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Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській
області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в
межах повноважень, наданих відповідно до Положення про міжрегіональні управління
Міністерства юстиції України від 23.06.2011 Хо 1707/5 (зі змінами та доповненнями), та
Положення про Управління забезпечення|примусового виконання рішень у
Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Дніпро), затвердженого наказом Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 28.12.2019 Хо26/7, розглянутий Вашзапит для надання
доступу до публічної інформації від 11.08.2021.

За результатами розгляду, повідомляємо, що відповідно до частини1 статті 1 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» (далі-Закон), публічною інформацією
визначається відображення та задокументована будь-якими засобами та на буть -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 шублічної інформації,
визначених цим Законом.

Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитом на
інформацію (пункт2 частини 1 статті 5 Закону).

Згідно з частиною 1 статті 19 Закону, запит на інформацію -- це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

В той же час повідомляємо, що Законом України «Про органи таосіб,які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачено, що правову
основу діяльності державної виконавчої служби становлять Конституція України, закони та
інші нормативно-правові акти, що прийнятіна їх виконання. При проведенні виконавчих дій
спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)
державні виконавці керуються Законом України «Про виконавче провадження», Інструкцією
з організації примусового виконання рішень.

Виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження та примусове
виконання рішеньінших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадовихосіб,
визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішеньсудів та інших
органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб,
визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
цього Законута інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закопу підлягають
примусовому виконанню. Законом України «Про виконавче провадження» встановлений
вичерпний перелік осіб, які мають доступ до виконавчого провадження та мають право
отримувати інформацію щодо стану його виконання.

Законом України «Про виконавче провадження» встановлений вичериний перелік осіб,
які мають доступ до виконавчого провадження.



Враховуючи викладене, інформація в межах виконавчого провадженняно є публічною,

тому відповідь на Вашзапит буде надана відповідно до вимог чинного законодавства.
Додатково повідомляємо, що частиною | ст. 9 Закону України «Про виконавче

провадження» визначено, що Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про

боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадженнята ведетьсяз
метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові

зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та

розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
Відповідно доч. 5 ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження», відомості про

боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників (крім відомостей щодо боржників, якими

є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають

заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох

місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови

про відкриття виконавчого провадження.
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