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УДК 342.95

Актуальні проблеми 
інформатизації діяльності 

Державної виконавчої служби України

З прийняттям змін до Закону Ук-
раїни «Про виконавче провадження»
[1] закінчився складний період станов-
лення системи Державної виконавчої
служби (ДВС) України. Враховуючи
положення нововведеної ст. 4 цього
Закону, яка обумовлює інформаційне
забезпечення виконавчого проваджен-
ня, підкреслимо важливість цього
питання в реалізації державної полі-
тики щодо безумовного та гарантова-

ного забезпечення виконання рішень
суду Державною виконавчою служ-
бою України, а також підвищення
якості надання нею адміністративних
послуг населенню. Очевидно, що без
організації єдиного інформаційного
простору і створення автоматизова-
ної системи галузі вирішити ці завдан-
ня неможливо.

Окремі аспекти удосконалення
діяльності ДВС України висвітлю-
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ються у вітчизняних правників-адміні-
стративістів і практиків А. М. Автор-
гова, В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко,
О. М. Бандурки, Д. Г. Заброди, Р. В. Іго-
ніна, Д. П. Калаянова, Т. О. Коло-
мієць, В.А. Кройтора, Р. В. Миронюка,
Н. Р. Нижника, С. Л. Фурси, С. В. Щер-
бак та інших.

У роботах зазначених учених сфор-
мульовано теорію адміністративного
процесу та адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності; досліджено теоре-
тичні основи виконавчого проваджен-
ня і адміністративно-правового регу-
лювання організації та діяльності
виконавчої служби, особливості функ-
ціонування механізму захисту прав
громадян та юридичних осіб в адміні-
стративному процесі; виокремлено
проблеми примусового виконання
рішень у взаємовідносинах між стягу-
вачем і боржником тощо. Однак при
багатоманітності поглядів на рефор-
мування діяльності ДВС, вважаємо
недостатньо сформульованими поло-
ження щодо інформатизації її діяль-
ності з формуванням єдиного інфор-
маційного простору в системі вико-
навчого провадження.

Мета статті полягає у розкритті
деяких питань удосконалення діяль-
ності Державної виконавчої служби
України на підставі Концепції Авто-
матизованої інформаційно-аналітич-
ної системи.

Важливо наголосити, що сьогодні
окремі напрацювання в цьому напря-
мі все ж існують. Так, слід погодитися
з висновками О. С. Клименка про те,
що складовою об’єкта діяльності дер-
жавної виконавчої служби є сучасні
технології забезпечення виконавчого
провадження [2], до яких ми, своєю
чергою, віднесемо й інформатизацію
основних процесів, що здійснюються
ДВС України. На підставі окресленого
виникає необхідність у формулюван-
ні основних аспектів інформатизації
діяльності ДВС України.

Загальні питання вирішення про-
блем інформатизації ДВС України на

законодавчому рівні висвітлюються
Концепцією Національної програми
інформатизації, затвердженої Зако-
ном України «Про Концепцію Націо-
нальної програми інформатизації» від
04.02.1998 [3], Державною програмою
інформаційно-телекомунікаційного
забезпечення правоохоронних органів,
діяльність яких пов’язана з бороть-
бою зі злочинністю, затвердженою по-
становою Кабінету Міністрів України
від 08.04.2009 № 321 [4], Концепцією
Державної цільової науково-техніч-
ної програми використання в органах
державної влади програмного забез-
печення з відкритим кодом, затвер-
дженої розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 23 грудня 2009 
№ 1588-р [5],Указом Президента Украї-
ни від 31.01.2006 № 80 «Про Єдину
комп’ютерну інформаційну систему
правоохоронних органів з питань
боротьби зі злочинністю» [6] тощо.
Таким чином, ми бачимо, що акту-
альність визначеного нами питання
підтверджується й значним інтере-
сом, який приділяється на держав-
ному рівні інформатизації органів
державної влади, місцевого самовря-
дування, судових та правоохоронних
органів.

