
1 

 

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ" (47 ПИТАНЬ) 

Питання: Виконавчим провадженням є: 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 

1. сукупність дій суду та сторін, 
спрямованих на досягнення реального 
виконання рішення суду; 

2. процесуальне оформлення 
добровільного виконання судових рішень 
та рішень несудових органів, що 
вирішують спори про право; 

3. завершальною стадією судового 
провадження та примусового виконання 
рішень інших органів (посадових осіб); 

4. сукупність виконавчих дій, здійснюваних 
під наглядом прокурора, спрямованих на 
досягнення виконання рішень 
юрисдикційних органів. 

 

 

 

 

 

 

Правильна 
відповідь: 

 

 

 

 

 

 

3. завершальною стадією судового 
провадження та примусового 
виконання рішень інших органів 
(посадових осіб). 

Пояснення: 
Пояснення правильної відповіді: відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконавче 

провадження», виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження та примусового 
виконання рішень інших органів (посадових осіб). 

Питання: Примусове виконання судових рішень, ухвалених, в тому числі, за позовами прокурора, 
покладається на: 

 

Відповіді: 

1) служби судових розпорядників; 

2) державну виконавчу службу; 

3) органи прокуратури; 

4) колегії апеляційного суду. 

Правильна 
відповідь: 

 

2) державну виконавчу службу. 

Пояснення 
: 

Згідно із ч.1 ст.2 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання судових 
рішень покладається на державну виконавчу службу. 

Питання: Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень: 
 

Відповіді: 

1) не обов’язкові; 

2) обов’язкові; 

3) не надаються; 

4) надаються за погодженням з 
прокурором. 

Правильна 
відповідь: 

 

2) обов’язкові. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про виконавче провадження», вимоги державного виконавця 
щодо виконання рішень обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і 
юридичних осіб на території України. 

Питання: Державному виконавцю надається у встановлений ним строк інформація, документи або їх 
копії, необхідні для здійснення його повноважень: 

 

 
 

Відповіді: 

1) безоплатно; 

2) на умовах авансової оплати стягува чем; 

3) на оплатній основі з 
Державного бюджету України; 

4) за льготною тарифікацією, 
встановленою Міністерством юстиції 
України 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
 

1) безоплатно. 

Пояснення 
: 

Державному виконавцю повинні бути безоплатно надані у встановлений ним строк 
інформація, документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень (ч.2 ст.5 
Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Сторонами у виконавчому провадженні є: 
 

Відповіді: 

1) позивач і відповідач; 

2) заявник і заінтересована особа; 

3) стягувач і боржник; 

4) потерпілий та обвинувачений. 

Правильна 
відповідь: 

 

3) стягувач і боржник. 

Пояснення 
: 

Згідно із ч.1 ст.8 Закону України «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому 
провадженні є стягувач і боржник. 

Питання: Прокурор у виконавчому провадженні відноситься до 
 

 
 

Відповіді: 

1) учасників виконавчого провадження; 

2) суб’єктів оціночної діяльності; 

3) осіб, що сприяють 
здійсненню правосуддя; 

4) посадових осіб державної 
виконавчої служби. 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
 

1) учасників виконавчого провадження. 
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Пояснення 
: 

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про виконавче провадження», прокурор відноситься до 
учасників виконавчого провадження. 

Питання: Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку: 
 

 

 

 

 
Відповіді: 

1) здійснення наглядової функції за 
законністю проведення виконавчого 
провадження; 

2) представництва інтересів громадянина 
або держави в суді; 

3) пред’явлення цивільного позову у 
виконавчому провадженні; 

4) підтримання державного обвинувачення 
в суді. 

 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 

 
 

2) представництва інтересів 
громадянина або держави в суді 

Пояснення 
: 

Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення представництва інтересів 
громадянина або держави в суді (абз.2 ч.1 ст.7 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Прокурор може вступити у виконавче провадження, відкрите не за його заявою, за умови, що він 
здійснював представництво інтересів громадянина або держави: 

 

 
 

Відповіді: 

1) на досудовій стадії розслідування; 

2) при укладанні цивільно-правових угод; 

3) при наданні правової допомоги на етапі 
досудового врегулювання цивільно-правового 
спору; 

4) в суді у відповідній справі. 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
 

4) в суді у відповідній справі. 

