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ОСНОВИ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Правотворча та нормопроектна діяльність в Україні
регулюється:

• Конституція України;
• закони України: “Про Регламент Верховної Ради України”, “Про

комітети Верховної Ради України”, “Про Кабінет Міністрів
України”, “Про стимулювання розвитку регіонів” і ін.

• Підзаконні нормативно-правові акти: Указ Президента №
970/2006 “Про Положення про порядок підготовки та внесення
проектів актів Президента України”, постанова Кабміну № 950
“Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України”, №
879 “Про затвердження Правил підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України” і ін.

•
Участь громадськості в нормотворчій і нормопроектній
діяльності регулюється:

• Конституція України;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Закон України “Про доступ до публічної інформації;
• Указ Президента України від 15.09.2005 № 1276 “Про

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”;

• Постанова Кабміну від 03.11.2011 № 996 “Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики”;

• Постанова Кабміну від 05.11.2008 № 976 “Про затвердження
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади” і ін.

•
Основн термінів:

• Закон - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною
Радою України або безпосередньо народом України на
всеукраїнському референдумі, який регулює найбільш важливі
суспільні відносини шляхом встановлення статусу,
загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів таких
відносин та відповідальності за порушення зазначених правил.
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• Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативно-правовий
акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видається) на
основі Конституції і законів України, міжнародних договорів
України та спрямований на їх реалізацію.

Види і форми нормативно-правових актів:
• Конституція України;
• Рішення всеукраїнського референдуму;
• Закони України, у тому числі й прийняті в формі кодексів і

ратифікуючі міжнародні договори;
• Підзаконні нормативно-правові акти.

Техніка юридичного нормопроектування та її вимоги:
Проект нормативно-правового акта повинен:
1) відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому
предмету правового регулювання;
2) не повторювати норм права, які містяться в інших нормативно-
правових актах;
3) не повторювати положень, які містяться в тексті цього ж проекту
нормативно-правового акта;
4) включати положення, що належать до одного і того самого
предмета правового регулювання;
5) бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру;
6) бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим, компактним та
послідовним.

У тексті нормативно-правового акта розміщуються спочатку
положення загального, а потім спеціального характеру.

Структура підзаконного нормативно-правового акта:
1) назва;
2) статті чи пункти;

Може  також містити:
1) преамбулу;
2) розділи,  підрозділи, підпункти, абзаци;
3) додатки.
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Основні етапи проходження проекту нормативно-правового акта
Президента України:

Правові акти Президента України:
• укази Президента України;
• розпорядження Президента України;
• послання Президента України до народу та до Верховної Ради;
• законодавчі ініціативи Президента України;
• вето Президента України;
• директиви Президента України;
• доручення Президента України.

Нормативно-правові акти Президента України:
• укази Президента України;

Суб’єкти, уповноважені здійснювати підготовку та внесення
правових актів Президента України:

Предметна компетенція указів Президента України визначається
ч. 1 ст. 106 Конституції України і Положенням про порядок
підготовки і внесення правових актів Президента України:

• призначення та звільнення глав дипломатичних представництв
України в інших державах і при міжнародних організаціях;
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• призначення всеукраїнського референдуму щодо змін
Конституції України, проголошення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою;

• призначення позачергових виборів до Верховної Ради
України;

• припинення повноважень Верховної Ради України;
• призначення на посаду та звільнення з посади Генерального

прокурора України;
• призначення на посади та звільнення з посад членів Ради

Національного банку України;
• призначення на посади та звільнення з посад членів

Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення тощо

Процедура проходження проектів указів Президента України
передбачає:
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Основні етапи проходження проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України

Процедура підготовки та проходження проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
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Процедура підготовки та проходження проектів постанов
Кабінету Міністрів України:

Процедура підготовки та проходження проектів постанов
Кабінету Міністрів України:
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Особливості правового регулювання державних і регіональних
стратегій розвитку

Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної
регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та
подолання депресивності територій визначаються:

– Конституцією України;
– Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів“;
– законами про Державний бюджет на поточний рік;
– загальнодержавними програмами соціального та

економічного розвитку;
– іншими актами чинного законодавства.
–

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо
стимулювання розвитку регіонів затверджуються:

