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Пояснювальна записка
У системі органів, які здійснюють правозахисну та правоохоронну
діяльність, особливе місце належить органам, які здійснюють виконавче
провадження
Забезпечуючи охорону прав і свобод людини, органи виконавчого
провадження своєю діяльністю сприяють утворенню правової держави, і, по
суті, гарантують правовий захист людини, що згідно з Конституцією України
визнається найбільшою соціальною цінністю держави.
Курс дисципліни «Відповідальність у виконавчому провадженні» має
загальну мету — ґрунтовне опанування теоретичних положень матеріального
і процесуального законодавства, пов'язаного з діяльністю державних і
приватних виконавців, вивчення норм чинного законодавства, що регулює
діяльність цих правових інститутів, правильне розуміння правової природи
виконавчої діяльності, її завдань, функцій, принципів.
При вивченні курсу дисципліни «Відповідальність у виконавчому
провадженні» особливу увагу слід приділити правовій природі виконавчого
провадження. На сучасному етапі розвитку суспільства виконавче
провадження є державною структурою в системі правоохоронних органів.
Проте у зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про виконавче
провадження» та Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» у системі
виконавчого провадження вводяться приватні виконавці.
Для правильного розуміння завдань приватних виконавців, принципів,
гарантій і організаційних форм виконавче провадження студентам необхідно
добре опанувати норми Законів України «Про виконавче провадження» та
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів». Зазначені знання також необхідні для попередження
порушень у сфері виконавче провадження, охорони прав і свобод громадян.
Програмою курсу передбачається читання лекцій на актуальні теми,
визначені навчально – тематичним планом вивчення дисципліни, і
проведення групових занять.
Групові заняття мають на меті дискусійне обговорення найважливіших
питань предмету із застосуванням нормативної бази і рекомендованої
літератури (з підготовкою студентами рефератів, доповідей, співдоповідей).
З метою активного і ефективного опанування проблематикою
дисципліни студент повинен наполегливо працювати над темами курсу, з
відбиттям у письмовій формі результатів своєї підготовки
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
- Систему виконавче провадження в Україні;
- Організацію діяльності державних та приватних виконавців;
- Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
- Заходи примусового виконання та порядок звернення стягнення на
майно боржника
- Форми оцінки та реалізації арештованого майна
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- Напрями виконання рішень немайнового характеру.
- Систему захисту прав учасників виконавчого провадження та
відповідальність у виконавчому провадженні.
-

За результатами вивчення курсу студенти повинні вміти:
визначати основні напрями виконавче провадження
визначати умови та порядок здійснення виконавчого провадження
виявляти порушення у здійсненні виконавчого провадження
готувати документи для здійснення виконавчого провадження
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«Відповідальність у виконавчому провадженні»

