
Реформування системи 

примусового виконання рішень 

в Україні



Нове законодавство набуло чинностіі!

Прийняті

Публікація
Вступ  в 

силу
Старт 

діяльності

Закон  України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» 

5 жовтня

Закон України «Про виконавче провадження»

5 липня 5 січня
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Прийняття Закону України 

“Про виконавче провадження”

(зменшення строків виконання  

рішень) 

Позиція 

України

Позиція 

України

Прийняття  Закону України 

“Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів” 

(запровадження інституту 

приватних виконавців)



Переваги для держави Переваги для стягувача

- Підвищення кількості фактично 

виконаних рішень

- Зменшення видатків державного

бюджету на фінансування  органів ДВС

- Збільшення доходів державного бюджету 

за рахунок реалізації майна приватними 

виконавцями на електронних торгах

- Збільшення надходжень до державного

бюджету за рахунок виконавчого збору

- Створення додаткових робочих місць

- Надання більш якісних та ефективних 

послуг завдяки конкуренції 

- Альтернатива державному виконавцю

- Право вибору приватного виконавця

стягувачем в межах виконавчого округу

- Довіра стягувача до виконавця

- Скорочення термінів виконання рішень

Запровадження змішаної системи 
примусового виконання рішень 
приватними та державними виконавцями



Імплементація положень нових законів

Розробка підзаконних актів

Створення 

кваліфікаційної та дисциплінарної комісій

Початок проведення навчання/іспитів 

приватних виконавців

Видача посвідчень приватним виконавцям



Демократичність професії

приватного виконавця

Жодних квот чи вимог до місця проживання

Жодних зайвих платежів за допуск до 

професії (1 мін. з/п за посвідчення)

Вільний вибір та зміна виконавчих округів

Більшість функцій контролю -

самоврядування



Автоматизоване 

анонімне тестування

Якщо 1 рік стажу роботи 

державним виконавцем, 

нотаріусом, адвокатом, 

арбітражним керуючим 

+ навчання (без 

стажування)

Допуск до професії 

приватного виконавця

Кваліфікаційна комісія

Особа, яка має вищу 

юридичну освіту (магістр) та 

2 роки юридичного стажу +  

стажування + навчання

Отримання 

посвідчення



Визначення граничного 
розміру винагороди  
(сума, що перевищує 

встановлену,  
не відшкодовується 

боржником)

Обов’язковість 
членства в АПВУ

Обмеження по 
категоріям ВП

Вимоги до приміщення, 
зберігання документів 

виконавчого провадження
Рахунки в державних банках

Обов’язкове страхування 
відповідальності

Особливості діяльності 

приватного виконавця



Обмеження категорій виконавчих проваджень

За якими боржником є держава, державні органи, НБУ, органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, 

організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 %, 

та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету, 

юридичні особи, примусова реалізація майна яких заборонена законом

За якими стягувачами є держава, державні органи

Про конфіскацію майна

Про вселення і виселення фізичних осіб

За якими боржниками є неповнолітні особи або фізичні особи, які визнані 

недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена

Про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення 

перешкод у побаченні з дитиною

Які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності

Рішення адміністративних судів та Європейського суду з прав людини



ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА

Єдиний реєстр 

боржників 
Працівник державної 

установи

Працівник правоохоронних 

органів

Працівник фінансової 

установи

Приватний роботодавецьБудь-яка особа

Створення відкритого 

реєстру боржників

ЄДРВП



Розширення функцій ЄДРВП
(Відображає всі вчинені виконавчі дії)

Виготовлення та зберігання 
документів виконавчого 

провадження

Автоматичний розподіл 
виконавчих документів

Віртуальний кабінет сторін 
виконавчого провадження

Ведення Єдиного реєстру 
боржників

Електронний 
документообіг



Асоціація приватних 

виконавців України

Ініціювання притягнення 
до дисциплінарної відповідальності

Методична допомога та підвищення 
кваліфікації

Розробка Кодексу етики приватних 
виконавців

Захист професійних прав

Обов`язкове членство приватних 
виконавців



Очікувані результати реформи:

Cтворення змішаної системи виконання рішень приватними 

та державними виконавцями

Забезпечення реального виконання рішень у розумні строки

Запровадження ефективного механізму фінансування діяльності 

виконавчої служби та приватного виконавця

Підвищення мотивації виконавців

Зменшення витрат бюджету на утримання органів ДВС

Збільшення надходжень до бюджету за рахунок податків приватних 

виконавців, виконавчого збору, реалізації майна



Міжнародний досвід

Країни колишнього СРСР

Приватна система Змішана система

Країни Європи

Нідерланди Великобританія Болгарія

Молдова Литва Казахстан Грузія

Франція



Досвід реформи у Болгарії –

змішана система

Схожі відправні позиції – великі обсяги заборгованостей 
але вкрай низька якість та показники виконання

Є дефекти системи, але позитивний ефект вищий

Державні виконавці залишилися, але в меншій кількості, 
що надало можливості встановити гідну оплату праці

Працюють обидві ланки системи зі своїми клієнтами

Законопроекти передбачають необхідні запобіжники

Приватна гілка внесла конкуренцію та підвищила якість



Дякуємо за увагу!