Пояснення 
: 

Прокурор може вступити у виконавче провадження, відкрите не за його заявою, за умови, що він 
здійснював представництво інтересів громадянина або держави в суді у відповідній справі (абз.3 ч.1 ст.7 
Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: При виконанні рішень судів та ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися: 

 

 

 
 

Відповіді: 

1) працівники приватних охоронних 
агентств; 

2) працівники органів внутрішніх справ; 

3) працівники недержавних військових 
формувань; 

4) робітники підприємств, установ, 
організацій для забезпечення силових методів 
виконання судового рішення. 

 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 

 
 

2) працівники органів внутрішніх справ. 

Пояснення 
: 

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.7 Закону України «Про виконавче провадження», при виконанні рішень судів та 
ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. 

Питання: Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої: 
 

 

 
Відповіді: 

1) відмовлено у задоволенні позовних 
вимог; 

2) прокурор звернувся до суду з метою 
реалізації представницької функції 
прокуратури; 

3) видано виконавчий документ; 

4) закрите провадження у справі. 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 

 
3) видано виконавчий документ. 

Пояснення 
: 

Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ 
(ч.2 ст.8 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Боржником є фізична або юридична особа, 
 

 
 

Відповіді: 

1) якій відмовлено у задоволенні позовних 
вимог; 

2) визначена виконавчим документом; 

3) визначена у первісному позові в якості 
відповідача; 

4) котрій суд задовольнив позовні вимоги. 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
 

2) визначена виконавчим документом. 

Пояснення 
: 

Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом (ч.2 ст.8 Закону України 
«Про виконавче провадження»). 

Питання: У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька: 
 

Відповіді: 

1) позивачів; 

2) відповідачів; 

3) третіх осіб; 

4) стягувачів. 

Правильна 
відповідь: 

 

4) стягувачів. 
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Пояснення 
: 

Відповідно до ч.4 ст.8 Закону України «Про виконавче провадження», у виконавчому провадженні можуть 
брати участь кілька стягувачів. 

Питання: В разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження заміна її правонаступником здійснюється: 
 

Відповіді: 
1) державним виконавцем; 

2) прокурором; 

3) судом; 

Правильна 
відповідь: 

 
3) судом. 

 

 4) автоматизованою системою 
розподілу виконавчих проваджень. 

  

Пояснення 
: 

У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також 
сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її 
правонаступником (ч.5 ст.8 Закону України «Про виконавче провадження»). 

 

Питання: 

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або 
прізвище, власне ім'я чи по 
батькові (для фізичної особи), зміна назви сторони виконавчого провадження за наявності 
підтверджуючих документів здійснюється: 

 

 
Відповіді: 

1) державним виконавцем; 

2) прокурором; 

3) судом; 

4) автоматизованою системою розподілу 
виконавчих проваджень. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
1) державним виконавцем. 

 
Пояснення 
: 

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 змінює назву сторони виконавчого провадження (абз.2 ч.5 ст.8 Закону України 

«Про виконавче провадження»). 
Питання: Повноваження представника у виконавчому провадженні повинні бути підтверджені: 

 

Відповіді: 

1) заявою; 

2) клопотанням; 

3) судовим рішенням; 

4) довіреністю. 

Правильна 
відповідь: 

 

4) довіреністю. 

Пояснення 
: 

Відповідно абз. 1 ч. 5 ст.9 Закону України «Про виконавче провадження», повноважені представника 
повинні бути підтверджені довіреністю. 

Питання: Повноваження адвоката як представника у виконавчому провадженні можуть також посвідчуватись: 
 

 
Відповіді: 

1) ордером; 

2) свідоцтвом про право на зайняття 
адвокатською діяльністю; 

3) заявою; 

4) судовим рішенням. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
1) ордером. 

