
ВІДПВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

У рамках правопросвітницької інформаційної кампанії Мін’юсту «Я МАЮ 

ПРАВО!» столична юстиція консультує громадян, як захисти їхні права. 

Кожен Має Право на виконання рішень суду  

Примусове виконання рішень, згідно діючого законодавства України, 

покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів 

Міністерства України. Примусове виконання рішень здійснюють державні 

виконавці, визначені Законом України «Про державну виконавчу службу» (далі 

– Закон). Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень, обов’язкові для 

всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території 

України. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне  за собою 

відповідальність  згідно законом, а саме. 

Стаття 75 Закону передбачає відповідальність за невиконання рішення, що 

зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі. 

1. У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем 

строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про 

поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на 

боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та встановлює новий строк виконання. 

2. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних 

причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у 

подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з 

повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. 

Стаття 76 передбачає відповідальність за невиконання законних вимог 

виконавця та порушення вимог цього Закону 

1. За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього 

Закону, у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про 

відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або 

подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, 

ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у 

декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких 

відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання 

(перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а 

також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть 

відповідальність відповідно до закону. 

2. За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка 

умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги 

закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і 

звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення 

кримінального правопорушення. 

Статтею 188-13кодексу України про адміністративні правопорушення 

визначено, що: 
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Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного 

виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, 

несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати 

та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей 

про доходи і майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного 

виконавця, приватного виконавця декларації про доходи та майно, що подається 

відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», чи зазначення у 

такій декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну 

відомостей, які зазначаються у декларації, неповідомлення боржником про зміну 

місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), 

а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, 

приватного виконавця - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

У разі наявності у діях боржника або інших осіб ознак злочину, 

передбаченого статтями 342, 343, 382, 388 Кримінального кодексу України, 

виконавець звертається до територіального органу поліції з повідомленням про 

вчинення кримінального правопорушення. 

У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем 

строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення про 

поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на 

боржника та встановлює новий строк виконання. 

Таким чином, за невиконання рішень, що підлягають примусовому 

виконанню, а також за невиконання законних вимог державного виконавця винні 

особи несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність, що 

полягає у застосуванні певних санкцій і може негативно позначитись на їхньому 

становищі. 

  
 Деснянський районний відділ                                                                                                                                   
державної виконавчої служби міста Київ                                                                                                                   
Головного територіального управління юстиції у місті Києві 
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