкими важкими порушеннями функцій кінцівок, важка форма бронхіальної астми, а 

також венеричні захворювання. 

До небезпечних слід віднести ситуації, коли діти залишаються без нагляду батьків через 

специфічні умови праці останніх (наприклад, батьки тижнями, а деколи місяцями знаходяться у 

відрядженні і не займаються вихованням дітей); коли батьки не мають постійного місця проживання 

і роботи; коли батьки не можуть із незалежних від них причин позбавити дітей небезпечного впливу 

(наприклад, поліпшити житлові умови). Якщо в подібних ситуаціях батьки відмовляються помістити 

дитину до дитячої установи (ясла, садок, школа-інтернат), то вказана обставина може бути підставою 

для відібрання дітей без позбавлення батьків батьківських прав. 

Кожна з проаналізованих підстав відібрання дітей без позбавлення батьківських прав створює 

небезпечну обстановку для життя і здоров'я, належного виховання дітей, а також можливість 

несприятливого впливу на їх етичний, фізичний і психічний розвиток. Для встановлення психічного 

розладу батьків чинне законодавство передбачає проведення експертизи (ст. 145 ЦПК).  

Питання винесення судового рішення нерозривно пов’язане із його виконанням. Як відомо, в 

Україні виконання рішень судів здійснює державна виконавча служба. Закон України «Про 

виконавче провадження» також визначає порядок відібрання дитини.  

Виконання рішення про відібрання дитини 

Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі 

дії за обов’язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, із залученням 

представників органів опіки і піклування. За необхідності державний виконавець може звернутися до 

суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу. У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини, 

до нього застосовуються заходи, передбачені Законом. 

Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у 

побаченні з дитиною 

Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною полягає у забезпеченні боржником 

побачень стягувача з дитиною в порядку, визначеному рішенням. Державний виконавець здійснює 

перевірку виконання боржником цього рішення у час та місці побачення, визначених рішенням, а у 

разі якщо вони рішенням не визначені, то перевірка здійснюється у час та місці побачення, 

визначених державним виконавцем. 

  У разі невиконання без поважних причин боржником рішення державний виконавець складає 

акт та виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі, визначеному частиною 

першою статті 75 Закону. У постанові зазначаються вимога виконувати рішення та попередження 

про кримінальну відповідальність. У разі повторного невиконання без поважних причин боржником 

рішення державний виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника 

штрафу в подвійному розмірі, надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про 

вчинення боржником кримінального правопорушення, звертається з поданням про тимчасове 

обмеження боржника у праві виїзду за межі України до суду за місцезнаходженням органу державної 

виконавчої служби, виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження 

боржника у праві керування транспортними засобами (із врахуванням обмежень, передбачених  

Законом) та вживає інші заходи примусового виконання рішення, передбачені Законом. 

У разі виконання рішення боржником виконавець складає акт та виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження. Якщо боржник у подальшому перешкоджає побаченням 

стягувача з дитиною, стягувач має право звернутися до державного виконавця із заявою про 

відновлення виконавчого провадження. Після відновлення виконавчого провадження державний 

виконавець повторно здійснює заходи, передбачені цією статтею. Рішення про усунення перешкод у 

побаченні з дитиною виконується у порядку, встановленому статтею 63  Закону. 

6. Виконання рішення про виселення боржника, вселення  стягувача. 

Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, перевіряє виконання 

боржником рішення про його виселення. У разі невиконання боржником рішення про його виселення 

самостійно державний виконавець виконує його примусово.  Державний виконавець призначає день і 

час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. Боржник вважається 
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повідомленим про його примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за 

якою має здійснюватися виселення, чи іншою адресою, достовірно встановленою державним 

виконавцем. Відсутність боржника, належним чином повідомленого про день і час примусового 

виселення, під час виконання рішення про виселення боржника не є перешкодою для його виселення. 

Примусове виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, 

від боржника, його майна, домашніх тварин та у забороні боржнику користуватися цим 

приміщенням. Примусовому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому 

документі. Примусове виселення здійснюється у присутності понятих за участю працівників поліції. 

Якщо виконання рішення здійснюється за відсутності боржника, державний виконавець 

зобов’язаний провести опис майна. Описане майно передається для відповідального зберігання 

стягувачу або іншій особі, визначеній державним виконавцем. Якщо боржник перешкоджає 

виконанню рішення про його виселення, державний виконавець накладає на нього штраф у порядку, 

визначеному цим Законом. 

  Передане для зберігання майно боржника повертається йому державним виконавцем на 

підставі акта після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна. У разі 

якщо боржник відмовляється відшкодувати витрати, пов’язані із зберіганням майна, вони 

компенсуються за рахунок реалізації майна боржника або його частини. Зберігання майна 

здійснюється протягом не більше двох місяців з дня передачі на зберігання. Після закінчення 

двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, визначеному цим Законом. 