Пояснення 
: 

Відповідно до абз.2 ч.5 ст.9 Закону України «Про виконавче провадження», повноваження адвоката як 
представника можуть також посвідчуватись ордером. 

Питання: Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути: 
 

 

 
Відповіді: 

1) адвокати; 

2) юрисконсульти юридичної особи – 
сторони виконавчого провадження; 

3) особи, над якими встановлено опіку чи 
піклування; 

4) дієздатна особа, яка є фахівцем в галузі 
права. 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
 

3) особи, над якими встановлено опіку 
чи піклування. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про виконавче провадження», представниками у виконавчому 
провадженні не можуть бути особи, над якими встановлено опіку чи піклування. 

Питання: Питання про відвід державного виконавця вирішується: 
 

 
Відповіді: 

1) прокурором; 

2) судом; 

3) експертом; 

4) начальником відділу, якому 
підпорядкований державний виконавець. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

4) начальником відділу, якому 
підпорядкований державний 
виконавець. 

Пояснення 
: 

Питання про відвід державного виконавця вирішується начальником відділу, якому підпорядкований 
державний виконавець (ч.3 ст.16 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Питання про відвід експерта, спеціаліста, оцінювача чи перекладача вирішується шляхом винесення: 
 

Відповіді: 

1) постанови прокурора; 

2) постанови державного виконавця; 

3) вироку суду; 

4) ухвали слідчого судді. 

Правильна 
відповідь: 

 

2) постанови державного виконавця. 



4 

 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України «Про виконавче провадження», питання про відвід експерта, 
спеціаліста, оцінювача чи перекладача вирішується шляхом винесення вмотивованої постанови 
державного виконавця. 

Питання: До виконавчих документів не відноситься: 
 

 
Відповіді: 

1) рішення Національного банку України 
про застосування до банку, філії іноземного 
банку заходу впливу у вигляді накладення 
штрафу; 

2) судовий наказ; 

3) виконавчий напис нотаріуса; 

4) мирова угода. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
4) мирова угода. 

 

Пояснення 
: 

Стаття 17 Закону України «Про виконавче провадження» не містить в якості виконавчого документу 
мирову угоду. 

 

Питання: 
Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних 
установ виконуються 

 органами, що здійснюють: 
 

 
 

Відповіді: 

1) оперативно – розшукову діяльність; 

2) правоохоронну діяльність; 

3) діяльність по наданню безоплатної 
правової допомоги; 

4) казначейське обслуговування бюджетних 
коштів. 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
4) казначейське 

обслуговування бюджетних 
коштів. 

 
Пояснення 
: 

Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних 
установ виконуються 

органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (ч.2 ст.3 Закону України «Про 
виконавче провадження»). 

Питання: Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи 
боржника або за місцезнаходженням: 

 
 

Відповіді: 

1) суду, що видав виконавчий документ; 

2) прокурора, що приймав участь у справі; 

3) державного виконавця; 

4) майна боржника. 

Правильна 
відповідь: 

 

4) майна боржника. 

Пояснення 
: 

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника 
або за місцезнаходженням його майна (ч.1 ст.20 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його 
постійно діючого органу або: 

 

Відповіді: 

1) суду, що видав виконавчий документ; 

2) прокурора, що приймав участь у справі; 

3) державного виконавця; 

4) майна боржника. 

Правильна 
відповідь: 

 

4) майна боржника. 

Пояснення 
: 

У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його 
постійно діючого органу або майна (ч.1 ст.20 Закону України «Про виконавче провадження»). 

 

Питання: 
Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть 

вчиняти виконавчі дії з 

 виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить: 
 

 
Відповіді: 

1) суду, що видав виконавчий документ; 

2) стягувачу; 

3) боржнику; 

4) третій особі, що не заявляла самостійні 
вимоги на предмет спору. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
2) стягувачу. 

