
Процесуальні особливості виконання окремих видів рішень. 

Тема 10. Процесуальні особливості виконання окремих видів рішень. 

Практичне заняття 6 

Тема заняття: Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні і обов’язки 

громадян в Україні. 

Мета: Вирішення ситуацій із виконання рішень про поновлення на роботі та відібрання дитини. 

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. 

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. 

Питання  для актуалізації опорних знань 

1. Вкажіть особливості звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку.  

2. Визначте особливості звернення стягнення на предмет іпотеки. 

3. Охарактеризуйте особливості стягнення: 

  на заробітну плату; 

  інші доходи боржника; 

 пенсії, стипендії; 

  заробітну плату боржника, який відбуває покарання. 

4. Вкажіть порядок стягнення аліментів. 

5. Визначте кошти, на які не може бути звернено стягнення. 

 

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.  

Рішенням суду громадянка Супрун В.В. була позбавлена батьківських прав. Діти вказаної (Ірина 2011 

р.н. та Вадим 2015 р.н.) повинні бути направлені до дитячого будинку у  с. Малокозирщина 

Новомосковського району. 

Визначте коло осіб, які беруть участь під час виконання рішення про відібрання дитини. 

Охарактеризуйте порядок проведення виконавчої дії. 

Яким законодавчим актом та якими статтями регламентується проведення визначеної виконавчої 

дії? 

Ситуація 2.  

Згідно з рішенням суду, гр. Мальцев В.Г. повинен бути виселений із будинку №13 по вул.. Зіни Білої 

м. Новомосковська. 

Визначте, які дії повинен виконати державний виконавець? 

Охарактеризуйте порядок їх проведення. 

Вкажіть відповідні статті закону, які регламентують проведення зазначених дій. 

Ситуація 3. 

До Новомосковського міскрайонного відділу ДВС надійшов виконавчий лист від 02.02.19 р. із 

Новомосковського міськрайонного суду, який визначає, що 03.12.19 р. гр. Іващенко  В.С. був 

незаконно звільнений з НМТЗ, на якому він працював на посаді слюсаря інструментального цеху. 

Рішення суду  Іващенко В.С. поновили на роботі. 



Як державний виконавець складіть відповідні документи. Необхідні дані визначте самостійно. 

Методичні рекомендації: 

Вирішувати ситуації слід розпочати лише після опрацювання положень Гл.6-8 Закону України “Про 

виконавче провадження” та відповідних положень Інструкції про проведення виконавчих дій. Під час 

складання документів зверніть особливу увагу на вимоги, що пред’являються до виконавчих 

документів. 

 

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 

 

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. 

 

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