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    Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 

надсилається за належністю для розгляду в межах компетенції запит                   

Вірастюка А. від 23.10.2020 з приводу виконання рішення, оскільки відповідно до 

пп.10,11 п. 4 Типового положення про управління забезпечення примусового 

виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.04.2016 № 1183/5, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.04.2016 за № 617/28747 (із 

змінами),  Управління забезпечення примусового виконання рішень відповідно до 

покладених на нього завдань  розглядає звернення громадян та юридичних осіб з 

питань, пов’язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває 

причини, що призводять до подання громадянами скарг; розглядає запити на 

отримання публічної інформації.
Просимо об’єктивно і всебічно перевірити викладені у запиті факти, 

встановити причини та умови, які сприяли порушенням, невідкладно вжити заходів 

до їх усунення. У разі визнання його необґрунтованим роз’яснити порядок 

оскарження прийнятого за ним рішення.
Інформацію про результати розгляду запиту надати заявнику та 

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на 

електронну адресу куратора та поштою у встановлений законодавством строк.
Разом з тим заявнику роз’яснюємо, що відповідно до частини третьої статті 74 

Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії або бездіяльність 

державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками 

виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому 

безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність 

начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, 
можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого 

рівня.
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Одночасно заявнику повідомляємо, що відповідно до частини першої статті 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), публічною 

інформацією визначається відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на 

інформацію (пункт 2 частини першої статті 5 Закону).
Згідно з частиною першою статті 19 Закону, запит на інформацію – це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 

його володінні.
Враховуючи викладене, зміст, вказаних у запиті Вірастюка А., питань свідчить 

про необхідність надання інформації стосовно виконання рішення суду, що по суті не 

є публічною інформацією.

 Додаток: на 1 арк. в 1 прим. першому адресату електронною поштою; другому адресату 

для відома.

Заступник директора Департаменту 

державної виконавчої служби      Олександр ЧОРНОБАЙ

Сніжана Татунець  486 04 44

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.