Пояснення 
: 

Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти 
виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу (ч.1 
ст.20 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Виконання рішення, яке зобов'язує боржника вчинити певні дії, здійснюється державним 
виконавцем за місцем: 

 

 
Відповіді: 

1) проведення таких дій; 

2) розташування суду, що видав 
виконавчий документ; 

3) проживання (перебування) боржника; 

4) проживання (перебування) стягувача. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
1) проведення таких дій. 

Пояснення 
: 

Виконання рішення, яке зобов'язує боржника вчинити певні дії, здійснюється державним виконавцем за 
місцем проведення таких дій (ч.2 ст.20 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Спори про місце здійснення виконавчих дій між органами державної виконавчої служби: 



5 

 

 

 
Відповіді: 

1) вирішуються судом; 

2) вирішуються прокурором; 

3) не допускаються; 

4) вирішуються Міністерством юстиції 
України. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
3) не допускаються. 

Пояснення 
: 

Спори про місце здійснення виконавчих дій між органами державної виконавчої служби не допускаються 
(ч.8 ст.20 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Рішення суду може бути пред’явлено прокурором до виконання протягом: 
 

 
Відповіді: 

1) одного року починаючи з наступного дня 
після набрання рішенням законної сили; 

2) трьох років починаючи з наступного дня 
після набрання рішенням законної сили; 

3) п’яти років починаючи з наступного дня 

 
Правильна 
відповідь: 

 
1) одного року починаючи з 

наступного дня після набрання 
рішенням законної сили. 

 

 після набрання рішенням законної сили; 

4) десяти років починаючи з наступного 
дня після набрання рішенням законної сили. 

  

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст.22 Закону України «Про виконавче провадження», рішення суду може бути 
пред’явлено до виконання протягом одного року починаючи з наступного дня після набрання рішенням 
законної сили. 

Питання: Постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження виноситься протягом 
трьох робочих днів з дня: 

 

 

 
Відповіді: 

1) надходження до нього виконавчого 
документа; 

2) набрання виконавчим документом 
законної сили; 

3) видачі виконавчого документа; 

4) оскарження дій (бездіяльності) 
державного виконавця. 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
 

1) надходження до нього 
виконавчого документа. 

Пояснення 
: 

Постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження виноситься протягом трьох 
робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа (ч.2 ст.25 Закону України «Про 
виконавче провадження»). 

Питання: Авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій за погодженням з державним 
виконавцем може здійснюватись: 

 

Відповіді: 

1) стягувачем; 

2) боржником; 

3) прокурором; 

4) судом. 

Правильна 
відповідь: 

 

1) стягувачем. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.1 ст.42 Закону України «Про виконавче провадження», авансування витрат на проведення 
та організацію виконавчих дій може здійснюватись стягувачем за погодженням з державним виконавцем. 

Питання: Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок 
 

 
Відповіді: 

1) прокурора; 

2) суду; 

3) органу державної виконавчої служби; 

4) Національного антикорупційного бюро 
України. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
3) органу державної виконавчої служби. 

Пояснення 
: 

Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу 
державної виконавчої служби (ч.1 ст.45 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Першочергове стягнення за виконавчими документами звертається на: 
 

 
Відповіді: 

1) нерухомість боржника; 

2) автотранспорт боржника; 

3) кошти боржника; 

4) об’єкти інтелектуальної власності 
боржника. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
3) кошти боржника. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.2 ст.52 Закону України «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими 
документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті. 

Питання: Разом з житловим будинком стягнення звертається  також на: 
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Відповіді: 

1) предмети домашнього вжитку, що 
належать боржнику; 

2) домашніх тварин, що належать 
боржнику; 

3) прилеглу земельну ділянку, що належить 
боржнику; 

4) предмети професійних занять боржника. 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
 

3) прилеглу земельну ділянку, 
що належить боржнику. 

