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Голові Національного агентства з 
питань запобігання корупції

Новікову О.Ф.

бульвар Дружби Народів, 28, м. Київ, 
01103

Шановний Олександре Федоровичу!

Державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – 
Підприємство, ДП «НАІС») опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 
роки» (далі – Проєкт постанови), розроблений Національним агентством з питань 
запобігання корупції (далі – Національне агентство), що направлений листом від 
27.11.2022 № 10-05/24194-22 та, в межах компетенції, надаються пропозиції стосовно 
виконання деяких Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–
2025 роки (далі – Програма), визначених в Додатку 2 до Програми.

1. Щодо виконання заходу 2.1.4.4.2. стосовно забезпечення підключення 
банків до Автоматизованої системи виконавчого провадження задля забезпечення 
автоматизованого арешту коштів на рахунках боржників з метою досягнення 
очікуваного стратегічного результату 2.1.4.4. Удосконалено систему виконання 
судових рішень.

Відповідно до частини першої статті 99 проєкту Закону України «Про 
примусове виконання рішень» (реєстровий № 5660 від 14.06.2021) (далі – 
Законопроєкт № 5660) звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках 
або інших фінансових установах полягає в отриманні інформації про рахунки 
боржників та накладенні/знятті виконавцем арешту на/з кошти(ів), списанні коштів з 
рахунків боржника.

Частиною другою статті 99 Законопроєкту № 5660 встановлено, що звернення 
стягнення на кошти боржників на рахунках у банках здійснюється за допомогою 
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автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – АСВП) шляхом 
інформаційної взаємодії виконавців та банків у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України. 

Підключення та участь банків до (в) інформаційної (ій) взаємодії, 
передбаченої цією статтею, є обов’язковою.

Отже, банки мають забезпечувати арешт коштів на рахунках боржників на 
підставі інформації, отриманої від державних/приватних виконавців, в рамках 
інформаційної взаємодії АСВП та відповідних інформаційних систем банків.

Відповідно до пункту 28 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення  
Законопроєкту № 5660 Національний банк України має:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити підключення банків до взаємодії, передбаченої статтею 99 

цього Закону протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.
Зважаючи на вище викладене, захід 2.1.1.4.2. потребує відповідного 

коригування, а саме встановлення обов’язку підключення банків не до АСВП, а до 
інформаційної взаємодії. 

Варто зазначити, що виконавцями заходу 2.1.4.4.2. визначені НБУ                           
(за згодою), Мін’юст та ДП «НАІС».

Вважаємо, що для належної реалізації цього заходу є необхідною обов’язкова 
участь регулятора у сфері банківської діяльності, а тому пропонуємо прибрати слова 
та символи «(за згодою)» після абревіатури «НБУ». 

2. Щодо виконання заходу 2.1.4.4.7. стосовно впровадження Єдиного 
державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для 
подальшого застосування технологій масивів даних з метою досягнення очікуваного 
стратегічного результату 2.1.3.4. Удосконалено підстави та механізми завершення 
дисциплінарного провадження, зокрема запроваджено механізм завершення розгляду 
дисциплінарної справи щодо судді навіть у разі подання ним заяви про відставку після 
відкриття дисциплінарної справи щодо нього.

Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про Єдиний державний реєстр 
виконавчих документів, затвердженого спільним наказом Державної судової 
адміністрації України, Міністерства юстиції України від 14 червня 2022 року                     
№ 177/2370/5 (далі – Наказ № 177/2370/5), володільцем інформації Реєстру 
(держателем Реєстру) визначено Державну судову адміністрацію України (далі – 
ДСА), яка вживає організаційних та інших заходів, пов'язаних із забезпеченням 
ведення Реєстру.

Варто зазначити, що виконавцями заходу 2.1.4.4.7. визначені ДСА (за згодою) 
та Мін’юст.

Пунктом 6 спільного наказу Державної судової адміністрації України, 
Міністерства юстиції України від 14.06.2022 № 177/2370/5 «Про затвердження 
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів» встановлено, що 
інформація про початок функціонування Реєстру має бути оприлюднена в газеті 
«Голос України» та на вебпорталі судової влади України.
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Отже, вважаємо, що виконання вказаного заходу щодо впровадження 
Єдиного державного реєстру виконавчих документів має покладатись саме на 
ДСА, як держателя вказаного Реєстру, а Мін’юст вже після повідомлення про початок 
функціонування Реєстру має забезпечити запровадження інформаційної взаємодії між 
Реєстром та автоматизованою системою виконавчого провадження.

Зважаючи на викладене, вважаємо доцільним прибрати слова та символи                 
«за згодою» після абревіатури «ДСА». 

2.1. Щодо виконання заходу 2.1.4.4.8. стосовно забезпечення обміну даними 
та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого 
провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів.

Варто зауважити, що строки виконання вказаного заходу (червень – грудень 
2023 року) залежать від дати впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих 
документів, які наразі законодавчо не визначені.

Отже пропонуємо визначити такі строки: протягом 6 місяців з дати 
впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів.

Також, є необхідним додати до виконавців даного заходу адміністратора 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, а саме державне 
підприємство, віднесене до сфери управління Державної судової адміністрації 
України, для технічної реалізації взаємодії з боку ДСА.

Зважаючи на викладене, вважаємо доцільним прибрати слова та символи «за 
згодою» після абревіатури «ДСА».

Водночас повідомляємо, що з огляду на періодичні та довготривалі 
відключення електроенергії, зумовлені результатами масштабних ракетних обстрілів 
агресором критичної інфраструктури України, опрацювання Проєкту постанови 
здійснено Підприємством у максимально можливий стислий строк.

Генеральний директор                             Олексій БЕРЕЖНИЙ

Володимир Гвоздик 206-71-86
Внутр. номер: 7274