№
Назва змістового модулія і теми
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо відповідальності в
Україні та відповідальності державних і приватних виконавців
1
Види юридичної відповідальності
2
Відповідальність за вчинення неправомірних дій у
виконавчому провадженні
Змістовий модуль 2.Поняття виконавчого провадження
3
Виконавче провадження та виконавчі документи
4
Строки у виконавчому провадженні
5
Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
6
Загальні умови та порядок здійснення виконавчого
провадження
Змістовий модуль 3. Система виконавчого провадження та її
здійснення на практиці. Порушення при здійсненні виконавчого
провадження
7
Державні та приватні виконавці їх завдання
8
Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення які накладаються на приватних
виконавців
9
Самоврядування приватних виконавців
Разом годин: 60
Зміст самостійної роботи з дисципліни
«Відповідальність у виконавчому провадженні»
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо відповідальності в
Україні та відповідальності державних і приватних виконавців
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Тема 1. Види юридичної відповідальності
Кримінальна
відповідальність
Адміністративна
відповідальність.
Дисциплінарна
відповідальність
.Цивільно-правова
відповідальність
Матеріальна відповідальність Моральна відповідальність
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тема 2. Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Види відповідальності приватних виконавців. Правовий захист та
гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з
примусового виконання рішень. Підстави для притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності. Зупинення діяльності
приватного виконавця
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Змістовий модуль 2. Поняття виконавчого провадження
Тема № 3 Виконавче провадження та виконавчі документи
Виконавчі документи та їх види. Документи які підлягають примусовому
виконанню. Вимоги до виконавчих документів
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 4. Строки у виконавчому провадженні
Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення
виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності
пред’явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення
пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення
виконавчих дій
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тема 5. Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення
виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у
виконавчому провадженні. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість
вимог виконавців. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження. Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у
виконавчому провадженні. Відводи у виконавчому провадженні
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 6. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
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Місце виконання рішення. Особливості підвідомчості виконавчих
проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих
груп. Початок примусового виконання рішення. Виконавчий збір.
Надсилання документів виконавчого провадження. Час проведення
виконавчих дій. Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають
примусовому виконанню. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки
зупинення вчинення виконавчих дій. Розшук боржника, його майна, розшук
дитини за виконавчим документом про відібрання дитини. Закінчення
виконавчого провадження. Наслідки закінчення виконавчого провадження,
повернення виконавчого документа
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Змістовий модуль 3. Система виконавчого провадження та її здійснення
на практиці. Порушення при здійсненні виконавчого провадження
Тема 7. Державні та приватні виконавці їх завдання
Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців. Завдання органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців. Принципи діяльності органів державної виконавчої
служби та приватних виконавців. Правовий захист та гарантії здійснення
діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового
виконання рішень. Вимоги до державних виконавців. Державне регулювання
діяльності приватного виконавця. Вимоги до приватного виконавця.
Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Кваліфікаційний іспит
приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 8. Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення, що накладаються на приватних виконавців
Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця.
Відповідальність приватного виконавця. Підстави для притягнення
приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна
комісія приватних виконавців. Розгляд питань про притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.
Зупинення діяльності приватного виконавця
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тема 9. Самоврядування приватних виконавців
Асоціація приватних виконавців України. Органи Асоціації приватних
виконавців України. З’їзд приватних виконавців регіону. Рада приватних
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виконавців регіону. Ревізійна комісія. З’їзд приватних виконавців України.
Рада приватних виконавців України
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Плани семінарських занять
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо відповідальності в
Україні та відповідальності державних і приватних виконавців
Тема 1. Види юридичної відповідальності
Кримінальна
відповідальність
Адміністративна
відповідальність.
Дисциплінарна
відповідальність
.Цивільно-правова
відповідальність
Матеріальна відповідальність Моральна відповідальність
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 2. Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Види відповідальності приватних виконавців. Правовий захист та
гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з
примусового виконання рішень. Підстави для притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності. Зупинення діяльності
приватного виконавця
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Змістовий модуль 2. Поняття виконавчого провадження
Тема 3. Виконавче провадження та виконавчі документи
Виконавчі документи та їх види. Документи які підлягають примусовому
виконанню. Вимоги до виконавчих документів
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 4. Строки у виконавчому провадженні
Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред’явлення
виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності
пред’явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення
пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення
виконавчих дій
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тема 5. Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
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Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення
виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у
виконавчому провадженні. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість
вимог виконавців. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження. Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у
виконавчому провадженні. Відводи у виконавчому провадженні
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 6. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
Місце виконання рішення. Особливості підвідомчості виконавчих
проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих
груп. Початок примусового виконання рішення. Виконавчий збір.
Надсилання документів виконавчого провадження. Час проведення
виконавчих дій. Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають
примусовому виконанню. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки
зупинення вчинення виконавчих дій. Розшук боржника, його майна, розшук
дитини за виконавчим документом про відібрання дитини. Закінчення
виконавчого провадження. Наслідки закінчення виконавчого провадження,
повернення виконавчого документа
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Змістовий модуль 3. Система виконавчого провадження та її здійснення
на практиці. Порушення при здійсненні виконавчого провадження
Тема 7. Державні та приватні виконавці їх завдання
Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців. Завдання органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців. Принципи діяльності органів державної виконавчої
служби та приватних виконавців. Правовий захист та гарантії здійснення
діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового
виконання рішень. Вимоги до державних виконавців. Державне регулювання
діяльності приватного виконавця. Вимоги до приватного виконавця.
Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Кваліфікаційний іспит
приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тема 8. Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому
провадженні та стягнення, що накладаються на приватних виконавців
Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця.
Відповідальність приватного виконавця. Підстави для притягнення
приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарна
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комісія приватних виконавців. Розгляд питань про притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.
Зупинення діяльності приватного виконавця
Література 3,4,5,7,8,9,11,23,24,25
Тема 9. Самоврядування приватних виконавців
Асоціація приватних виконавців України. Органи Асоціації приватних
виконавців України. З’їзд приватних виконавців регіону. Рада приватних
виконавців регіону. Ревізійна комісія. З’їзд приватних виконавців України.
Рада приватних виконавців України
Література 1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23
Тести
1.
-