Пояснення 
: 

Разом з житловим будинком стягнення звертається  також  на прилеглу земельну ділянку, що належить 
боржнику (ч.2 ст.63 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії 
за обов'язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, із залученням представників 

 

 
Відповіді: 

1) органів опіки і піклування; 

2) Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав дитини; 

3) громадськості; 

4) суду, що ухвалив рішення. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
1) органів опіки і піклування. 

Пояснення 
: 

Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець провадить виконавчі дії за 
обов'язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, із залученням представників органів 
опіки і піклування (ч.1 ст.77 Закону України «Про виконавче провадження»). 

Питання: Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших 
посадових осіб державної виконавчої служби виключно: 

Відповіді: 1) начальнику відділу державної виконавчої Правильна 3) в судовому порядку. 
 

 служби; 

2) прокурору; 

3) в судовому порядку; 

4) Міністру юстиції України. 

відповідь:  

Пояснення 
: 

Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових 
осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку (ч.2 ст.82 Закону України «Про виконавче 
провадження»). 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за правилами окремого провадження за 
заявами прокурора у справах про: 

 

 

 

 
Відповіді: 

1) примусову госпіталізацію чи 
продовження строку примусової госпіталізації 
до протитуберкульозного закладу; 

2) встановлення фактів, що мають 
юридичне значення; 

3) відновлення прав на втрачені цінні 
папери на пред’явника та векселі; 

4) передачу безхазяйної нерухомої речі у 
комунальну власність. 

 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

 
 

1) примусову госпіталізацію чи 
продовження строку примусової 
госпіталізації до 
протитуберкульозного закладу. 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.7 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про 
примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до протитуберкульозного 
закладу. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за правилами окремого провадження за 
заявами прокурора у справах про: 

 

 

 

 

 

Відповіді: 

1) обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи; 

2) надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності; 

3) визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою або оголошення її померлою; 

4) розкриття банком інформації, яка 
містить банківську таємницю, щодо 
юридичних та фізичних осіб. 

 

 

 

 

Правильна 
відповідь: 

 

 

 

 
4) розкриття банком інформації, 

яка містить банківську таємницю, 
щодо юридичних та фізичних 
осіб. 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.6 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про розкриття 
банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора: 
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Відповіді: 

1) про відібрання дитини і повернення її 
тому, з ким вона проживала; 

2) про зміну законного представника особи, 
що визнана судом обмежено дієздатною; 

3) про визнання батьківства відповідача; 

4) про позбавлення батьківських прав. 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 
1) про відібрання дитини і повернення 
її тому, з ким вона проживала 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.5 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про 
відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора: 
 

 

 

 

 

Відповіді: 

1) про поновлення на роботі незаконно 
звільненого або переведеного на іншу роботу 
працівника; 

2) про скасування наказу про притягнення 
працівника до дисциплінарної 
відповідальності; 

3) про стягнення оплати коштів за 
змушений прогул; 

4) про визнання незаконним рішення 
комісії з трудових спорів. 

 

 

 
 

Правильна 
відповідь: 

 

 

 
 

1) про поновлення на роботі 
незаконно звільненого або 
переведеного на іншу роботу 
працівника. 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про 
поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора: 
 

 

 
Відповіді: 

1) про відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоровʼя або 
смертю фізичної особи, - у межах суми 
стягнення за один місяць; 

2) про відшкодування збитків, заподіяних 
зіткненням суден; 

3) про позбавлення батьківських прав 

 

 
Правильна 
відповідь: 

 

1) про відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоровʼя або смертю фізичної особи, - у 
межах суми стягнення за один місяць. 

 

 іноземця, особи без громадянства, 
що усиновили дитину з України; 

4) про стягнення коштів до 
Державного бюджету України. 

  

Пояснення 
: 

Відповідно до п.3 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоровʼя або смертю фізичної особи, - 
у межах суми стягнення за один місяць. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора: 
 

 

 
 

Відповіді: 

1) про стягнення коштів згідно із 
договором перевезення; 

2) про стягнення комунальних платежів 
за судовими наказами; 

3) про захист необмеженого кола осіб; 

4) присудження працівникові виплати 
заробітної плати, але не більше ніж за 
один місяць. 

