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Кроссворд по предмету "предмету Виконавче провадження (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Засiб закрiплення рiзними способами на вiдповiдному матерiалi iнформацiї про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумову дiяльнiсть людини
4. Учасник виконавчого впровадеження
5. Чиї вимоги державний виконавець зобовязаний задовольнити, якщо вони не порушують iнтересiв стягувача i не ускладнюють виконання рiшення
6. Порядок та умови страхування державних виконавцiв встановлюються Кабiнетом … України
8. Заключна частина протоколу засiдання зборiв, правлiння, президiї та iн
10. Заява є внутрiшня i …
11. Оцiнка майна боржника провадиться … виконавцем за ринковими цiнами, якi дiють на день проведення оцiнки, крiм випадкiв, коли оцiнка провадиться за регульованими цiнами
12. Яке виконання рiшень в Українi покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органiв Мiнiстерства юстицiї України
13. Хто має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат, повязаних iз провадженням виконавчих дiй
14. Обовязок утримання у визначених законом випадках одним членом сiмї iнших, якi потребують цього. Проводяться або за згодою, або в судовому порядку
15. Про вiдмову у вiдкриттi виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яку не пiзнiше наступного дня надсилає …
16. … провадження - це сукупнiсть дiй органiв i посадових осiб, спрямованих на примусове виконання рiшень судiв та iнших органiв
17. Одним iз органiв державно-виконавчої служби є
18. Розмiр … по алiментах визначається державним виконавцем за мiсцем виконання рiшення виходячи з фактичного заробiтку (доходiв)
19. Додаткове кримiнальне покарання (у деяких країнах — «iнший захiд кримiнально-правового характеру»), яке полягає у примусовому безоплатному вилученнi у власнiсть держави всього або частини майна, яке належить засудженому на правi власностi
21. Кому при завершеннi виконавчих дiй авансовий внесок повнiстю повертається
22. Покарання у видi конфiскацiї майна полягає в примусовому безоплатному …

По вертикали
1. Субєкт права, здатний вiд власного iменi набувати права i обовязки, за умови реєстрацiї у встановленому законом порядку
2. Яке посвiдчення надається державному виконавцю
7. Повна компенсацiя, яку отримує працiвник в обмiн на послуги, якi вiн виконав для роботодавця. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробiтна плата. Проте, число додаткових вигод, як механiзми винагороди постiйно збiльшується
9. Постiйна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомiсяця) учням i студентам середнiх спецiальних та вищих навчальних закладiв, а також аспiрантам та докторантам, за умови успiшного навчання
11. Державнi виконавцi є … службовцями
15. Якою стадiєю судового провадження вважається виконавче провадження
17. У який строк повинi бути проведенi прилюднi торги з дня одержання спецiалiзованою органiзацiєю заявки державного виконавця на їх проведення
20. У … чергу задовольняються всi iншi вимоги в порядку надходження виконавчих документiв

