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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність і значення програми короткострокового семінару. 

Актуальність проблеми підвищення обумовлена тим, що примусове виконання 

рішень є доволі тривалим, складним та обтяжливим процесом. Особа, на яку 

покладається така відповідальність повинна мати високий рівень підготовки та 

енциклопедичні знання. Державний виконавець повинен мати високий рівень 

кваліфікації, швидко та ефективно вирішувати проблеми щодо належного 

здійснення діяльності з примусового виконання рішень у порядку, встановленому 

законом. 

Програму підвищення кваліфікації розроблено з урахуванням результатів 

вивчення навчальних потреб та інтересів державних виконавців відповідно до 

вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання примусове 

виконання рішень. Програма передбачає засвоєння питань використання форм 

взаємодії державного виконавця із органами державної влади та місцевого 

самоврядування на основі опрацювання відповідних нормативно-правових актів, 

наукових праць, навчальної літератури та матеріалів періодичних видань. 

Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології 

навчання. Програма короткострокового семінару «Взаємодія державного 

виконавця з судом, адвокатом, нотаріусом, державними органами» розроблена 

кафедрою цивільного права та процесу Хмельницького університету управління 

та права відповідно до Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче 

провадження», «Про освіту», «Про вищу освіту» з урахуванням вимог постанови 

КМУ від 06.02.2019 р. «Про затвердження Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад» та наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 04.11.2011 р. № 49 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо розробки програм тематичних постійно діючих і 

короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових 

навчальних курсів». 

Загальна характеристика цільової групи: державні виконавці 

державної виконавчої служби, приватні виконавці, судді, адвокати, нотаріуси, 

посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, до 

функціональних обов’язків яких належить взаємодія з органами державної 

виконавчої служби. 

Мета підвищення кваліфікації за програмою короткострокового 

семінару :підвищення професійної компетентності та фахового рівня взаємодії 

органів державної виконавчої служби з метою забезпечення повного,своєчасного 

та безстороннього виконання рішень судів та інших органів, модернізація рівня 

професійної комунікації слухачів. 
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У результаті участі у навчанні за програмою короткострокового 

семінару слухачі повинні оволодіти такими знаннями й уміннями: 

слухач повинен знати: 
-  правові засади організації діяльності органів державної виконавчої 

служби та гарантій процесуальної діяльності; 
-  місце норм, які регулюють порядок виконання рішень судових та інших 

юрисдикційних органів в системі права України; 
-  особливості правового статусу суб’єктів виконавчого провадження, 
порядку застосування окремих заходів виконання рішення, аналіз 
правового статусу виконавця, сторін та інших учасників виконавчого 
провадження; 

-  способи та механізми забезпечення законності виконавчого 
провадження, відповідності нормам чинного законодавства діяльності 
учасників виконавчого провадження та способів усунення можливих 
порушень; 

слухач повинен вміти: 
-  правильно застосовувати норми виконавчого провадження при окремих 

видах виконання; 
-  застосовувати порядок звернення до виконання різноманітних 

виконавчих документів; 
-  доречно використовувати способи усунення можливих порушень норм 

законодавства; 
-  правильно і доречно формулювати пропозиції щодо вдосконалення 

діяльності виконавця, чинного законодавства про виконавче 
провадження; 

-  складати різні види документів виконавчого провадження; 
-  організовувати роботу з документами. 

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

III. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

№ 
п/п 

Тема 

Всього навчальних 
годин/ кредити 

ЕКТС 

1. 
Тема 1. Взаємодія державного виконавця та суду щодо 
вирішення процесуальних питань пов'язаних із 
виконанням судових рішень 

2 год./ 0,066 

2. 
Тема 2. Судовий контроль за діяльністю державного 

виконавця 
2 год./ 0.066 

3. 
Тема 3. Форми взаємодії державного виконавця з 
адвокатом та нотаріусом 

2 год./ 0,066 

4. 
Тема 4. Взаємодія державного виконавця з органами 
державної влади та місцевого самоврядування 

2 год./ 0,066 

5. Самостійна робота. 2 год./ 0,066 

 Всього 10 год./(0,33) 
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Тема І. Взаємодія державного виконавця та суду щодо вирішення 

процесуальних питань пов’язаних із виконанням судових рішень 

Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і 

порядку виконання. 

Оголошення розшуку боржника або дитини, привід боржника. 

Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого 

володіння особи. 

Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та 

нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому 

законом порядку. 

Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. 

Заміна сторони виконавчого провадження. 

Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з 

іншими особами. 

Тема 2. Судовий контроль за діяльністю державного виконавця 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця. 

Право на звернення із скаргою до суду на рішення, дію або бездіяльність 

державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої 

служби або приватного виконавця. 