   
 Правильна  
відповідь: 

 

 
 

4) присудження працівникові виплати 
заробітної плати, але не більше ніж за 
один місяць. 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.2 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах 
про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. 

Питання: Суд допускає негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора: 
 

 
Відповіді: 

1) стягнення боргу за договором позики; 

2) розірвання шлюбу; 

3) про захист прав споживачів; 

4) стягнення аліментів – у межах 
суми платежу за один місяць. 

 
Правильна 
відповідь: 

 

4) стягнення аліментів – у межах 
суми платежу за один місяць. 

Пояснення 
: 

Відповідно до п.1 ч.1 ст.367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про 
стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць. 
 
 
 

 

Питання: Подання про примусове проникнення до житла розглядається судом: 
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Відповіді: 

1. негайно, без виклику чи повідомлення 
сторін та інших заінтересованих осіб, за 
участю державного виконавця; 

2. протягом п’ятнадцяти днів з дня 
надходження подання, з обов’язковим 
повідомленням сторін та
 інших заінтересованих осіб та за участю 
державного виконавця; 

3. негайно, з обов’язковим повідомленням 
сторін та інших заінтересованих осіб та за 
участю державного виконавця; 

4. протягом тридцяти днів з дня 
надходження заяви, за умови явки сторін, 
інших заінтересованих осіб та державного 
виконавця. 

 

 

 

 

 

 

Правильна 
відповідь: 

 

 

 

 

 

 

1. негайно, без виклику чи 
повідомлення сторін та інших 
заінтересованих осіб, за участю 
державного виконавця. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.2 ст. 376 ЦПК України, суд негайно розглядає подання, без виклику чи 
повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця. 

Питання: За результатами розгляду позовних вимог прокурора, набрання рішенням суду законної сили, 
суд цивільної юрисдикції видає наступний виконавчий документ: 

 

Відповіді: 

1) виконавчий лист; 

2) вирок; 

3) припис; 

4) боргову розписку. 

Правильна 
відповідь: 

 

1) виконавчий лист. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.2 ст.368 ЦПК України, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, суд 
видає один виконавчий лист. 

Питання: З метою отримання виконавчого документа для виконання судового рішення прокурор 
звертається до суду з одним з нижченаведених документів: 

 

Відповіді: 

1) заявою; 

2) вимогою; 

3) приписом; 

4) позовом. 

Правильна 
відповідь: 

 

1) заявою. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.2 ст.368 ЦПК України, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за 

заявою прокурора чи іншої особи, на користь якої ухвалено рішення, суд видає один виконавчий 
лист. 

Питання: Прокурору, який пропустив строк для пред’явлення виконавчого документу до виконання з 
причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути: 

 

Відповіді: 

1) продовжено; 

2) поновлено; 

3) пролонговано; 

4) пропущено. 

Правильна 
відповідь: 

 

2) поновлено. 

Пояснення 
: 

Відповідно до ч.1 ст.371 ЦПК України, стягувачу, який пропустив строк для пред’явлення виконавчого 
документу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути 
поновлено, оскільки він встановлений законом. 

Питання: Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу 
вирішується судом за поданням: 

 

Відповіді: 

1) прокурора; 

2) дитячої або лікувальної установи; 

3) державного виконавця; 

4) судового розпорядника. 

Правильна 
відповідь: 

 

3) державного виконавця. 

Пояснення 
: 

Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом 
за поданням державного виконавця (ч.1 ст.374 ЦПК України). 

Питання: Суд розглядає питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального 
закладу протягом: 

Відповіді: 1) десяти днів; Правильна 1) десяти днів. 
 

 2) п’ятнадцяти днів; 

3) двадцяти днів; 

4) одного місяця. 

відповідь:  

Пояснення 
: 

Суд розглядає питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу 
протягом десятиденного строку (ч.2 ст.374 ЦПК України). 

 


