Як оформити аліменти за взаємною згодою?
Один із батьків може подати заяву за своїм місцем роботи, місцем
виплати пенсії, стипендії про нарахування аліментів на дитину, вказавши
розмір та строк. Заява подається особою, яка буде сплачувати аліменти, а не
особою, на користь якої сплачуються аліменти.
Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня,
встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.
Батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому
визначаються розмір та строки виплат. Договір укладається у письмовій
формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання одним із
батьків свого обов’язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися
на підставі виконавчого напису нотаріуса.
У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне
відрахування, кошти на утримання дитини можуть бути присуджені за
рішенням суду.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,
ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Прожитковий мінімум встановлюється Законом
Державний бюджет України» на відповідний рік.
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У 2018 році прожитковий мінімум на дітей становить:
• з 1 січня 2018 року – 1492 гривень
• з 1 липня – 1559 гривень
• з 1 грудня – 1626 гривні

віком до 6 років:

• з 1 січня 2018 року – 1860 гривень
• з 1 липня – 1944 гривень
• з 1 грудня – 2027 гривень
Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину
частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою
дитиною повноліття.
віком від
років:

6

до

18

При досягненні повноліття найстаршою дитиною аліменти будуть
стягуватись за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка
досягла повноліття. Для зміни розміру аліментів стягувач має право
звернутися до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших
дітей.
Той із батьків або інший законний представник дитини, разом з яким
проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу
судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини,
на 3 і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів.
При цьому, розмір аліментів на кожну дитину не повинен перевищувати
десяти
прожиткових
мінімумів
на
дитину
відповідного
віку.
Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій
грошовій сумі.
Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у
твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення».
Чи можливе дострокове припинення сплати аліментів?
Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо
дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і повністю забезпечує
її потреби.
За угодою між батьками обов’язок зі сплати аліментів може бути
достроково припинений шляхом укладення договору про припинення права
на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме
майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме
майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього
права відповідно до закону.
Що робити, якщо один із батьків не платить аліменти добровільно?
Якщо боржник працює або отримує інші доходи, стягувач може
самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або
отримання ним пенсії, стипендії та інших доходів із заявою про здійснення
відрахування аліментів, або направити виконавчий документ до органу
державної виконавчої служби чи приватного виконавця за місцем
проживання, перебування, роботи боржника або за місцем знаходження його
майна для виконання рішення в примусовому порядку.
Яка відповідальність за несплату аліментів?
У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана
сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками,
одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1%
суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня
прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня
ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100%
заборгованості.
Якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці:
• відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників;

• майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та реалізується;
• виконавець звертається до суду щодо застосування до боржника
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.
У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за
поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника.
За злісне ухилення від сплати аліментів (наявності заборгованості понад 3
місяці) боржника може бути притягнуто до кримінальної відповідальності.
Для цього стягувачу необхідно звернутися до органів Національної поліції за
місцем проживання або реєстрації боржника з повідомленням про вчинення
ним кримінального правопорушення, передбаченого статтею 164
Кримінального кодексу України.
Злісне ухилення від сплати аліментів карається:
•
•

громадськими роботами на строк
або арештом на строк до 3 місяців;

•

або обмеженням волі на строк до 2 років.

від

80

до

120

годин;

Якщо таке діяння вчинене особою, раніше судимою за такий злочин:
•
•

громадськими роботами на строк
або арештом на строк від 3 до 6 місяців;

•

або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років.
Яремчанське бюро правової допомоги

від

120

до

240

годин;

