ЯКА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ?
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
звернутись до органів Національної поліції за
місцем проживання або реєстрації боржника з
повідомленням про вчинення ним кримінального
правопорушення, передбаченого статею 164
Кримінального кодексу України.

МАЄШ
ПИТАННЯ?
PRAVO.MINJUST.GOV.UA
Загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

0 800 213 103
Єдиний контакт-центр
системи безоплатної правової допомоги:
цілодобово та безкоштовно у межах України

PRAVO.MINJUST.GOV.UA/CONTACTS
Найближче Головне
територіальне управління юстиції
Найближче управління або відділ ДВС:
minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/upr-ta-viddily-dvs

Злісне ухилення від сплати аліментів карається:
громадськими роботами на строк від 80
до 120 годин
або арештом на строк до 3 місяців
або обмеженням волі на строк до 2 років.
Якщо таке діяння вчинене особою, раніше
судимою за такий злочин:
громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин
або арештом на строк від 3 до 6 місяців
або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років.

Не отримуєш
аліменти?

ЗАХИЩАЙ
Ця публікація здійснена за підтримки
Міжнародного Фонду «Відродження».

СВОЇ ПРАВА

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО
ОДИН З БАТЬКІВ НЕ
ПЛАТИТЬ АЛІМЕНТИ
ДОБРОВІЛЬНО?

ЯК ОФОРМИТИ
АЛІМЕНТИ?
За взаємною згодою. Один з батьків
може подати заяву за місцем роботи,
місцем виплати пенсії, стипендії про
відрахування з нього аліментів із
зазначенням строків та розміру виплат.
Заява подається особою, яка буде
сплачувати аліменти, а не особою, на
користь якої сплачуються аліменти.
За бажанням батьки можуть укласти
договір про сплату аліментів, де буде
вказано суму виплат та строк їх сплати,
інші умови. Такий документ підлягає
нотаріальному посвідченню.
У разі неможливості досягнення між
батьками угоди про добровільне
відрахування, кошти на утримання
дитини можуть бути присуджені за
рішенням суду.

Міністерство
соціальної політики України

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ
РОЗМІР АЛІМЕНТІВ?
Аліменти на дитину не можуть бути
меншими за 50% прожиткового мінімуму.
У 2017 році прожитковий мінімум на
дітей віком до 6 років становить:
з 01 січня – 1355 гривень,
з 01 травня – 1426 гривень,
з 01 грудня – 1492 гривні;
віком від 6 до 18 років:
з 01 січня – 1689 гривень,
з 01 травня – 1777 гривень,
з 01 грудня – 1860 гривень.
Аліменти на 2 і більше дітей визначає
суд як єдину частку від заробітку, яка
буде стягуватися до досягнення
найстаршою дитиною повноліття.
Той із батьків або інших законних представників
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, але не більше 10 прожиткових мінімумів
на дитину відповідного віку на кожну дитину.

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.
Стягнути аліменти з
боржника, який проживає
за кордоном, можливо
відповідно до
міжнародного договору
України.

Подзвони до єдиного
контакт-центру
0 800 213 103
та додатково отримай
правову консультацію.
За ініціативою Мін'юсту
до кінця 2017 року відповідальність
за несплату аліментів буде
законодавчо посилено.

!

МАЄШ ПИТАННЯ?
pravo.minjust.gov.ua
Загальнонаціональний правопросвітницький
проект “Я МАЮ ПРАВО!” має на меті навчити
громадян користуватися своїми правами та
захищати їх у разі порушення.

ВИКОНАННЯ
РІШЕННЯ СУДУ:
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ
БОРЖНИКА

0 800 213 103
Єдиний контакт-центр системи безоплатної
правової допомоги цілодобово та безкоштовно
у межах України

pravo.minjust.gov.ua/kontakti

Найближчий центр надання правової допомоги

ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

ХТО ТАКИЙ
БОРЖНИК ?

ЩО ТАКЕ РЕЄСТР
БОРЖНИКІВ?

Це особа, яка зобов’язана вчинити дії, що
зазначені у рішенні суду.

Крок 2.

Судові рішення є обов’язковими до виконання
на всій території України. У разі примусового
виконання боржник сплачує виконавчий збір
або основну винагороду приватного
виконавця +10% та витрати виконавчого
провадження.
Економте свої час та гроші – виконуйте
рішення добровільно до відкриття
виконавчого провадження!
ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСТАНОВИ
ПРО ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ?
Крок 1.
Сплатити суму, яка зазначена в постанові про
відкриття виконавчого провадження на
депозитний рахунок відділу державної
виконавчої служби чи на рахунок приватного
виконавця.
За рішенням немайнового характеру
протягом 10 робочих днів (крім рішень, що
підлягають негайному виконанню) виконати
рішення, та повідомити про це виконавця.
Виконавець приступає до виконання рішення
відразу після відкриття виконавчого
провадження і може застосувати
забезпечувальні заходи такі, як арешт майна.
З метою уникнення незручностей сплатіть борг
або виконайте рішення зобов’язального
характеру якнайшвидше!

