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У статті визначено органи державного управління в сфері приму2
сового виконання рішень юрисдикційних органів та охарактеризова2
но їх правовий статус. Зробленo висновки про необхідність удоско2
налення існуючої організаційної структури, що забезпечує примусо2
ве виконання рішень юрисдикційних органів. Наголошується на не2
обхідності створення ефективної системи контролю за діяльністю
органів державної виконавчої служби.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування державного уп
равління, яке відбувається в Україні,
сьогодні, як ніколи, потребує особ
ливої уваги до проблем удоскона
лення організаційної структури, що
забезпечує примусове виконання
рішень юрисдикційних органів. При
мусове виконання рішень юрисдик
ційних органів, яке здійснюється
відповідно до Закону "Про виконав
че провадження", займає важливе
місце у забезпеченні захисту прав
фізичних та юридичних осіб, є не
від'ємною складовою правоохорон
ної функції держави.
Для реалізації завдань і функцій,
держава як суб'єкт політичної вла
ди з метою управління суспільством
створює систему державних органів.
Відповідне суб'єктне забезпечення
характерне й для сфери примусово
го виконання рішень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти організаційно
забезпечення державного управлін
ня в сфері примусового виконання
рішень юрисдикційних органів роз
робляли Ф.В. Бортняк, Г.Д. Джума
гельдієва, Р.В. Ігонін, А.І. Перепели
ця, Л.В. Скомороха, С.В. Щербак,
С.Я. Фурси та інші. Однак всі дослі
дження з даної проблематики здійс
нювалися виключно в контексті ви
конавчого провадження, зокрема
дослідження органів примусового
виконання рішень, системи суб'єктів
виконавчого провадження. Але при
цьому завдання дослідити саме ор
гани державного управління в сфері
примусового виконання рішень не
ставились.
Отже, метою даної статті є визна
чення державних органів, які здійс
нюють державне управління в сфері

примусового виконання рішень
юрисдикційних органів. Для реалі
зації мети необхідно встановити
органи, які здійснюють управлінські
функції в зазначеній сфері, проана
лізувати їх компетенцію та специфі
ку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Для ефективного функціонуван
ня будьякої сфери державного уп
равління необхідна відповідна орга
нізація управління.
А дм іні стра тив но прав ов а
організація управління (державне
управління) полягає у виконавчій і
розпорядчій діяльності системи
суб'єктів, покликаних здійснювати
на основі законів та інших правових
актів прогнозування й координацію
діяльності різних ланок цієї систе
ми, облік і контроль за розпоряд
женнями, матеріальними та фінан
совими ресурсами, кадрову роботу,
застосування моральних і матері
альних стимулів, заходів дисциплі
нарного й адміністративного впли
ву [1, с. 284].
Суб'єктом, який здійснює дер
жавноуправлінську діяльність, є
орган державного управління, під
яким "як правило, розуміють струк
туру, спеціально утворену державою
для реалізації управлінських функ
цій" [2, с. 30].
Управління в сфері примусового
виконання рішень юрисдикційних
органів здійснюється Міністерством
юстиції України (далі — Мін'юст),
який є центральним органом вико
навчої влади. Мін'юст забезпечує
втілення в життя державної політи
ки та здійснює керівництво доруче
ною йому сферою управління. Од
ним із основних завдань Мін'юсту є
організація виконання рішень судів
та інших органів (посадових осіб)
відповідно до законів. З цього вип
ливає, що організація та практичне
виконання рішень судів та інших
органів є невід'ємною частиною дер
жавної правової політики. При цьо
му з огляду на те, що Міністерство
юстиції України є органом виконав
чої влади, діяльність державної ви
конавчої служби являє собою один
із проявів практичної реалізації ви
конавчої влади [3, с. 4].
Тобто функціонально примусо
ве виконання рішень віднесено до
органів виконавчої влади. Як заува
жує Козлов, "державне управління
за своїм призначенням і змістом
являє собою той вид державної
діяльності, в межах якої практично
реалізується виконавча влада. Відпо
відно всі суб'єкти (органи) виконав
чої влади фактично є елементами
системи державного управління" [4,
с. 4].