• а) Кабінетом Міністрів України - державна стратегія
регіонального розвитку;

• б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими радами за поданням
відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій з урахуванням норм, закладених у державній
стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів
територіальних громад регіонів - регіональні стратегії розвитку
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РЕАЛІЗАЦІЯ
ЮРИДИЧНИМИ СЛУЖБАМИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛІВ АДМІНІСТРАЦІЙ

Основні нормативно-правові акти, що регламентують
здійснення правової експертизи:

1) Закон України «Про місцеві державні адміістрації»;
2) Закон України «Про засади запобігання та протидії

дискримінації в Україні»
3) постанова КМУ від 11 грудня 1999 р. № 2263 «Про

затвердження Типового регламенту місцевої державної
адміністрації»;

4) постанова КМУ від 26 листопада 2008 р. № 1040 «Про
затвердження Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації»;

5) Постанова КМУ від 30  січня 2013  р.  № 61  «Питання
проведення антидискримінаційної експертизи та громадської
антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових
актів»;

6) Наказ Міністерства юстиції України  від 06.07.2011
N 1805/5 , Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2011 р. за N 826/19564 «Про затвердження форми висновку
юридичної служби міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих
державних адміністрацій за результатами проведення юридичної
експертизи проекту нормативно-правового акта».
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Кодифікація
законодавства

— форма
правотворчості, яка
полягає в докорінній
переробці чинних
нормативних актів
шляхом прийняття

нових
кодифікованих актів
із суттєвою (часом
докорінною) зміною
змісту нормативних

актів
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Документи місцевої державної адміністрації, правову експертизу
яких рекомендовано проводити

1. Розпорядження голови (без виключень).
2. Доручення голови та заступників, що містять правові питання.
3. Цивільно-правові та господарські правочини, де стороною є
адміністрація.
4. Листи, за підписом голови та заступників з правових питань.
5. Проекти рішень відповідних рад, розробником яких є
райдержадміністрація.
6. Проекти відповідей на публічні запити та на звернення громадян.



15

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

Загальна характеристика виконавчого провадження, та
нормативне регулювання

• Виконавче провадження як завершальна стадія судового
провадження та примусове виконання рішень інших органів - це
сукупність дій органів і посадових осіб (державних виконавців),
що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших
органів, які провадяться на підставах, в межах повноважень та у
спосіб, визначених  Законом України «Про виконавче
провадження», іншими нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а
також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають
примусовому виконанню.

• Примусове виконання рішень покладається на державну
виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства
юстиції України. До посадових осіб, що здійснюють примусове
виконання рішення відносяться державних виконавців
районних, міських (міст обласного значення), районних у містах
відділів державної виконавчої служби, якими є начальник,
заступник начальника, старший державний виконавець,
державний виконавець районного, міського (міста обласного
значення), районного у місті відділу державної виконавчої
служби. Завданням цих осіб являється  своєчасне, повне і
неупереджене примусове виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб), дотримуватися  Конституції України
та законів.

• Виконавче провадження регулюється: Конституцією України,
Законом України «Про виконавче провадження», Законом
України «Про державну в виконавчу службу», Інструкцією «Про
проведення виконавчих дій», Інструкцією «Про діловодство в
органах виконавчої служби», Цивільно-процесуальним
кодексом, Рішеннями Коституційного суду України та судовою
практикою судів загальної юрисдикції.
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Умови та порядок здійснення виконавчого провадження

• Примусове виконання рішення суду державною виконавчою
службою здійснюється на підставі пред’явлення виконавчого
документа (перелік документів, що підлягають примусовому
виконанню встановлено в ст. 17 Закону України «Про виконавче
провадження» далі (З/У «ПВП») )  до відповідного відділу
державної виконавчої служби  разом із заявою стягувача про
відкриття виконавчого провадження. В свою чергу пред’явлений
виконавчий документ повинен відповідати вимогам ст. 18 З/У
«ПВП». Державний виконавець зобов’яний у разі дотримання
вказаних вимог прийняти до виконання виконавчий документ та
протягом трьох робочих днів з дня надходження винести
постанову про відкриття виконавчого провадження. У цій же
постанові державний виконавець встановлює строк для
добровільного виконання рішення до семи днів, а щодо рішень
про примусове виселення – п’ятнадцять днів, та попереджає
боржника про примусове виконання рішення, після закінчення
встановленого строку державний виконавець виносить
постанову про стягненням  виконавчого збору і витрат,
пов’язаних з проведенням виконавчих дій.

