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№ 12 від 30.01.2019 Голові Хмельницької 
обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу Вас до переліку питань порядку денного 24-ї сесії Хмельницької 

обласної ради включити питання «Про звернення депутатів Хмельницької 

обласної ради до Верховної Ради України щодо пришвидшення розгляду та 

прийняття проекту Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України 

«Про виконавче провадження» щодо звільнення органів місцевого 

самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих 

дій (реєстр. № 6447)».

Додатки: на 2 аркушах.

З повагою
депутат обласної ради Л. Брухнова
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РІШЕННЯ

від___березня 2019 року № _________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України щодо пришвидшення розгляду та прийняття проекту Закону про 
внесення зміни до статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» 
щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового 
внеску для проведення виконавчих дій (реєстр. № 6447)

Розглянувши звернення депутата обласної ради Брухнової Лілії 
Степанівни, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України щодо пришвидшення 
розгляду та прийняття проекту Закону про внесення зміни до статті 26 
Закону України «Про виконавче провадження» щодо звільнення органів 
місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення 
виконавчих дій (реєстр. № 6447) (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо 

пришвидшення розгляду та прийняття проекту Закону про внесення зміни 
до статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо 

звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску 
для проведення виконавчих дій (реєстр. № 6447)

Із набуттям чинності Закону України «Про виконавче провадження» суттєво 
погіршились умови та можливості щодо стягнення належних територіальним 
громадам коштів і майна на підставі судових рішень.

Встановлені частиною 2 статті 26 Закону України «Про виконавче 
провадження» вимоги щодо обов'язкового авансування стягувачем витрат на 
вчинення виконавчих дій (в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню) 
призводить до додаткового фінансового навантаження на місцеві бюджети та 
порушує права, які гарантовані Конституцією України та чинним 
законодавством територіальним громадам на належну реалізацію рішень щодо 
відновлення порушених прав і обов'язків. Так, пунктом 9 частини 1 статті 129 
Конституції України передбачено що до основних засад судочинства належить 
обов'язковість судового рішення. Статтею 129і Конституції України також 
встановлено, шо держава забезпечує виконання судового рішення.

Практика засвідчує, що із переданих виконавчих документів про примусове 
виконання рішень судів та інших уповноважених органів про стягнення коштів 
органами державної виконавчої служби виконано приблизно 10%, Закон України 
«Про виконавче провадження» не передбачає реальної відповідальності органів 
виконавчої служби за неефективну роботу та дієвих важелів впливу органів 
місцевого самоврядування щодо її покращення. Тому сплата авансового внеску 
практично у 90% випадків перетвориться на додаткові неефективні втрати 
місцевого бюджету.

У процесі виконання своїх повноважень місцеве самоврядування повинно 
користуватися рівними із органами державної влади можливостями і не повинно 
мати додаткових перешкод для реалізації своїх законних прав та інтересів. Тому 
органи місцевого самоврядування, так само, як і органи державної влади, мають 
бути звільнені від сплати авансового внеску у разі їх звернення до органів 
державної виконавчої служби.

З огляду на вказані обставини, з метою звільнення від сплати авансового 
внеску для проведення виконавчих дій органів місцевого самоврядування 
необхідним є внесення відповідних доповнень до Закону України «Про 
виконавче провадження».

Схвалено
на пленарному засіданні 

двадцять четвертої сесії обласної ради 
березня 2019 року


