Витяги з законодавства України
Витяг з Закону України “Про виконавче провадження”:
Стаття 18. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців
3. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:
3) з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів,
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін
та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій
пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну;
16) накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб
у випадках, передбачених законом;
4. Вимоги виконавця щодо виконання рішень є обов’язковими на всій території
України. Невиконання законних вимог виконавця тягне за собою відповідальність,
передбачену законом.
5. Під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до
інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка
міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу
до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції
України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.
Стаття 76. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення
вимог цього Закону
1. За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому
числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та
інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і
майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи
зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких
відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи
місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних
причин за викликом виконавця, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.
2. За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно
перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про
виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів
досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення:
Стаття 18813. Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного
Виконавця
-

Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо
усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або
неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника,
неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника,
ненадання на вимогу державного виконавця, приватного виконавця декларації про доходи
та майно, що подається відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", чи
зазначення у такій декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну
відомостей, які зазначаються у декларації, неповідомлення боржником про зміну місця
проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також неявка
без поважних причин за викликом державного виконавця, приватного виконавця тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Витяг з Кримінального кодексу України:
Стаття 382. Невиконання судового рішення
1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали
законної сили, або перешкоджання їх виконанню карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою
особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

