
Виконавчий збір 

Стягнення виконавчого збору здійснюється у порядку, визначеному статтею 27 

Закону України «Про виконавче провадження».  

Столична юстиція в рамках реалізації правопросвітницького проекту Мін’юсту 

консультує щодо сплати виконавчого збору та як виконати рішення суду. 

Про стягнення з боржника виконавчого збору та його розмір державний 

виконавець зазначає у постанові про відкриття виконавчого провадження. 

Виконавчий збір стягується з боржника на підставі постанови про стягнення 

виконавчого збору, у якій зазначаються розмір та порядок стягнення нарахованого 

виконавчого збору. 

Постанову про стягнення виконавчого збору державний виконавець виносить 

одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження (крім виконавчих 

документів про стягнення аліментів) та не пізніше наступного робочого дня після її 

винесення надсилає сторонам виконавчого провадження. 

Якщо рішення про стягнення коштів було виконано боржником частково до 

винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, виконавчий збір 

стягується із суми, яку не було сплачено боржником до відкриття виконавчого 

провадження. 

За виконавчим документом про стягнення аліментів у разі, якщо розмір 

заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за дванадцять 

місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, 

державний виконавець зобов’язаний нарахувати виконавчий збір із суми 

заборгованості зі сплати аліментів. 

Розрахунок нарахування виконавчого збору  обчислюється державним 

виконавцем в автоматизованій системі виконавчого провадження та долучається до 

матеріалів виконавчого провадження. 

Виконавчий збір нараховується із суми заборгованості, визначеної у розрахунку 

заборгованості зі сплати аліментів. 

Надалі у разі прострочення боржником щомісячного аліментного платежу 

нарахування виконавчого збору здійснюється державним виконавцем щомісяця. 

Не пізніше наступного робочого дня з дня погашення у повному обсязі 

заборгованості зі сплати аліментів, повернення виконавчого документа стягувачу з 

підстав, передбачених пунктами 1, 4 частини першої статті 37 Закону, закінчення 

виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 7, 9, 14 частини 

першої статті 39 Закону, державний виконавець на підставі розрахунку нарахування 

виконавчого збору виносить постанову про стягнення виконавчого збору. 

Виконання постанови про стягнення виконавчого збору здійснюється за рахунок 

стягнутих з боржника коштів за умови відсутності заборгованості зі сплати 

аліментів. 

У разі повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, 

передбачених пунктами 1, 3, 4, 6 частини першої статті  37 Закону, закінчення 

виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7, 9 (крім 

випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 27 Закону), 11, 14 і 15 частини 

першої статті 39 Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, постанова про стягнення 

виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня з дня повернення 

виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження) реєструється в 
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автоматизованій системі виконавчого провадження як виконавчий документ та 

підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом та цією Інструкцією. 

Державний виконавець зобов’язаний відкрити виконавче провадження за 

постановою про стягнення виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня з 

дня її реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження. 

Про розмір стягнутого виконавчого збору державний виконавець зазначає у 

виконавчому документі.". 

У випадку, передбаченому абзацом третім пункту 13 розділу ІХ цієї Інструкції, 

приватний виконавець не пізніше наступного робочого дня після закінчення 

виконавчого провадження або повернення виконавчого документа виносить 

постанову про передачу виконавчого документа відповідному органу державної 

виконавчої служби із врахуванням вимог статті 24 Закону." 
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