Відповідно до зазначених норма-
тивно-правових актів одним із пріори-
тетів розвитку інформаційного су-
спільства в Україні є інформатизація
органів державної влади, яка повинна
сприяти забезпеченню прозорості та
відкритості їх діяльності та підвищен-
ню ефективності функціонування,
поліпшенню якості надання населен-
ню інформаційних послуг, інтеграції
України до глобального інформацій-
ного простору.

Здійснення інформатизації зале-
жить насамперед від рівня розвитку
інформаційно-телекомунікаційних
технологій, у тому числі від викорис-
тання програмного забезпечення,
необхідного для виконання органами
державної влади покладених на них
завдань. Однак нині питання інформа-
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тизації відділів ДВС України не пере-
буває на належному рівні.

Аналіз поточного стану інформа-
тизації ДВС на прикладі відділів ДВС
Дніпропетровського обласного управ-
ління юстиції дає можливість дійти
таких висновків:

– відсутня єдина концепція інфор-
матизації складових ДВС України,
наслідком чого є відсутність в апараті
територіальних управлінь спеціалізо-
ваних підрозділів, які б забезпечували
технічне обслуговування та відпові-
дали за збір, збереження і централіза-
цію інформації про примусово-вико-
навчі відносини;

– реалізація заходів зі створення
єдиної комп’ютерної мережі ДВС
України не має достатніх фінансових
ресурсів, що тягне за собою неодно-
рідність стану забезпечення територі-
альних одиниць ДВС комп’ютерною
технікою, спеціалізованим програм-
ним забезпеченням, локальними мере-
жами;

– автоматизація процесів здійсню-
валась безсистемно, що призвело до
існування у кожному підрозділі влас-
них систем ведення статистичних кар-
ток, діловодства та обліку виконавчих
проваджень;

– процес закупівлі обладнання не
адмініструвався на відповідному рівні –
відсутня інформація про кількість,
конфігурацію, роботоспроможність
технічного обладнання, власника, тер-
мін гарантії і т. п.

Вважаємо, що таке ставлення до
одного зі способів покращення діяль-
ності державних виконавців з метою
підвищення дієвості ДВС України
щодо примусового виконання рішень,
у тому числі майнового характеру, є
нелогічним та шкідливим. Наш вис-
новок обумовлюється тим, що сучас-
ні інформаційні технології дають
змогу створити єдине інформаційне
середовище, фізичною основою якого 
є інтегровані комп’ютерні мережі 
та системи зв’язку, які дають мож-
ливість супроводжувати та координу-

вати процеси здійснення виконавчого
провадження.

На нашу думку, інформатизація
діяльності ДВС України – багатоас-
пектний системоутворюючий процес,
який включає: 1) організацію і раціо-
налізацію робочих процесів, через які
реалізується функціонування системи
ДВС з використання сучасних інфор-
маційних технологій; 2) збір, накопи-
чення, інтеграція і ефективне викори-
стання інформаційних ресурсів – баз і
банків даних та знань, організацію
єдиного інформаційного простору
діяльності ДВС; 3) створення і розви-
ток інформаційної інфраструктури:
системи зв’язку і телекомунікацій, ін-
формаційно-обчислювальних систем
суб’єктів ДВС, організаційних струк-
тур, що забезпечують функціонуван-
ня єдиної інформаційної системи.

Вважаємо, що потоки між суб’єк-
тами виконавчого провадження повин-
ні утворювати так звану «інформаційну
піраміду», в основі якої знаходяться
структурні підрозділи ДВС. Інформа-
тизація повинна охоплювати усі ас-
пекти діяльності всіх учасників вико-
навчого провадження, а також гори-
зонтальні та вертикальні зв’язки як
всередині системи ДВС, так і з іншими
відомствами, утворюючи єдиний ін-
формаційний простір виконавчого
провадження.

Під єдиним інформаційним про-
стором ми розуміємо сукупність
інформаційних ресурсів (баз, банків
даних, реєстрів), технології їх веден-
ня і використання, інформаційно-
телекомунікаційних систем та мереж,
що функціонують на підставі єди-
них принципів і за загальними прави-
лами, забезпечуючи взаємодію су-
б’єктів виконавчого провадження, з
метою задоволення їх інформаційних
потреб.

