
 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА 

АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО 

ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  

 

НАКАЗ 

14 червня 2022 р.                      Київ 

 

№ 177/2370/5 

 

 

Про затвердження Положення  

про Єдиний державний реєстр  

виконавчих документів 

 

 

Відповідно до пункту 10 § 2 розділу 4 Закону України від 03 жовтня  

2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», Закону 

України «Про виконавче провадження», Закону України від 27 квітня 2021 

року № 1416-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи»  

 

НАКАЗУЄМО: 
 

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих 

документів, що додається. 

 

2. Органам державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України та які забезпечують реалізацію державної політики у 

відповідній сфері, у двомісячний термін з дня набрання чинності цим наказом 

надіслати до державного підприємства, що належить до сфери управління 

Державної судової адміністрації України, зразки форм виконавчих документів 

та узгодити порядок їх заповнення. 

 

3. Державній судовій адміністрації України: 

 

1) спільно з Міністерством юстиції України у тримісячний термін з дня 

набрання чинності цим наказом забезпечити затвердження протоколу або 
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укладення договору про інформаційну взаємодію між Єдиним державним 

реєстром виконавчих документів (далі – Реєстр) та автоматизованою 

системою виконавчого провадження; 

 

2) до початку функціонування Реєстру забезпечити прийняття з органами 

державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та 

які забезпечують реалізацію державної політики у відповідній сфері, спільних 

рішень, які оформлюються окремими протоколами або договорами про 

інформаційну взаємодію між Реєстром та інформаційними системами 

зазначених органів за погодженням з Міністерством юстиції України. 

 

4. Органам державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України та які забезпечують реалізацію державної політики у 

відповідній сфері, спільно з Державною судовою адміністрацією України 

вжити заходів для виконання підпункту 2 пункту 3 цього наказу. 

 

5. До запровадження Реєстру виконавчі документи можуть пред’являтися 

до виконання в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством 

юстиції України, відповідно до статті 4 Закону України  

«Про виконавче провадження». 

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 

пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через 30 днів із дня 

опублікування повідомлення про початок функціонування Реєстру в газеті 

«Голос України» та на вебпорталі судової влади України.  

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П. та заступника 

Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Орлова С.Г. 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України 
 
 /підпис/     Олексій САЛЬНІКОВ 

            Міністр юстиції України 
 

 
               /підпис/  Денис МАЛЮСЬКА 

  
 

 

 


