
Особливості виконання рішень немайнового характеру 

 

Рішення, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або 

утриматися від їх вчинення, або рішення немайнового характеру складають 

окрему групу рішень, які підлягають примусовому виконанню.  

До переліку рішень у немайнових спорах законом віднесено низку 

рішень, зокрема: 

- про поновлення на роботі; 

- про вселення стягувача;  

- про виселення боржника; 

- про відібрання дитини; 

- інші рішення, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні 

дії на користь стягувача або утриматися від здійснення таких дій. 

Для даної групи виконавчих проваджень передбачено окремий порядок 

виконання, який суттєво відрізняється від загального порядку, встановленого 

для всіх інших, в першу чергу тим, що в процесі виконавчого провадження за 

такими документами не завжди застосовуються загальноприйняті заходи 

примусового виконання, як-то звернення стягнення на майно, доходи 

боржника, вилучення у останнього предметів тощо. 

Частиною 2 статті 20 Закону України «Про виконавче провадження» чітко 

встановлено, що виконання  рішення,  яке зобов'язує боржника вчинити певні 

дії, здійснюється державним виконавцем за місцем проведення таких дій. 

Для даної категорії справ встановлений окремий термін здійснення 

виконавчого провадження. Так, державний виконавець зобов'язаний провести 

виконавчі дії з виконання рішення немайнового характеру у двомісячний  

строк. Однак, якщо самим рішенням суду призначено термін виконання або цей 

термін є невизначеним (наприклад, при наданні щотижневого права 

спілкування з дитиною), державний виконавець має дотримуватися строків, 

встановлених рішенням суду. 

Крім того, розмір виконавчого збору при виконанні немайнових рішень 

зобов’язального характеру має фіксований розмір: 

- в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

боржника – фізичної особи (680 грн.); 

- в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

боржника - юридичної особи (1360 грн.). 

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець 

перевіряє виконання рішення не пізніше, ніж на наступний день після 

закінчення строку для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає 

негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного 

робочого дня після відкриття виконавчого провадження. 

У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний 

виконавець накладає на  боржника  штраф  відповідно  до статті  89 вказаного  

Закону і не пізніше п'яти робочих днів з дня його накладення повторно 

перевіряє стан виконання рішення. 

Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі 

боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до 

повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) 



правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно 

із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф. 

У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, 

державний виконавець накладає на боржника штраф та вносить подання 

(повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до 

відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, 

якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає 

виконавчий документ до суду чи іншого органу (посадової особи), що його 

видав. 

Таким чином, в цьому разі примус зумовлений настанням негативних для 

боржника наслідків невиконання: штрафні санкції, можливість кримінальної 

відповідальності або ж інші заходи, які є неконкретизованими (організація 

виконання рішення відповідно до повноважень, якщо рішення можливо 

виконати без участі боржника). 

Державний виконавець під час виконання рішення про заборону вчиняти 

певні дії або про утримання від вчинення певних дій доводить до відома 

боржника резолютивну частину такого рішення, про що складає відповідний 

акт. Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого 

провадження. 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного працівника виконується негайно. Але негайне виконання рішень 

встановлює лише прискорення процедури відкриття виконавчого провадження, 

а не зумовлює особливості його виконання. Тобто в даному випадку державний 

виконавець відкриває виконавче  провадження не пізніше наступного робочого 

дня після надходження документів 

Виконання рішення вважається  закінченим з дня видачі  відповідного 

наказу або розпорядження власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - 

підприємцем, який прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення 

працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження. 

У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом, фізичною особою, фізичною особою - 

підприємцем рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного працівника на них накладається штраф та застосовуються інші 

заходи, передбачені законом. 

У разі, якщо на момент примусового виконання юридичну особу-

боржника ліквідовано, державний виконавець за погодженням із стягувачем 

або сам стягувач вправі звернутися до суду за заміною порядку виконання 

рішення, тобто суд може визнати працівника звільненим на ст. 40 п. 1 КЗпПУ – 

у зв’язку з ліквідацією підприємства. 

Під час виконання рішення про відібрання дитини державний 

виконавець провадить  виконавчі дії за обов'язковою участю особи, якій дитина 

передається на виховання, із залученням представників органів опіки і 

піклування. Сторонами виконавчого провадження при виконанні рішень цієї 



категорії можуть бути батьки дитини, її родичі, треті особи та навіть 

організації. 

Участь органів опіки та піклування при виконанні рішення про відібрання 

дитини є не менш важливою, ніж процесуальна діяльність органів ДВС, 

оскільки на вищезазначені органи покладено обов’язок захисту майнових та 

особистих немайнових прав неповнолітніх дітей. Під час виконання рішення 

забороняється застосовувати до дитини заходи фізичного впливу. 

За необхідності судом може туби вирішене питання про тимчасове 

влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. 

У разі якщо боржник  перешкоджає виконанню рішення про відібрання 

дитини,  до нього  застосовуються  заходи,  передбачені законом. 

При неможливості з’ясування місцезнаходження боржника, дитини або 

обох, державний виконавець звертається з поданням до суду про розшук. 

Розшук громадянина-боржника або дитини здійснюють органи внутрішніх 

справ. 

Такий вид виконавчого провадження як виселення боржника 

відрізняється значною емоційною напруженістю, оскільки порушується 

звичний порядок життя боржника. Але захист порушених прав стягувача 

вимагає проведення даного виду провадження в примусовому порядку. При 

виконанні треба чітко відрізняти виселення з наданням іншого житлового 

приміщення та виселення без надання боржнику іншого житлового 

приміщення, оскільки від цього залежить порядок виконання. Слід зауважити, 

що на практиці поняття «виселення» застосовується і для звільнення 

нежитлових приміщень, які займають юридичні особи. 