Зрозуміло, що формування і роз-
виток єдиного інформаційного про-
стору виконавчого провадження і від-
повідного технологічного середови-
ща – проблема міжгалузева. Вона
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потребує вирішення складних органі-
заційно-технічних завдань, значних
витрат і не може бути вирішена одно-
особово тільки Міністерством юсти-
ції України. Тим паче, необхідно ро-
зуміти, що створення єдиного інфор-
маційного простору виконавчого 
провадження є не самоціллю чи ви-
гадкою для створення «інвестиційних
карманів», а об’єктивною необхідні-
стю системи виконавчого провадження
та аспектом покращення діяльності
ДВС України.

Тому важливим напрямом розвит-
ку інформатизації є організація регу-
лярної інформаційної взаємодії ДВС
України з органами виконавчої і зако-
нодавчої влади, іншими підприємства-
ми, установами, організаціями як на
територіальному, так і на муніципаль-
ному рівнях. У підсумку це повинно
забезпечити вирішення головного
завдання, що стоїть перед ДВС Украї-
ни – виконання державних гарантій
забезпечення громадян належним рів-
нем виконання рішень судів та інших
юрисдикційних органів.

Однак спочатку проаналізуємо
результати застосування таких систем
у державних структурах України. Роз-
глядаючи інформатизацію судових та
правоохоронних органів, можна ви-
значити такі позитивні тенденції в
оптимізації їх роботи: 1) поліпшення
контролю за виконанням документів;
2) ведення постійного оперативно-
го спостереження за ефективністю
роботи усіх виконавців із подальшим
виявленням прострочених контролів;
3) поява можливості швидко форму-
вати різноманітні звіти і довідки тощо.

Таким чином, найважливішим ас-
пектом інформатизації є скорочення
витрат на забезпечення функціону-
вання та керування діяльністю ДВС
України за рахунок раціоналізації й
уніфікації організаційних, технологіч-
них і фінансово-економічних схем та
робочих процесів ДВС України, упо-
рядкування й уніфікації інформацій-
них потоків.

Враховуючи позитивність окре-
сленого досвіду, ми пропонуємо для
забезпечення подальшого розвитку
стану інформатизації в органах ДВС
України розробити та затверди-
ти Концепцію Автоматизованої ін-
формаційно-аналітичної системи під-
тримки діяльності органів ДВС Ук-
раїни.

Зрозуміло, що стратегія введення
єдиного інформаційного простору у
діяльність ДВС України, повинна
мати свою систему завдань, цілей та
принципів, які ми й розкриємо. Мета
цієї Концепції полягає у:

– виявленні неефективних проце-
сів та процедур, технологію яких
можливо змінити з метою зменшення
витрат часу на виконання роботи;

– налагодженні надійного елект-
ронного поштового зв’язку між усіма
органами ДВС з метою скорочення
терміну доставки кореспонденції, об-
міну інформацією;

– покращенні контролю за дотри-
манням процесуальних термінів на
всіх етапах здійснення виконавчого
провадження;

– впровадженні автоматизації в
найбільш трудомісткі та рутинні про-
цеси діяльності ДВС (документообіг,
статистична звітність, планування,
кадрові питання тощо).

Відповідно цілями цієї Концепції
можуть бути:

– створення єдиного інформацій-
ного простору системи ДВС і його
інтеграція до інформаційного просто-
ру України;

– подальша комп’ютеризація ро-
бочих процесів діяльності ДВС, вико-
ристання сучасних засобів зв’язку та
телекомунікацій;

– підвищення оперативності, пов-
ноти, достовірності і об’єктивності
обліку та контролю за збором і роз-
поділом фінансів;

– підвищення обґрунтованості управ-
лінських рішень за рахунок викори-
стання розрахунково-аналітичних і
оптимізаційних методів і моделей,
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створення інтегрованої та інформа-
ційно-аналітичної системи;

– підвищення рівня довідково-ін-
формаційного обслуговування уста-
нов ДВС та суб’єктів виконавчого
провадження;

– зниження трудомісткості праці,
підготовки, збору і обробки даних з
виконавчого провадження.

