ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 04 липня 2018 року

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів
(реєстр. № 8198)

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів
(реєстр.№ 8198 від 26.03.2018), поданий Кабінетом Міністрів України,
Комітет, в межах предмету відання, зазначає наступне.
Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про
банки і банківську діяльність», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів» і «Про виконавче
провадження» та поліпшити процедуру здійснення примусового виконання
рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями.
Для цього пропонується, зокрема:
- удосконалити деякі питання щодо організації діяльності приватного
виконавця;
- удосконалити порядок сплати авансового внеску при пред’явленні
виконавчого документа до виконання (пропонується звільнити стягувача від
обов’язку разом із заявою про відкриття виконавчого провадження подавати
документ про сплату авансового внеску, підтвердженням його сплати буде
надходження коштів на відповідні рахунки);

- зменшити максимальний розмір авансового внеску - з 37230 грн до
3682 грн.
Законопроектом вносяться також зміни до статті 26 Закону України
«Про виконавче провадження» в частині приведення термінології стосовно
осіб з інвалідністю до Конвенції про права осіб з інвалідністю.
Слід зазначити, що 16.06.2018 Верховна Рада України ухвалила Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям
Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» (27.06.2018 Закон направлено на підпис
Президенту України), основним завданням якого є комплексне вирішення
питань, що стосуються учасників здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Заходи) та
осіб з інвалідністю. Зокрема, цим Законом вносяться зміни до Закону України
«Про виконавче провадження», якими передбачається надання учасникам
Заходів права на користування державними гарантіями, передбаченими для
учасників антитерористичної операції, та заміна слів «інвалід», «дитинаінвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни» в усіх відмінках і числах
словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «особа з
інвалідністю з дитинства», «особа з інвалідністю внаслідок війни» у
відповідному відмінку і числі.
Законопроектом зберігаються норми щодо звільнення від сплати
авансового внеску, зокрема, осіб з інвалідністю внаслідок війни; осіб з
інвалідністю І, ІІ груп; законних представників дітей з інвалідністю і
недієздатних осіб з інвалідністю I та II груп; громадян, віднесених до категорій
1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Від сплати
авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями, зокрема, про
обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання
пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг
дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги,
захисту, пільг.
Міністерство фінансів України підтримує законопроект.
Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея інвалідів
України» пропонує внести зміни до законопроекту в частині звільнення від
сплати авансового внеску стягувача за рішеннями про надання реабілітаційних
послуг, враховуючи те, що реабілітаційні послуги, як і соціальні послуги,
надаються особам з інвалідністю, учасникам антитерористичної операції та
іншим особам з метою сприяння їх інтеграції в суспільство і вирішення їхніх
життєвих проблем.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції
надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів –
проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Народні депутати України – члени Комітету підтримали пропозицію
ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» щодо внесення змін до
законопроекту в частині звільнення від сплати авансового внеску стягувача за
рішеннями про надання реабілітаційних послуг.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до деяких законів України щодо примусового виконання судових рішень
і рішень інших органів (реєстр. № 8198 від 26.03.2018), поданий Кабінетом
Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу з урахуванням пропозиції Комітету.
2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з його
опрацювання.
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