Слід зазначити, що хоча й не всі
органи державного управління мо
жуть бути визначені як власне орга
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ни виконавчої влади, але оскільки
державне управління в сфері приму
сового виконання рішень юрисдик
ційних органів здійснюється в ме
жах діяльності органів виконавчої
влади, то вважаємо за можливе роз
глядати поняття "орган виконавчої
влади" й "орган державного управ
ління" як рівнозначні. Тим більше,
що не заперечує можливості тако
го доктринального використання і
юридична енциклопедія, яка вико
ристовує поняття "органи виконав
чої влади" і "органи державного уп
равління" як синоніми, оскільки "пе
реважний обсяг своїх повноважень
органи виконавчої влади реалізують
у сфері державного управління,
тому їх прийнято називати органа
ми державного управління" [5, с.
287]. Ототожнють органи держав
ного управління і виконавчої влади
О.П. Корєнев [6, с. 81], В.К. Колпа
ков, який наголошує, що не кожен
орган, який реалізує функції у сфері
державного управління, може бути
визначений як орган виконавчої
влади, а "найбільш чітким критерієм
їх розмежування є нормативне зак
ріплення за останніми статусу
органів державної виконавчої вла
ди [2, с. 30].
Управлінські повноваження в
сфері примусо вог о вико нання
рішень Мін'юст реалізовує як без
посередньо, так і через свої тери
торіальні органи, а також підприє
мства, установи та організації, що
належать до сфери його управлін
ня.
Система органів юстиції норма
тивно визначена Постановою КМУ
"Про систему органів юстиції" від
30.04.1998 № 592 [7], Положенням
про Міністерство юстиції України [8]
та включає: Міністерство юстиції;
Головні управління юстиції Мін'юс
ту в Автономній Республіці Крим,
головні управління юстиції в облас
тях, мм. Києві та Севастополі (далі
— Головне управління юстиції); ра
йонні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні
управління юстиції (далі — районне
управління юстиції).
Система органів державного уп
равління в сфері примусового вико
нання рішень є доволі складною, ос
кільки відповідно до Закону Украї
ни "Про державну виконавчу служ
бу" [9] до системи органів Мін'юсту
входить державна виконавча служ
ба (далі — ДВС), яка здійснює вико
нання рішень юрисдикційних органів
в Україні. Завданням державної ви
конавчої служби є своєчасне, повне
і неупереджене примусове виконан
ня рішень, передбачених законом.
Згідно із ст. 3 Закону України
"Про державну виконавчу службу"
органами державної виконавчої
служби є:
— Департамент державної вико
навчої служби Мін'юсту;
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— відділи державної виконавчої
служби Головного управління юс
тиції Мін'юсту в Автономній Рес
публіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських уп
равлінь юстиції;
— районні, міські (міст обласно
го значення), районні в містах відділи
державної виконавчої служби відпо
відних управлінь юстиції (далі — ра
йонний відділ ДВС).
Особливістю правового регулю
вання діяльності Мін'юсту є те, що
окремі напрями його діяльності вре
гульовані спеціальними законами.
Так, повноваження органів юстиції
у сфері примусового виконання
рішень закріплені Законом України
"Про державну виконавчу службу".
Ст. 5 закону "Про державну ви
конавчу службу" визначає компетен
цію органів ДВС з організації діяль
ності ДВС, а також встановлює
організаційні зв'язки між органами
юстиції і органами ДВС на централь
ному і місцевому рівнях.
Мін'юст через Департамент ДВС
Мін'юсту здійснює керівництво
органами ДВС та контроль за їх
діяльністю, добір кадрів, методичне
керівництво діяльністю державних
виконавців, підвищення їх професій
ного рівня, фінансове і матеріально
технічне забезпечення органів ДВС,
розглядає скарги на дії державних
виконавців, організовує виконання
рішень відповідно до закону, надає
роз'яснення та рекомендації щодо
виконання державними виконавцями
рішень у порядку, встановленому
законом.
Частиною 2 ст. 5 Закону "Про
державну виконавчу службу" визна
чено компетенцію Головних уп
равлінь юстиції з організації діяль
ності ДВС. Так, Головні управління
юстиції: організовують виконання
законів і здійснюють керівництво
відділами ДВС Головного управлін
ня юстиції, районними, міськими
(міст обласного значення), районни
ми в містах відділами ДВС (далі ра
йонними відділами ДВС), координу
ють й контролюють їх діяльність;
організують професійну підготовку
і атестацію державних виконавців;
розглядають скарги на дії державних
виконавців; заохочують за успіхи в
роботі і накладають стягнення за по
рушення трудової дисципліни; здійс
нюють матеріальнотехнічне забез
печення ДВС; організовують вико
нання рішень відповідно до закону,
надають рекомендації щодо вико
нання державними виконавцями
рішень у порядку, встановленому
законом.