Побудова Автоматизованої інфор-
маційно-аналітичної системи підтрим-
ки діяльності органів ДВС України
повинна ґрунтуватися на таких прин-
ципах:

– централізації, що передбачає
створення центральної бази даних
(Єдиний реєстр заборон відчуження
об’єктів нерухомого майна, Реєстр
прав власності на нерухоме майно,
Єдиний державний реєстр виконав-
чих проваджень, Державний реєстр
iпотек, рекомендована виконавча прак-
тика, статистична звітність), можли-
вість використання ресурсів системи
користувачами залежно від наданих
прав доступу;

– стандартизації – впровадження
нормативно-довідникової системи,
забезпечення можливості взаємодії з
іншими інформаційними системами;

– децентралізації – забезпечен-
ня достатніми функціональними мож-
ливостями локальних робочих місць
для ситуацій, коли зв’язок із цен-
тральною базою даних ненадійний
або втрачений. Можливість роботи 
із регіональним рівнем центральної
бази даних;

– мінімізації числа операцій за
рахунок впровадження системи одно-
разового внесення інформації, вико-
ристання довідників і класифікаторів,
установлення взаємозв’язків між
документами;

– масштабності – врахування не-
обхідності роботи в умовах різної
чисельності користувачів, можливість
витримувати пікові навантаження в
період формування звітності.

Вертикально функціональна струк-
тура Автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи підтримки діяль-
ності органів ДВС України повинна
охоплювати три рівні: районний – ра-
йонні (міські) відділи ДВС; обласний –
відділи ДВС Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, облас-
них, Київського та Севастопольсько-
го міських управлінь юстиції; та цент-
ральний – Департамент ДВС України
Міністерства юстиції. На кожному з
цих рівнів необхідно створити локаль-
ну систему обробки даних, до складу
якої входять забезпечувальні та функ-
ціональні підсистеми.

Забезпечувальні підсистеми виді-
лено за типовими ознаками і належ-
ністю: інформаційне, технічне, програм-
не, організаційне, правове, кадрове за-
безпечення. Тут запроваджуються такі
технологічні автоматизовані робочі
місця (АРМ):АРМ адміністратора, АРМ
для системного програміста,АРМ під-
тримки роботи мережі та АРМ дис-
петчера-технолога системи.

Функціональну підсистему можна
назвати горизонтальною, вона може
складатися з робочого місця кори-
стувача загального доступу та ро-
бочого місця зареєстрованого кори-
стувача.

Користувачем загального доступу
може бути будь-який громадянин, що
має доступ до мережі Інтернет з вико-
ристанням веб-браузера. Реєстрація 
в системі користувачів загального
доступу не вимагається, вони можуть
працювати з системою анонімно.
Через сайт ДВС України користувач
загального доступу може: отримати
інформацію про ДВС України взагалі
та окремі її структурні підрозділи,
зокрема: контактна інформація, годи-
ни прийому, зразки документів та ін.;
доступ до прикладів виконавчої прак-
тики тощо.

Таким чином, нами визначені ос-
новні положення Концепції Автома-
тизованої інформаційно-аналітич-
ної системи підтримки діяльності ор-
ганів ДВС України, хоча це питання
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потребує подальшого опрацювання.
Одночасно хотілося б зазначити, що
для вирішення проблем інформатиза-
ції як важливої складової подальшого
розвитку діяльності ДВС України у
цілому необхідна велика організатор-
ська і просвітницька робота не тільки

спеціалістів інформаційних служб,
але й керівників ДВС України усіх
рівнів. Без комплексного вирішення
перелічених завдань віддача від витра-
чених зусиль та засобів на впрова-
дження нових інформаційних техно-
логій буде незначною.

Актуальні проблеми інформатизації діяльності Державної виконавчої...
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