Виконавче провадження це:
завершальна стадія судового провадження і примусове виконання
судових рішень
система виконання рішень судів
законодавче забезпечення рішень судів
залишок судового провадження
2. Виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад:
- верховенства права
- обов’язковості виконання рішень
- законності
- всіх вищеперерахованих принципів
3. Виконавчі документи
- виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом
випадках на підставі судових рішень
- рішення третейського суду,
- рішення міжнародного комерційного арбітражу
- всі перераховані документи
4. Чи всі рішення іноземних судів підлягають виконанню в Україні
- всі рішення
- тільки окремі, які стосуються громадян України
- рішення іноземних судів та на підставах, визначених законом або
міжнародним договором України
- ніякі рішення не підлягають виконання
5. У виконавчому документі зазначаються:
- назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по
батькові та посада посадової особи, яка його видала
- назва і дата видачі документа, та прізвище, ім’я, по батькові та посада
посадової особи, яка його видала
- назва і дата видачі документа
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- найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової
особи, яка його видала
6. Виконавчий документ повертається стягувачу без прийняття до виконання
якщо:
- рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало
законної сили
- пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого
документа до виконання;
- боржника визнано банкрутом;
- всі перераховані випадки
7. Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної
виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання
протягом
- трьох робочих днів з дня його пред’явлення
- п’яти робочих днів
- негайно
- десяти робочих днів
8. Примусове виконання рішень покладається на:
- органи державної виконавчої служби
- на приватних виконавців
- на всіх хто має право виконувати рішення згідно закону
- на всіх громадян України
9. Приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень,
передбачених крім:
- рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи
- рішення про відібрання і передання дитини
- тільки у першому випадку
- в обох випадках вірно
10. Приватний виконавець
- здійснює примусове виконання всіх рішень
- здійснюється виконання рішень коли хоче
- здійснює примусове виконання рішень крім прямо вказаних у законі
- здійснює примусове виконання рішень вдень
11. Примусове виконання рішень здійснюється крім виконавців:
- органами доходів і зборів та банками щодо стягнення коштів
- органами держав управління
- поліцією
- тільки банками
12. Єдиний реєстр боржників – це:
- систематизована база даних про боржників
- список що складається працівниками виконавчої служби
- всі боржники України
- система, яка допомагає виявляти боржників в Україні
13. Строки у виконавчому провадженні:
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- це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження
зобов’язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію
- всі строки, які регулюють виконавче провадження
- система виконавчого провадження у часі
- це періоди, коли треба виконувати рішення
14. Учасниками виконавчого провадження є:
- виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст,
перекладач, суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, особи,
права інтелектуальної власності яких порушені
- виконавець та боржник
- сторони виконавчого провадження
- будь-які громадяни України
15. Стягувачем є:
- фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких
видано виконавчий документ
- юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано
виконавчий документ
- фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах яких видано
виконавчий документ
- фізична або юридична особа
16. Боржником є :
- визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава,
на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення
- фізична або юридична особа, на яку покладається обов’язок щодо
виконання рішення
- фізична або юридична особа
- держава
Методика обчислення підсумкової оцінки роботи слухача
Підсумкова оцінка роботи слухача з вивчення навчальної дисципліни
«Відповідальність у виконавчому провадженні» обчислюється відповідно
до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.
Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:
- поточна успішність, яка включає наступні види роботи слухача: 1)
усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3)
поточні контрольні письмові роботи (реферати); 4) наукову доповідь
(повідомлення) на семінарському занятті;
- іспит.
Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 40
балів; 2) іспит – 60 балів.
Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержаних
слухачем на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених
занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.
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Усні відповіді слухача на семінарському занятті та реферати оцінюються за
5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який
проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку.
Якщо викладач виставляє слухачу загальну оцінку поточної успішності
“незадовільно” («2»), за його поданням такий слухач розпорядженням
директора інституту може бути не допущений до складання іспиту.
Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх
кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної
успішності приєднується до середньої оцінки за усні відповіді та реферати.
Наукова доповідь слухача на семінарському занятті оцінюється так само, як
і усна відповідь, із додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також
додається до середньої оцінки за усні відповіді та реферати.
Бали, отримані слухачем впродовж навчального семестру, переводяться у
загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”.
Тобто, загальна кількість балів, які може отримати слухач за поточну
успішність, не може перевищувати 35 балів.
Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну
оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо слухач не відпрацював 2
пропущених семінарських заняття, він за поданням викладача, який проводив
ці заняття, розпорядженням директора інституту може бути не допущений до
складання іспиту.
Письмова чи усна відповідь слухача на іспиті оцінюється за 5-бальною
шкалою, із наступним її переведенням у 60-бальну шкалу, при цьому кожна
із позитивних оцінок відповідає наступній кількості балів: “відмінно” (5) –
35-45; “добре” (4) – 25-35; “задовільно” – 17-25 балів.
Підсумкова шкала оцінювання
Кількість балів
за 100-бальною
шкалою
90 – 100
85 - 89
75 - 84
65 – 74
60 - 64
0 - 59