• Відповідно до частини 1  ст.  20  З/У «ПВП»  виконавчі дії
провадяться державним виконавцем за місцем проживання,
роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо
боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за
місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна.
Право вибору місця виконання між кількома відділами
державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії
по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх
функції, належить стягувачу.

• Заходами примусового виконання рішення відповідно до ст. 32 є
звернення стягнення на майно боржника;звернення стягнення на
заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію
боржника;вилучення у боржника і передача стягувачеві певних
предметів, зазначених у рішенні; інші заходи, передбачені
рішенням.
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Витяг з Закону України «Про виконавче провадження

• Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають
примусовому виконанню державною виконавчою службою

• 1. Відповідно до цього Закону підлягають виконанню
державною виконавчою службою такі виконавчі документи:

• 1) виконавчі листи, що видаються судами, і накази
господарських судів, у тому числі на підставі рішень
третейського суду та рішень Міжнародного комерційного
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської
арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті;

• 2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських,
адміністративних справах, кримінальних провадженнях та
справах про адміністративні правопорушення у випадках,
передбачених законом;

• (положенню пункту 2 частини другої статті 17 у системному
зв'язку з положеннями статті 36 цього Закону, статей 116, 121
Господарського процесуального кодексу України дано офіційне
тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від
26.06.2013 р. N 5-рп/2013)

• 3) судові накази;
• 4) виконавчі написи нотаріусів;
• 5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на

підставі відповідних рішень таких комісій;
• 6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених

розглядати справи про адміністративні правопорушення у
випадках, передбачених законом;

• 7) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого
збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням
виконавчих дій і накладенням штрафу;

• 8) рішення інших органів державної влади, якщо їх виконання за
законом покладено на державну виконавчу службу;

• 9) рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини";

• 10) рішення (постанови) суб'єктів державного фінансового
моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх
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виконання за законом покладено на державну виконавчу
службу;

Порядок звернення стягнення

• Примусове виконання полягає у виявленні та зверненні
стягнення на кошти та майно належне боржнику. З цією метою
державний виконавець має право офіційно звернутися до всіх
органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб
на території України, які у встановлений ним строк повинні
надати йому безкоштовно документи або їх копії, необхідні для
здійснення його повноважень, що також можуть бути
використані для розшуку майна. Для впровадження цього
положення державний виконавець звертається за інформацією
про наявність у боржника майна або майнових прав до таких
організацій як:

• податкові адміністрації (за місцем проживання боржника);
• державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси;
• бюро технічної інвентаризації;
• органів ДАІ, що реєструють транспортні засоби;
• підприємство, де працює боржник;
• органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
• У випадку не надання інформації вказаними  органами,

установами до них можуть бути застосовані санкіції у
відповідності до ст.  90  Закону України «  Про виконавче
провадження». Якщо у боржника – фізичної особи є відсутніми
кошти на рахунках у кредитних установах,  відсутнім чи
недостатнім майно для повного покриття належних до стягнення
сум, не встановлено місце роботи державний відповідно до ст.
47 З/У «ПВП» виносить постанову про повернення виконавчого
документа стягувачу.

Порядок звернення стягнення на майно боржника юридичної
особи

• В першу чергу стягнення звертається на готівкові кошти, що
перебувать в касах або інших сховищах боржника – юридичної
особи, на кошти що перебувають у банках або інших фінансових
установах, що знаходяться на його рахунках, а також на
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рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої
філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

• При відсутності у боржника – юридичної особи коштів,
достатніх для покриття заборгованості, стягнення звертається на
інше майно, належне боржникові – юридичній особі на праві
власності або закріплене за ним (за винятком майна,
виключеного з обороту або обмежуваного в обороті) незалежно
від того, хто фактично використовує це майно. На зазначене
майно накладається арешт, і воно реалізується у такій
черговості:

• у першу чергу: майно, яке безпосередньо не використовується у
виробництві (цінні папери, кошти на депозитних та інших
рахунках боржника, валютні цінності, легковий автотранспорт,
предмети дизайну офісів та інше майно);

• у другу чергу:  готова продукція (товари),  а також інші
матеріальні цінності, які безпосередньо не використовуються у
виробництві;

• у третю чергу: об’єкти нерухомого майна, верстати, обладнання,
інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені
для здійснення виробництва.