Тобто Мін'юст через Департа
мент ДВС, а головні управління юс
тиції безпосередньо здійснюють
керівництво органами ДВС, коорди
націю та контроль за їх діяльністю,
а також кадрове, фінансове та мате
ріальнотехнічне забезпечення.

Повноваження районних уп
равлінь юстиції та відділів ДВС виз
начені нормативноправовими акта
ми Мін'юсту [10; 11]. Завданням ра
йонного управління юстиції у сфері
примусового виконання рішень
юрисдикційних органів є організа
ційне забезпечення та координація
роботи відділу державної виконав
чої служби. Однак, якщо проаналі
зувати його функції, в цій сфері,
вони є переважно, допоміжними та
забезпечувальними. Так, районне
управління юстиції сприяє органі
зації роботи відділу державної вико
навчої служби; веде облік законо
давства та практики роботи органів
державної виконавчої служби. Тоб
то управлінський вплив районного
управління юстиції на відділ ДВС
суттєво обмежений. Районний відділ
державної виконавчої служби хоча
і є його структурним підрозділом,
але фактично підпорядковується Де
партаменту ДВС через відповідний
відділ ДВС Головного управління
юстиції. Більшість функцій районний
відділ ДВС реалізовує самостійно.
Фактично можна лише говорити про
часткову підпорядкованість відділу
ДВС районному управлінню юстиції,
оскільки міра адміністративної за
лежності мінімальна. До повнова
жень керівного впливу районного
управління юстиції можна віднести:
призначення за поданням начальни
ка відділу ДВС спеціалістів та інших
працівників цього відділу; ведення
обліку законодавства та практики
роботи органів державної виконав
чої служби; розгляд звернень грома
дян.
Особливість статусу районних
відділів ДВС полягає і в тому, що
вони є юридичними особами. Не
обхідність надання зазначеним орга
нам державної виконавчої статусу
юридичної особи щодо здійснення
виконавчих дій відповідно із Зако
ном "Про виконавче провадження" в
багатьох випадках пов'язана з опе
раціями з майном та грошовими кош
тами [12, с.10].
Слід відмітити також і концент
рацію переважної більшості управ
лінських функцій в сфері примусо
вого виконання рішень у Головно
му управлінні юстиції, тобто цент
ралізацію управління. Більшість ва
желів керівного впливу зосередже
но саме на регіональному рівні,
включаючи питання кадрового, ма
теріальнотехнічного забезпечення,
здійснення контролю, застосування
заходів юридичної відповідальності
тощо. На нашу думку, необхідний
раціональний розподіл повнова
жень та функцій у сфері примусо
вого виконання рішень між Голов
ним та районними управліннями
юстиції з метою посилення контро
лю за примусовим виконанням
рішень. Розширення повноважень
районного управління юстиції,
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зокрема, сприятиме посиленню за
хисту прав сторін виконавчого про
вадження.
Особливість статусу органів ДВС
полягає і в особливі процедури при
значення керівників її територіаль
них органів та державних вико
навців:
— заступники начальників, дер
жавні виконавці районних відділів
ДВС призначаються начальниками
Головного управління юстиції за по
данням начальників районних від
ділів ДВС;
— державні виконавці підрозді
лу примусового виконання рішень
відділу ДВС Головного управління
юстиції — начальником Головного
управління юстиції;
— начальники підрозділів приму
сового виконання рішень відділів
ДВС Головного управління юстиції,
начальники районних відділів ДВС —
начальниками Головного управління
юстиції за поданням начальників
відділів ДВС зазначеного управлінь
юстиції;
— заступники директора та дер
жавні виконавці Департаменту ДВС,
начальники відділів ДВС Головного
управління юстиції — Міністром
юстиції України за поданням дирек
тора Департаменту ДВС.
Однак, призначення працівників
органів ДВС, які не є керівниками
органів ДВС або державними вико
навцями здійснюється керівниками
відповідних органів юстиції на за
гальних підставах.
В.Б. Авер'янов характеризуючи
державне управління в цілому зазна
чає, що завдання та цілі державного
управління, диференціюючись у
функціях конкретних органів систе
ми державного управління, багато в
чому впливають на внутрішню струк
туру як системи органів державного
управління, так і конкретних її ор
ганів [13, с. 46]. Повною мірою це ха
рактерно й для структури органів
юстиції та ДВС.
Аналізуючи структуру органів
юстиції та ДВС, можна сказати, що
система управління у сфері примусо
вого виконання рішень юрисдик
ційних органів побудована за функ
ціональною ознакою. Органи ДВС
відокремлені не організаційно, а
саме функціонально від органів юс
тиції.
