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ПЛАН 

роботи управління  державної виконавчої служби  

Головного управління юстиції у Кіровоградської області 

на 2012 рік 
 

 

№ 

п/п 
Заходи Виконавець 

Термін 

виконання 

 

Відмітки 

про 

виконання/ 

примітки 

1 2 3 4 5 

1 Сформувати: 

1.1 

Номенклатуру справ  

управління  державної 

виконавчої служби 

Головного управління 

юстиції у Кіровоградській 

області відповідно до 

затвердженої 

номенклатури справ на 

2012 рік 

Секмедін Ю.П.  

Касімова М.О. 

 

до 15 січня  

2 Проаналізувати: 

2.1 

Роботу відділів державної 

виконавчої служби 

районних, міських, 

районних у містах 

управлінь юстиції за 2011 

рік, І, ІІ, ІІІ, квартали 2012 

р.  

 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П.  

працівники 

відділу по 

напрямкам 

Наступний 

місяць після 

звітного 

 

2.2 

Роботу управління  

державної виконавчої 

служби Головного 

управління юстиції за 

2011 рік, І, ІІ, ІІІ, квартали 

2012 р. 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П.  

 

Наступний 

місяць після 

звітного 

 

3 Підготувати на засідання колегії Головного управління юстиції 



матеріали з питань: 

3.1 

Показників роботи 

територіальних відділів 

державної виконавчої 

служби за  2011 р. 

Визначення приоритетних 

напрямків роботи на І 

півріччя 2012 року, ІІ 

півріччя 2012 року 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

 

Лютий, 

липень 
 

4 Здійснити:    

4.1 

Комплексні, цільові,          

(тематичні), контрольні 

перевірки територіальних 

відділів державної 

виконавчої служби 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

 

згідно 

окремого 

графіку 

 

4.2 

Виступи в ЗМІ з 

проблемних та актуальних 

питань виконання рішень 

судів та інших органів 

Чумак О.О. 

Курченко О.В. 

згідно 

окремого 

графіку 

 

4.3 

Інвентаризацію 

виконавчих проваджень, 

що перебувають на 

виконанні в 

територіальних відділах 

ДВС області понад 

строки, встановлені ст. 30 

Закону України «Про 

виконавче провадження» 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

куратори 

Березень, 

вересень 
 

5 Провести:    

5.1 

Спільні наради з 

представниками 

управління Пенсійного 

фонду України в 

Кіровоградській області  

Чумак О.О. 

Золотарьова 

Т.В. 

згідно 

окремого 

графіку 

 

5.2 

Семінарські заняття по 

підвищенню професійного 

рівня працівників 

територіальних відділів 

державної виконавчої 

служби     

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

згідно 

окремого 

графіку 

 

5.3 

На виконання спільного 

наказу від 20.09.2007 № 

321 Головного управління 

юстиції у Кіровоградській 

області та 

Кіровоградського 

обласного центру 

Чумак О.О. 

Савченко Л.А. 

згідно 

окремого 

графіку 

 



зайнятості спільні виїзні 

наради 

5.4 

Особисті прийоми 

громадян за їх місцем 

проживання на базі 

відповідного відділу 

державної виконавчої 

служби 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

Касімова М.О. 

 

згідно 

окремого 

графіку 

 

5.5 

Оперативну нараду з 

начальниками 

територіальних відділів 

державної виконавчої 

служби області щодо 

підсумків роботи за І, ІІ, 

ІІІ,  квартал 2012 р. 

Чумак О.О. 

Секмедін  Ю.П. 

 

Квітень, 

Липень, 

жовтень 

 

5.6 

Спільні наради щодо 

розгляду фактів, 

викладених в зверненнях 

громадян (за участю 

заявника) 

Чумак О.О. 

Секмедін Ю.П. 

 

в разі потреби  

6 Узагальнити: 

6.1 

Роботу державних 

виконавців в програмі 

АРМ «ВП-Виконавець» та 

стану наповнення бази 

даних Єдиного 

державного реєстру 

виконавчих проваджень  

Чумак О.О. 

Савченко Л.А. 
щомісячно  

6.2 

Показники 

територіальних органів 

ДВС щодо погашення 

заборгованості по 

заробітній платі та інших 

виплатах, пов’язаних з 

трудовими 

правовідносинами 

Чумак О.О. 

Омелькіна Т.П. 
щомісячно  

6.3 

Показники 

територіальних органів 

ДВС щодо стану 

виконання рішень суду 

про стягнення коштів на 

користь органів ПФУ 

Чумак О.О. 

Золотарьова 

Т.В. 

щоквартально  

6.4 

Оперативну інформацію 

щодо показників роботи 

територіальних відділів 

ДВС області  

Чумак О.О. 

Курченко О.В. 
щомісячно  

6.5 Показники Чумак О.О. щомісячно  



територіальних відділів 

ДВС щодо стягнення 

виконавчого збору  

Секмедін  Ю.П. 

 

6.6 

Показники 

територіальних відділів 

ДВС щодо стягнення 

витрат на проведення 

виконавчих дій 

Чумак О.О. 

Секмедін  Ю.П. 

Козачинська 

Н.П. 

щоквартально  

6.7 

Інформацію щодо виплати 

винагороди державним 

виконавцям в порядку ст. 

46 Закону України «Про 

виконавче провадження»  

Чумак О.О. 

Курченко О.В. 
щоквартально  

6.8 

 Інформацію щодо стану 

реалізації арештованого 

державними виконавцями 

майна 

Чумак О.О. 

Омелькіна Т.П. 
щомісячно  

6.9. 

Інформацію щодо стану 

виконання рішень, 

винесених за позовом 

прокурора 

Чумак О.О. 

Касімова М.О. 
щоквартально  

6.10 

Інформацію щодо 

залишків коштів на 

рахунках з обліку 

депозитних сум 

Чумак О.О. 

Воловик А.В. 
щомісячно  

6.11 

Інформацію щодо 

залишків коштів не 

витребуваних стягувачами 

протягом одного року на 

рахунках з обліку 

депозитних сум 

Чумак О.О. 

Воловик А.В. 
щомісячно  

 