При виконанні рішення даної категорії боржнику надається термін для 

самостійного виконання до 15 днів. Державний виконавець перевіряє стан 

виконання рішення про виселення боржника на наступний день після  

закінчення  цього строку. 

У разі невиконання боржником рішення самостійно державний 

виконавець виконує його примусово. 

Державний виконавець зобов'язаний письмово повідомити боржника про 

день і час примусового виселення. Боржник вважається повідомленим про 

примусове виселення,  якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою 

має здійснюватися виселення, чи за іншою адресою, достовірно встановленою 

державним виконавцем. Відсутність боржника, повідомленого про день і час 

виселення, під час виконання рішення не є перешкодою для виконання 

рішення. 

Виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому 

документі, від особи (осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у 

забороні такій особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню 

підлягають  виключно  особи, зазначені у виконавчому документі. 

Виселення здійснюється у присутності понятих за сприянням органів 

внутрішніх справ. Залучати понятих доцільно з самого початку вчинення 

виконавчих дій, вони мають фіксувати не тільки законність дій державного 

виконавця, а й можуть свідчити в подальшому про поведінку боржника.  

При виселенні обов’язково проводиться опис майна державним 

виконавцем. Один примірник акта опису майна  вручається під розписку 



боржнику. За необхідності державний виконавець в установленому законом 

порядку забезпечує зберігання майна боржника з покладенням пов'язаних з цим 

витрат на боржника. 

У разі якщо виконання рішення здійснюється за  відсутності осіб,  які 

підлягають виселенню, державний виконавець зобов'язаний провести опис 

майна. Описане майно передається для відповідального зберігання особі, 

визначеній державним виконавцем. 

Передане для зберігання майно боржника  видається йому державним  

виконавцем на підставі акта після відшкодування боржником витрат, 

пов'язаних із зберіганням такого майна. У разі якщо боржник відмовляється 

відшкодувати витрати, пов'язані із зберіганням майна, вони компенсуються за 

рахунок реалізації частини майна боржника. 

Зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців.  Після 

закінчення двомісячного строку невитребуване майно реалізується в порядку, 

визначеному цим Законом. Отримані від реалізації кошти, за вирахуванням 

понесених витрат, перераховуються боржнику. У разі якщо майно не було 

реалізовано, розпорядження ним  здійснюється в порядку, встановленому для 

розпорядження безхазяйним майном. 

Про виконання рішення про виселення боржника  державний виконавець 

складає акт,  що підписується особами, які брали участь у виконанні. 

У разі якщо  особі,  яка  підлягає  виселенню,  має  бути надано  інше  

житлове  приміщення,  державний  виконавець надсилає відповідному 

житловому чи іншому  органу  повідомлення  про  строк виконання рішення 

щодо надання такого приміщення. У разі ненадання у  визначений  строк   

іншого   житлового   приміщення   державний виконавець  складає  відповідний  

акт  і  звертається  до  суду  з поданням про встановлення порядку подальшого 

виконання рішення. До вирішення судом зазначеного питання виконавчі дії не 

провадяться. 

У  разі  якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була 

примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним 

виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. 

Виконавче провадження в такому разі підлягає поновленню за постановою 

державного виконавця. 

Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем  

безперешкодного входження стягувача у приміщення, зазначене у виконавчому 

документі, та його проживання (перебування) в ньому.  

Таким чином, формула примусового виконання рішення про вселення 

зумовлює вчинення таких дій:  

- забезпечення державним виконавцем безперешкодного входження 

стягувача до приміщення; 

- забезпечення його проживання (перебування) у ньому. 

Одна з принципових відмінностей процедури вселення стягувача від 

процедури виселення боржника полягає в тому, що процедура вселення навіть 

не передбачає можливості здійснення державним виконавцем опису й арешту 

майна боржника. 

Державний   виконавець  перевіряє  виконання  рішення  про вселення 

стягувача на  наступний день  після  закінчення  строку, встановленого   



частиною другою статті  25  цього  Закону  для самостійного виконання 

рішення. При цьому термін є загальним – до 7 днів. 

У разі невиконання боржником рішення державний  виконавець виконує 

його примусово. 

Державний виконавець зобов'язаний  письмово повідомити боржника і 

стягувача про день і час примусового вселення. Боржник вважається 

повідомленим про примусове  вселення  стягувача,  якщо повідомлення 

надіслано йому за адресою, за якою має здійснюватися вселення, чи іншою 

адресою, достовірно встановленою державним виконавцем. Відсутність 

боржника, повідомленого  про день і час вселення, не є перешкодою для 

виконання рішення про вселення. 

У разі якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення 

стягувача, на нього накладається штраф та застосовуються інші заходи, 

передбачені законом. При цьому вселення здійснюється у присутності понятих 

із залученням працівників органів внутрішніх справ. 

Про примусове вселення стягувача державний виконавець складає акт. 

Після складення акта виноситься постанова про закінчення виконавчого 

провадження. 

У разі подальшого перешкоджання боржником проживанню 

(перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має право 

звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення  виконавчого  

провадження. У такому разі державний виконавець має право повторно 

здійснити примусове вселення стягувача та накласти на боржника штраф у 

подвійному розмірі відповідно до статті 89 цього Закону. Виконавче 

провадження  не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не 

здійснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню яка   

перешкоджає   його   проживанню (перебуванню),  не  є боржником.  Питання 

про вселення стягувача в такому разі вирішується в судовому порядку. 
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