Мін'юст та органи системи юс
тиції здійснюють загальне керівниц
тво органами ДВС, а також норма
тивне, кадрове, фінансове, матері
альнотехнічне забезпечення. Їх зав
дання — створення усіх необхідних
умов для ефективної реалізації орга
нами ДВС своїх завдань. Таке розді
лення повноважень ключовим чином
впливає на побудову органів держав
ного управління.
У теорії управління виділені на
ступні переваги і недоліки функці
ональної структури, які характерні
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і для ДВС [14, с. 68]. До переваг мож
на віднести такі: висока компетент
ність спеціалістів, що відповідають
за здійснення конкретних функцій;
звільнення лінійних управлінців від
вирішення деяких спеціальних пи
тань; виключення дублювання і па
ралелізму у виконанні управлінсь
ких функцій; зменшення потреби у
спеціалістах широкого профілю.
Недо ліки — надмірна заці кав
леність в реалізації цілей і завдань
"своїх" підрозділів; труднощі у
підтриманні постійних взаємозв'
язків між різними функціональними
службами; прояви тенденцій над
мірної централізації; довготри
валість процедур прийняття рішень.
Тобто фактично організаційна
структура управління у сфері при
мусового виконання рішень повною
мірою не відповідає завданню, яке
поставлене перед органами ДВС, ос
кільки виконавче провадження по
требує швидкості, оперативності
вирішення питань, у тому числі й
організаційного, кадрового, матер
іальнотехнічного забезпечення. В
той же час організаційна структура
органів державного управління в цій
сфері певною мірою поєднує інтере
си органів юстиції і особливостей
здійснення виконавчого провад
ження.
Таким чином, можна зазначити,
що ДВС не є самостійним державним
органом, оскільки, поперше, орга
нізаційно відділи ДВС виступають
структурними підрозділами органів
юстиції; подруге, працівники орга
нів ДВС призначаються начальником
відповідного органу системи юс
тиції.
Крім того, органи ДВС обмежені
у виборі форм юридичного впливу, в
яких, власне, і відбувається процес
реалізації завдань і функцій. Прий
нято розрізняти чотири форми уп
равлінської діяльності:1) видання
нормативних актів управління; 2) ви
дання індивідуальних (ненорматив
них, адміністративних) актів управ
ління; 3) проведення організаційних
заходів; 4) здійснення матеріально
технічних операцій. [1, с. 137—139].
Серед цих форм перші дві відносять
ся до правових, а решта — до непра
вових форм управлінської діяль
ності.
Органи ДВС здійснюють само
стійно управління підпорядковани
ми органами ДВС, як правило, за до
помогою неправових форм. Біль
шість рішень органів ДВС опосеред
ковується правовими актами органів
юстиції. Без погодження з органами
юстиції органи ДВС приймають пра
вові акти винятково із питань проце
суального характеру, пов'язаних із
здійсненням виконавчого прова
дження, наприклад, витребування та
проведення перевірки виконавчого
провадження [15], передачі матері
алів виконавчого провадження [16],

утворення та функціонування вико
навчих груп при органах ДВС [17],
тощо.
Важливе значення для успішно
го здійснення державного управлін
ня має реалізація принципу опера
тивної самостійності [2, с. 26]. Під
порядкованість органів ДВС вищим
органам ДВС за своїм характером є
саме оперативною, оскільки підпо
рядковані лише з питань: організації
своєчасного, повного і неупередже
ного примусового виконання; орга
нізаційного і методичного забезпе
чення та координації діяльності
органів ДВС; контроль за їх діяльні
стю; інших питань процесуального
характеру, пов'язаних із здійснен
ням виконавчого провадження. Саме
із цим пов'язане виділення у складі
органів юстиції органів ДВС, оскіль
ки здійснення виконавчого прова
дження потребує оперативного прий
няття рішень.
Одним із актуальних питань ді
яльності органів юстиції на місце
вому рівні є фактична розрізненість
управлінь юстиції та органів дер
жавної виконавчої служби. Фак
тично органи ДВС є системою в си
стемі. Це, на нашу думку, супере
чить одному із основоположних
принципів організації і діяльності
органів виконавчої влади — прин
ципу єдиноначальності. Так, Ю.М.
Козлов зазначає, що "єдинона
чальність — обов'язковий атрибут
власне державноуправлінської
діяльності" [4, с. 41]. Із принципу
єдиноначальності походить і прин
цип відповідальності органів вико
навчої влади та їх посадових осіб.