Порядок подання скарги. Строки для звернення зі скаргою.  

Процесуальний порядок розгляду скарги. 

Судове рішення за скаргою. 

Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. 

Виконання ухвали суду постановленої за результатами розгляду скарги. 

Тема 3. Форми взаємодії державного виконавця з адвокатом та 

нотаріусом 

Документи, які посвідчують повноваження адвоката. 

Адвокатський запит. 

Відповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит. 

Нотаріальна таємниця. 

Надання нотаріусом довідок про вчинені нотаріальні дії. 

Надання інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця. Порядок 

примусового виконання виконавчих написів нотаріусів. 

 

 

Тем» 4. Взаємодія державного виконавця з органами державної влади та 

місцевого самоврядування 

Порядок та форми звернення державного виконавця до органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Форми реагування державного виконавця на документи, які надходять від 
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органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Оскарження державним виконавцем рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

IV. КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ 

Контроль успішності засвоєння слухачами навчального матеріалу може 

здійснюватися шляхом комплексного тестування. 
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25. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. у ред. Закону 

України від 01.01.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 1992.№ З.Ст. 10. 

26. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 

року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон 

України від 17.07.1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997.№ 40.Ст. 263. 

27. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1991.№ 25.Ст. 283. 

28. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. Відомості Верховної 

Ради України. 1994.№ 28.Ст. 232. 

29.ІНСТРУКЦІЯ про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких 

перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним 

спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками 

функцій експертів і спеціалістів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 

01.07.1996 р. № 710.Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України.2004.№ 5. 

30.Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. № 112 у ред. від 12.06.2015 р. 

Офіційний вісник України. 1999.№ 26.Ст. 69. 

31. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації 

заставленого майна, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 

р. №1448 у ред. від 03.06.2011 р. Офіційний вісник України.1998.№2.Ст. 50. 

32. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 

майна: постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004р. № 830. Офіційний 

вісник України.2004.№ 27.Ст. 1770. 

33. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження : 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 554. Офіційний вісник 

України.2004.№ 17.Ст. 1184. 

34. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за 

рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №985. Офіційний вісник 

України.2002.№ 29.Ст. 1371. 

35. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів 

на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : постанова 
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Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146 в ред. постанови від 

01.07.2002 р. №869 у ред. від 03.08.2016 р. Зібрання постанов Уряду У країни. 

1993.№ 8.Ст. 161; Офіційний вісник України.2ОО2.№ 27,Ст. 1254. 

З6. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень, затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53,5. 

у ред. наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950,5. Верховна 

Рада України. Законодавство України.URL :http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0705-98. 

37.Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, 

срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а 

також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт : наказ 

Міністерства фінансів України від 2004.05.20, № 338. Офіційний вісник 

України.2004.№ 41 (29.10.2004).Ст. 2722. 

38.Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць 

Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за 

рішеннями судів, та розпорядження ним, затв. наказом Міністерства юстиції 

України, Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. № 892/5/379. зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 26.03.2018 р. за № 362/31814. Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL :http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0362-18. 

39.Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства юстиції України від 30.01.2018 р. № 64/261/5, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України 05.02.2018 р. за № 140/31592. Верховна Рада 

України. Законодавство України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0140-18.  

40. Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна: наказ 

Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р. № 2831/5. Офіційний вісник 

України.2016.№ 79.Ст. 2558. 

41. Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого 

провадження: наказ Міністерства юстиції України від 05.08.2016 р. № 2432/5 . 

Офіційний вісник України.2016.N° 64.Ст. 2182. 

42. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних 

юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 408.Офіційний 

вісникУкраїни.2007.№ 18(23.03.2007).Ст. 716. 

43. Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх 

розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця : постанова 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. № 643 .Офіційний вісник 

України.2016 № 75 (30.09.2016).ст. 2502. 

44. Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної 

виконавчої служби: наказ Міністерства юстиції України від 25.12.2008р. 
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№2274/5. Верховна Рада України. Законодавство України. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v2274323-08. 

45. Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у 

Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, 

установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 15.02.2017 р. № 388/5, у ред. наказу 

Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. № 3371/5.Верховна Рада України. 

Законодавство України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-17. 

46. Про вимоги до договорів на зберігання та втрату чинності нормативно- 

правових актів Національного банку України: постанова Правління 

Національного банку України від 28.02.2019 р. №44. Верховна Рада України. 

Законодавство України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0044500-19. 

47. Порядок взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної 

служби України під час здійснення виконавчого провадження, затв. наказом 

Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 

30.01.2018 р. № 256/5/65, зареєстр. в Міністерство юстиції України02.02.2018 р. за 

№ 133/31585. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-18. 

48. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції 

при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь 

держави за позовами органів державної податкової служби, затв. наказом 

Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України від 

03.07.2002 р. № 60/5; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2002 р. 

за № 555/6843. Офіційний вісник України.2002.№ 28.ст. 1340. 

49. Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання 

рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, 

організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2000 р. № 10/5а, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 15.05.2000 р. за № 278/4499. Офіційний вісник 

України.2000.№ 20.Ст. 844. 

50. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць 

Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за 

рішеннями судів, та розпорядження ним, затв. наказом Міністерства юстиції 

України, Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. № 892/5/379, зареєстр. в 

Міністерстві юстиції України26.03.2018 р. за № 362/31814. Верховна Рада 

України. Законодавство України. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z20362-18. 

51. Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності 

державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби : наказ 

Міністерства юстиції України від 21.10.2016 р. № 3005/5, 
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54. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : 

постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. №9. Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України.2004.№ 5. 

55. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13. 

ПравоУ країни.2000.№ 6.С. 128-134. 

56. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень 

учасників виконавчого провадження : постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 26.12.2003 р. № 14. Вісник Верховного Суду 

України.2004.№ 2. 

57. Про судову практику в справах про зняття арешту з майна : постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 03.06.2016 р. №5. Часопис цивільного і 

кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 13-23. 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07.11.2016 № 1441/29571. 
Офіційний вісник України.2016.№87 (11.11.2016). ст. 2872. 

52. Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю 

працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців: 

наказ Міністерства юстиції України від 21.10.2016 р. № 3003/5, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України від 07.1 1.2016 р. №1440/29570. Офіційний 

вісник У країни.2016.№ 87(11.11.2016). ст. 2871. 

53.Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов 

господарських судів України : постанова Пленуму Вищого господарського 

суду України від 17.10.2012 № 9. Вісник 

господарськогосудочинства.2012.№ 6.ст. 39. 

3.2.2. Літературні джерела 

1. Белікова С. О. Підстави представництва прокурором інтересів дітей у 
виконавчому провадженні. Право і суспільство.2015.№ І.С. 

63-67.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_1_13 

2. Береза Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та 

недоліки. Актуальні проблеми правознавства.2016.Вип. З.С. 

41-45.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_3_ 10 

3. Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у 

виконавчому провадженні. Університетські наукові 

записки.2016.№ І.С. 64-79.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_20І6_1_8. 

4. Васіна Г. В. Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому 

провадженні. Право і безпека.2010.№ 1.С. 161- 

167.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_38. 

5. Гаєцька-Колотило Я. 3., Ратушна Б. П Виконавче провадження. Львів : 

Вид-во Львів, комерц. акад., 2014.191 с. 

6. Волкова Н. В., Можаровська К/В.Виконавче провадження. Одеса : Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", 2015.71 с. 
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7.Виконавче провадження / за заг. ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 

2014.703 с. 

7. Вінциславська М. В. Поняті та їх роль у виконавчому 

провадженні Держава і право. Юридичні і політичні науки.2013.Вип. 59.С. 

298-302.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_59 51. 

8. Вінциславська М В Статус спеціалізованих організацій, що здійснюють 

реалізацію майна боржника у виконавчому провадженні. Університетські 

наукові записки.2013.№ І.С. 

153-158.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_1_24. 

9. Городецька Ю. С. Виконавче провадження як засіб примусу: проблеми та 

шляхи вдосконалення. Наукові праці [Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Державне 

управління.2016.Т. 267, Вип. 255.С. 39- 

44.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2016_267_255_8 

10. Дзисюк Я М. Історичний розвиток проваджень у справах з приводу 

рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби [Електронний 

ресурс]. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: 

Юриспруденція.2014.Вип. 8.С. 81-83.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur 

_2014_8_22. 

11. Калінін Р. С. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур 

виконавчого провадження. Форум права.2011.№ 2.С. 350-358. 

12. Ковалів М. В. Особливості та порядок здійснення виконавчого 

провадження. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 

Сер.: Юридичні науки.2013.№ І.С. 10-14.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdujn 

_2013_1_3. 

13. Лужанський А. В Особливості доступу до суду у справах про оскарження 

оцінки майна на стадії виконавчого провадження. Вісник Верховного Суду 

України.2011. № 9.С. 28-33.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2011_9_8. 

14. Марченко М. Г. Новації виконавчого провадження в У країні. Молодий 

вченнй.2016.№ 4.С. 624-628.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4 153. 

15. Масюк В В Актуальні питання виконавчого 

провадження. Вісник Академії адвокатури У країни.2011.Число 

2.С.240-242.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_43. 
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