• Якщо у боржника-юридичної особи є відсутнім майно, на яке
може бути звернено стягнення, і здійснені державним
виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку
такого майна виявилися безрезультатними, виконавчий
документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за
яким стягнення не провадилося або було проведено частково,
підлягає поверненню стягувачеві. Однак, повернення
виконавчого документа стягувачеві із вказаної підстави не
позбавляє його права повторно пред’явити цей документ до
виконання у межах строків, встановлених Законом.

•  Із вищезазначеного можна зробити висновок, що можливість
отримання коштів на підставі рішення суду залежить,
насамперед, від наявності у боржника ліквідного майна, на яке
можна звернути стягнення.

•  Як свідчить практика, у багатьох випадках вжиті державними
виконавцями заходи із виявлення майна боржника не дають
бажаного результату, оскільки на момент пред’явлення
стягувачем виконавчого документа до виконання майно, яке
було у боржника, вже було продано або подаровано.
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Виконання рішення суду за яким боржник зобов’язаний особисто
вчити певні дії або утриматися від їх вчинення:

• Загальний порядок виконання рішень, за якими боржник
зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх
вчинення ругулюється ст. 75 Закону України «Про виконавче
провадження» . Після відкриття виконавчого провадження за
виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні
дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець
перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на наступний день
після закінчення строку (семиденного терміну),  для
самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає
негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше
наступного робочого дня після відкриття виконавчого
провадження (наприклад поновлення на роботі). У разі
невиконання зазначених вимог без поважних причин державний
виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89
цього Закону у розмірі: на боржника - фізичну особу від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на
посадових осіб - від двадцяти до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; на боржника - юридичну особу -
від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян та встановлює новий строк виконання. і не пізніше
п'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє
стан виконання рішення.

• У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо,
державний виконавець накладає на боржника штраф у
подвійному розмірі відповідно до статті 89 цього Закону та
вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для
притягнення боржника до відповідальності згідно із законом,
після чого виносить постанову про закінчення виконавчого
провадження, яка затверджується начальником відділу, якому
безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і
повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу
(посадової особи), що його видав.

• Державний виконавець під час виконання рішення про заборону
вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій
доводить до відома боржника резолютивну частину такого
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рішення, про що складає відповідний акт. Після складення акта
виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження.

Захист прав та інтересів сторін у виконавчому провадженні:

• Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших
посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути
оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого
провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому
безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до
керівника відповідного органу державної виконавчої служби
вищого рівня чи до суду. Боржник має право оскаржувати
рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших
посадових осіб державної виконавчої служби виключно в
судовому порядку.

• Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
подається начальнику відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії чи
бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до
вищестоящого органу державної виконавчої служби. Рішення,
дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової
особи державної виконавчої служби щодо виконання судового
рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав
виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого
провадження та особами, які залучаються до проведення
виконавчих дій, - до відповідного адміністративного суду в
порядку, передбаченому законом.

• Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій
формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби,
до якого вона подається;
2) повне найменування (ім'я) стягувача та боржника, їх
місце проживання чи перебування (для фізичних осіб)
або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також
найменування (ім'я) представника сторони виконавчого
провадження, якщо скарга подається представником;



22

3) реквізити виконавчого документа (вид документа,
найменування органу, що його видав, день видачі та
номер документа, його резолютивна частина);
4)  зміст оскаржуваних рішень,  дій чи бездіяльності та
норму закону, яку порушено;
5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує
свої вимоги;
6)  підпис скаржника або його представника із
зазначенням дня подання скарги.

• Скарга розглядається у десятиденний термін з дня її
надходження.