Цей принцип закріплено і в поло
женнях про відповідний орган юс
тиції. Так, Начальник Головного
управління юстиції несе персональ
ну відповідальність за виконання
покладених на управління юстиції
завдань і здійснення ним своїх
функцій, в тому числі й у сфері при
мусового виконання рішень юрис
дикційних органів. Однак началь
ники відділу державної виконавчої
служби призначаються та звіль
няються Міністром юстиції за по
данням директора Департаменту
державної вико навчої служб и
Мін'юсту. Певною мірою це "ком
пенсується" правом начальника Го
ловного управління призначати
працівників та державних вико
навців зазначеного відділу. Однак
в будьякому випадку необхідно
усвідомлю вати, що по рушення
принципу єдиноначальності та не
можливості керівника притягнути
самостійно до відповідальності
своїх підлеглих, зокрема, негатив
но впливає на ефективність здійс
нюваного контролю за діяльністю
підпорядкованих йому органів та
посадових осіб, а отже й на ефек
тивність управлінської діяльності в
цілому. Встановлення відповідаль
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ності сприяє підвищенню якості ро
боти.
На нашу думку, для підвищення
ефективності державного управлін
ня в сфері примусового виконання
рішень необхідне інституційне роз
межування функцій органів юстиції
і органів ДВС. Для цього необхідно
усунути поєднання в одному органі
функцій:
— поперше, з вироблення по
літики, нормативноправового за
безпечення та організації діяльності
із забезпечення примусового вико
нання рішень і, власне, примусового
виконання рішень;
— подруге, контролю та приму
сового виконання рішень, оскільки
поєднання їх в одному органі при
зводить до зниження об'єктивності
такого контролю.
Необхідно створити повноцін
ну систему контролю, який сьо
годні фактично здійснюється лише
посадовими особами органів ДВС.
Для уникнення дублювання конт
рольних функцій необхідно чітко
розмежувати суб'єктів та об'єкти
контролю у сфері примусового ви
конання рішень, а саме: органи юс
тиції повинні здійснювати пере
вірки ефективності функціонуван
ня органів ДВС як загалом, а також
за окремими напрямами, наприк
лад, ефективності використання
бюджетних коштів, то органи ДВС
— контроль за організацією діяль
ності підпорядкованих органів,
контроль за діяльністю державних
виконавців та законністю виконав
чого провадження.
У зв'язку із цим раціональним
видається перетворення державної
виконавчу службу на самостійний
орган спеціальної компетенції зі
статусом урядового органу держав
ного управління. Це дасть змогу ра
ціонально розділити функції між
органами юстиції та органами ДВС
і в такий спосіб забезпечити ефек
тивність державного управління в
цій сфері.
Департамент ДВС як урядовий
орган державного управління у
складі Мін'юсту вже функціонував у
2005—2006 роках. Здійснення реор
ганізації органів ДВС було виклика
не необхідністю формуванням чіткої
системи вертикальної підпорядкова
ності органів державної виконавчої
служби та уникнення подвійної під
порядкованості органів державної
виконавчої служби. Повернення
ДВС попереднього статусу були
викликане як політичними причина
ми, так і недосконалістю розподілу
функцій між органами системи юс
тиції та ДВС, зокрема відсутністю
внутрішнього адміністративного кон
тролю Мін'юсту за діяльністю орга
нів ДВС.
Таким чином, в результаті про
веденого дослідження можна зроби
ти наступні висновки:
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1) державне управління в сфері
примусового виконання рішень
юрисдикційних органів здійснюєть
ся Мін'юстом, його територіальними
органами та органами ДВС;
2) державне управління в сфері
примусового виконання рішень
юрисдикційних органів реалізову
ється органами юстиції органами як
безпосередньо, так і через органи
ДВС;
3) система органів державного
управління характеризується відсут
ністю органу спеціальної компетен
ції, який здійснює управління зазна
ченою сферою, адже ДВС не є само
стійним органом, реалізує лише ок
ремі управлінські функції в цій сфері
й входить до складу органів юстиції
як структурний підрозділ;
4) ефективності управління в
сфері примусового виконання рі
шень юрисдикційних органів сприя
тиме чітке розмежування функцій
між органами юстиції та органами
ДВС.
В основу подальших наукових
розробок має бути покладено питан
ня реформування органів державно
го управління в сфері примусового
виконання рішень юрисдикційних
органів в Україні.
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