Отримані від реалізації такого майна кошти, за вирахуванням понесених витрат, перераховуються 

боржнику. У разі якщо майно не було реалізовано, розпорядження ним здійснюється в порядку, 

встановленому для розпорядження безхазяйним майном. 

  Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець складає акт, що 

підписується особами, які брали участь у виконанні рішення про примусове виселення. У разі якщо 

особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше житлове приміщення, державний виконавець 

надсилає органу, який відповідно до судового рішення зобов’язаний надати боржнику інше житлове 

приміщення, повідомлення про строк виконання рішення про надання такого приміщення. У разі 

ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний виконавець складає 

відповідний акт і звертається до суду з поданням про встановлення порядку подальшого виконання 

рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не проводяться. 

У разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, 

повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який 

прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження у такому разі підлягає відновленню за 

постановою державного виконавця. 

Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною 

шостою статті 26 Закону, перевіряє виконання боржником рішення про вселення стягувача. У разі 

невиконання боржником рішення про вселення стягувача самостійно державний виконавець виконує 

його примусово.Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем 

безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому документі, та його 

проживання (перебування) в ньому. 

  Державний виконавець зобов’язаний письмово повідомити боржника і стягувача про день і час 

примусового вселення. Боржник вважається повідомленим про примусове вселення стягувача, якщо 

повідомлення надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися вселення, чи іншою адресою, 

достовірно встановленою державним виконавцем. 

Відсутність боржника, належним чином повідомленого про день і час примусового вселення, під 

час виконання рішення про вселення не є перешкодою для вселення стягувача. У разі якщо боржник 

перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, державний виконавець накладає на нього 

штраф та вживає заходів примусового виконання рішення, передбачених Законом. Примусове 

вселення стягувача здійснюється у присутності понятих за участю працівників поліції. Про 

примусове вселення стягувача державний виконавець складає акт, що підписується особами, які 

брали участь у виконанні рішення про примусове вселення. У разі подальшого перешкоджання 

боржником проживанню (перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має 

право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У 
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такому разі державний виконавець має право повторно здійснити примусове вселення стягувача та 

накласти на боржника штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 75  Закону. Виконавче 

провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не здійснюється, якщо 

особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення 

стягувача в такому разі вирішується в судовому порядку. 

 

Модульна робота  з дисципліни «Виконавче провадження». 
Під час виконання модульної роботи необхідно продемонструвати вміння працювати з 

літературою, аналізувати джерела екологічного права, робити самостійні обґрунтовані висновки. 

Модульна робота повинна бути самостійною та творчою, містити докладну інформацію про 

зазначену в її змісті питання, свідчити про глибокі знання автора у цьому питання. 

Обсяг модульної роботи та її оформлення. 

  Орієнтований обсяг модульно роботи – 3-4 сторінок формату А-4. Текст викладається 

грамотно, акуратно.  Робота повинна бути написана власноручно або віддрукована (орієнтація – 

книжкова, поля: ліве – 30, праве – 15, верхнє та нижнє – 20 мм; гарнітура – Time  New  Roman, кегель 

– 12, міжрядковий інтервал – 1 , стиль – Normal).   

 Варіант модульної роботи згідно варіанту визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наведеної таблиці: 
Перша 

літера 

прізвища 

№ 

варіанту 
Тема 

А – Г 1 

1. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно  боржника – 

юридичної особи. 

2. Підготовка до проведення прилюдних торгів. 

3. Звернення стягнення на заробітну плату боржника (навести приклад 

ефективної роботи,  з цого питання,будь якого  відділу ДВС області або по 

державі вцілому). 

Д - К 2 

1. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації 

боржника. 

2. Виконання рішення про виселення боржника, вселення  стягувача, а також 

про примусовий обмін. 

3. Звернення стягнення на пенсію боржника (навести приклад ефективної 

роботи,  з цого питання,будь якого  відділу ДВС області або по державі 

вцілому). 

Л - П 3 

1. Звернення стягнення за рішеннями з аліментних зобов’язань. 

2. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби. 

3. Виконання рішення про поновлення на роботі(навести приклад ефективної 

роботи,  з цого питання,будь якого  відділу ДВС області або по державі 

вцілому). 

Р - Ф 4 

1. Спеціальні організації з реалізації майна. 

2. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця 

(навести приклад ефективної роботи,  з цого питання,будь якого  відділу 

ДВС області або по державі вцілому). 

3. Звернення стягнення на стипендію боржника . 

Х- Я 5 

1. Реалізація нерухомого майна боржника (навести приклад ефективної 

роботи,  з цого питання,будь якого  відділу ДВС області або по державі 

вцілому). 

2. Звернення стягнення на грошові кошти боржника у валюті. 

3. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи 

боржника. 
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