Оцінка за національною шкалою
та шкалою інституту
відмінно
добре

5
4

задовільно

3

незадовільно

2

12

Оцінка за
шкалою ECTS
А відмінно
В дуже добре
С добре
D задовільно
Е задовільно
(достатньо)
FX незадовільно
з
можливістю
повторного
складання

90-100 балів (оцінка "відмінно") виставляється студенту, який володіє
узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний
їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених навчальною
програмою завдань; аргументовано та творчо використовує ці знання у
нестандартних ситуаціях. Відповідь студента правильна, повна, логічна,
містить аналіз, сисЛекціятизацію, узагальнення, які точні та пов’язані із
сферою майбутньої спеціальності. Студент вміє самостійно знаходити і
користуватись джерелами інформації, оцінювати її. Встановлює причиннонаслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки.
Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової, навчальнометодичної документації в межах програми курсу.
75-89 балів (оцінка "добре") ставиться у тому випадку, коли студент
володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну
більшість прийомів і операцій, що необхідні для даної роботи. Дає
визначення основних понять, аналізує, порівнює і сисЛекціятизує
інформацію та робить висновки. Його відповідь у цілому правильна, логічна і
достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою літературою.
При відповіді та виконанні завдань припускається несуттєвих помилок, які
може виправити, але окремі уміння не досить сформовані, у визначенні
понять, термінології і узагальненнях мають місце окремі неточності.
60-72 бала (оцінка "задовільно") заслуговує студент, відповідь якого
свідчить про розуміння основних питань конституційного права, але містить
неточності і недостатньо обґрунтована, визначення понять нечіткі, неточні,
уміння сформовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані
слабо, в них допускаються помилки, які студент може частково виправити;
спостерігається невміння працювати документами та додатковою
літературою.
1-59 балів (Оцінка "незадовільно") виставляється в тому випадку, коли
студент без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти знань,
фрагментарно відтворює незначну частину питань, має нечіткі уявлення про
зміст дисципліни. При відповіді та виконанні завдань припускається значної
кількості помилок, які самостійно виправити не може. Студент не вміє
користуватися додатковою літературою. Результат роботи відповідає
мінімальним діючим якісним і кількісним показникам
Питання для самоконтролю
1. Загальні положення щодо відповідальності
відповідальності державних і приватних виконавців
2. Види юридичної відповідальності
3. Кримінальна відповідальність
4. Адміністративна відповідальність.
5. Дисциплінарна відповідальність
6. Цивільно-правова відповідальність
7. Матеріальна відповідальність
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8. Моральна відповідальність
9. Відповідальність за вчинення неправомірних дій у виконавчому
провадженні
10. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців.
11. Види відповідальності приватних виконавців.
12. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних
виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень.
13. Підстави для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної
відповідальності.
14. Зупинення діяльності приватного виконавця
15. Поняття виконавчого провадження
16. Виконавче провадження та виконавчі документи
17. Виконавчі документи та їх види.
18. Документи які підлягають примусовому виконанню.
19. Вимоги до виконавчих документів
20. Строки у виконавчому провадженні
21. Загальні строки у виконавчому провадженні.
22. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.
23. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до
виконання.
24. Поновлення пропущеного строку.
25. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій
26. Учасники виконавчого провадження та їх обов'язки
27. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій.
28. Сторони виконавчого провадження.
29. Представництво сторін у виконавчому провадженні.
30. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців.
31. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.
Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта
господарювання у виконавчому провадженні.
32. Участь перекладача у виконавчому провадженні.
33. Відводи у виконавчому провадженні
34. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження
35. Місце виконання рішення.
36. Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної
виконавчої служби та утворення виконавчих груп.
37. Початок примусового виконання рішення.
38. Виконавчий збір.
39. Надсилання документів виконавчого провадження.
40. Час проведення виконавчих дій.
41. Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають
примусовому виконанню.
42. Зупинення вчинення виконавчих дій.
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43. Строки зупинення вчинення виконавчих дій.
44. Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим
документом про відібрання дитини.
45. Закінчення виконавчого провадження.
46. Наслідки
закінчення
виконавчого
провадження,
повернення
виконавчого документа
47. Система виконавчого провадження та її здійснення на практиці.
48. Порушення при здійсненні виконавчого провадження
49. Державні та приватні виконавці їх завдання
50. Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та
приватних виконавців.
51. Завдання органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби
та приватних виконавців.
52. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних
виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень.
53. Вимоги до державних виконавців.
54. Державне регулювання діяльності приватного виконавця. Вимоги до
приватного виконавця.
55. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців.
56. Кваліфікаційний іспит приватного виконавця.
57. Єдиний реєстр приватних виконавців України
58. Порушення, які можуть допускати особи у виконавчому провадженні
та стягнення, що накладаються на приватних виконавців
59. Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця.
Відповідальність приватного виконавця.
60. Підстави для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної
відповідальності.
61. Дисциплінарна комісія приватних виконавців.
62. Розгляд питань про притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності.
63. Дисциплінарні стягнення.
64. Зупинення діяльності приватного виконавця
65. Самоврядування приватних виконавців
66. Асоціація приватних виконавців України.
67. Органи Асоціації приватних виконавців України.
68. З’їзд приватних виконавців регіону.
69. Рада приватних виконавців регіону.
70. Ревізійна комісія. З’їзд приватних виконавців України.
71. Рада приватних виконавців України
Теми рефератів
1. Види юридичної відповідальності
2. Відповідальність у сфері виконавчого провадження
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3. Відповідальність державних виконавців
4. Відповідальність приватних виконавців
5. Відповідальність інших учасників виконавчого провадження
6. Терміни виконавчого провадження та їх порушення
7. Відповідальність боржників
8. Відповідальність стягувачів
9. Система виконавчого провадження в Україні
10. Вирішення питання про притягнення до відповідальності державних
виконавців
11. Притягнення до відповідальності приватних виконавців
12. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші
доходи боржника.
13. Виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити
певні дії або утриматись від їх вчинення.
14. Захист прав учасників виконавчого провадження.
15. Відповідальність у виконавчому провадженні. Адміністративний і
кримінальний аспекти цієї відповідальності.
16. Захист прав стягувачів та відповідальність за їх порушення
17. Захист прав боржників у сфері виконавчого провадження
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