
 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Сторони виконавчого провадження 

та представництво сторін у виконавчому провадженні 

 

Сторонами у виконавчому провадженні є боржник та стягувач. 

Стягувачем може бути фізична або юридична особа, на користь чи в 

інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або 

юридична особа, визначена виконавчим документом. 

За виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про 

вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає 

орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган 

державної влади ( крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення. 

За іншими виконавчими документами про стягнення в дохід держави коштів 

або про вчинення інших дій на користь держави від її імені виступають органи 

державної податкової служби. У виконавчому провадженні можуть брати 

участь кілька стягувачів. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати 

участь у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у 

виконавчому провадженні одному із співучасників. 

Якщо в процесі здійснення виконавчого провадження одна із сторін 

вибуває, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а 

також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою 

про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника всі дії, які були 

вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов’язкові тією мірою, якою 

вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив. 



Правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження – з 

моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. 

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування ( 

для юридичної особи) або прізвище, власне  ім’я чи  по батькові ( для фізичної 

особи), державний виконавець за наявності підтверджуючих документів своєю 

постановою, яка затверджується начальником відділу, змінює назву сторони 

виконавчого провадження. 

Сторони виконавчого провадження можуть реалізовувати свої права і 

обов’язки самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи 

у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім 

випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії 

особисто. 

Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої 

права та виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, 

відповідно до вимог закону. 

У разі якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом 

безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до 

участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна. 

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх 

керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах 

повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. 

Повноваження представника у виконавчому провадженні повинні бути 

підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону. 

Оригінал документу, що підтверджує повноваження представників, або 

належним чином завірені їх копії приєднуються до матеріалів виконавчого 

провадження. 

Обмеження повноважень представника на вчинення певної виконавчої дії 

мають бути застережені у виданій йому довіреності. 

Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути 

- особи, які не досягли 18-річного віку, крім випадків передбачених законом; 



- особи над якими встановлено опіку чи піклування; 

- судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють 

як законні представники або уповноважені особи відповідного органу, що є 

стороною виконавчого провадження; 

- інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво. 

Сторони виконавчого провадження або їх представники можуть 

знайомитися із матеріалами виконавчого провадження у відповідному органі 

ДВС у спеціально визначений для прийому громадян час за усним клопотанням 

до державного виконавця. 

За бажанням сторони виконавчого провадження або її представника 

ознайомитись із матеріалами виконавчого провадження в інший час виконавче 

провадження надається їй для ознайомлення на підставі письмової заяви, в якій 

зазначаються бажана дата та час ознайомлення, за резолюцією начальника 

відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. 

Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження здійснюється в 

приміщенні органу ДВС та у присутності державного виконавця, про що у 

виконавчому провадженні робиться відмітка. 

Сторона виконавчого провадження має право робити копії з документів 

виконавчого провадження, виписки з них. Вилучення з матеріалів виконавчого 

провадження будь-яких документів не допускається. 
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