ПРО ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА РІШЕННЯМИ СУДУ
Відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання
яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.09.2014 № 440, який набрав чинності з 23.09.2014, виконавчі документи за рішеннями
суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за
якими є визначені ч. 1 ст. 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання
судових рішень» суб'єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року подаються до
органів Державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх
обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
Заявник подає до відповідного органу державної виконавчої служби (управління
державної виконавчої служби Головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі):
- заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який
слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через
банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену
його копію);
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до
паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків)
та копію паспорта громадянина України;
У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа
заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності). У разі зміни способу і
порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявник додає
відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.
Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення
суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені ч. 1 ст. 2 Закону
України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» суб'єкти, які видані
або ухвалені після 1 січня 2013 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень
про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» (із
наступними змінами), подаються до органів Державного Казначейства в установлений
зазначеним органом спосіб:
заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка,
на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі
через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
оригінал виконавчого документа;
судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності);
оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції
тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.
До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть
виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів
досудового розслідування та прокуратури тощо).
Виконавчі документи пред’являються до виконання протягом одного року з дня, що
настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не
передбачено законом.

Строки пред’явлення виконавчих документів перериваються в разі пред’явлення їх до
виконання, відстрочки або розстрочки виконання рішень про стягнення коштів в
установленому порядку.
Пропущені строки пред’явлення виконавчих документів суду до виконання
поновлюються судом в установленому законом порядку, а рішень про стягнення коштів,
прийнятих державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають
право приймати такі рішення, -не поновлюються.