Подати декларацію про доходи та майно,
зокрема про майно, яким володіє боржник
спільно з іншими особами, про рахунки у
банках чи інших фінансових установах,
протягом 5 робочих днів з дня отримання
постанови про відкриття виконавчого
провадження.
Реєстр боржників - онлайн база даних про
боржників, що ведеться з метою оприлюднення
в режимі реального часу інформації про
невиконані майнові зобов’язання боржників
для запобігання відчуженню боржниками
майна.
Перевірити інформацію щодо себе:
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.
Відомості стосовно боржника виключаються з
Реєстру одночасно з винесенням постанови
про закінчення виконавчого провадження чи в
день встановлення виконавцем факту
відсутності заборгованості за виконавчими
документами про стягнення періодичних
платежів.
Відповідальність за невиконання рішення суду
Умисне невиконання рішення суду, що
набрало законної сили, або перешкоджання
його виконанню карається штрафом від 8500
грн. до 17000 грн. або позбавленням волі на
строк до 3 років.

ЯК ОТРИМАТИ
ПРИСУДЖЕНІ КОШТИ?
Грошові суми, стягнуті з боржника (у тому числі
одержані від реалізації майна боржника),
зараховуються на відповідний рахунок органу
ДВС чи рахунок приватного виконавця.
За письмовою заявою стягувача - фізичної особи
стягнуті грошові суми перераховуються
виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у
банку або іншій фінансовій установі чи
надсилаються на адресу стягувача поштовим
переказом, що здійснюється за його рахунок, крім
переказу аліментних сум.
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РІШЕННЯ СУДУ:
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ
СТЯГУВАЧА

Що робити, якщо виконавець недобросовісно
виконує рішення?
Якість виконання рішення – пріоритет
Міністерства юстиції. Для нас важливо, аби усі
рішення суду виконувалися вчасно, якісно та у
повному обсязі.
Скаргу на державного виконавця можна подати
до:
- начальника відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець:
https://minjust.gov.ua/str_ust_der
- Міністерства юстиції: 01001 м.Київ, вул.
Городецького, 13.
- або суду.
Скаргу на приватного виконавця можна подати
до Міністерства юстиції або суду.

0 800 213 103
Єдиний контакт-центр системи безоплатної
правової допомоги цілодобово та безкоштовно
у межах України
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ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

ХТО ТАКИЙ
СТЯГУВАЧ?

ЯК ВИКОНУЄТЬСЯ ПРИВАТНІ
СУДОВЕ РІШЕННЯ? ВИКОНАВЦІ

Це особа, на користь чи в інтересах якої видано
виконавчий документ.

Авансовий внесок не сплачується у справах
щодо:
- стягнення заробітної плати, поновлення на
роботі;
- пенсійних, соціальних виплат, пільг, доплат,
допомоги;
- відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, а також
смертю фізичної особи;
- стягнення аліментів;
- відшкодування майнової та/або моральної
шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінального правопорушення;
- виконання рішення Європейського суду з
прав людини
- у справах, в яких стягувачем є державні
органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, їх
законні представники, особи, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (I та II
категорії), у разі їх звернення до органів ДВС.

Як виконується судове рішення?
У добровільному або примусовому порядку.
Якщо боржник відмовляється виконувати
рішення добровільно:
Крок 1.
звернутися до суду, який розглядав
справу, із заявою про видачу виконавчого
листа.
Крок 2.
Написати заяву до державної виконавчої
служб (далі - ДВС) або приватного
виконавця.
Виконавчий лист може бути пред’явлений до
примусового виконання протягом 3 років.
Крок 3.
Сплатити авансовий внесок до органу
ДВС, куди буде подано виконавчий лист
або до приватного виконавця.
Розмір внеску: 2% від суми, що підлягає стягненню,
але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної
плати (до 37230 гривень).

Крок 4. Подати заяву з копією
квитанції про сплату авансового
внеску до ДВС або приватного
виконавця.
Знайти потрібний підрозділ ДВС:
https://minjust.gov.ua/str_ust_der
Обрати приватного виконавця:
https://erpv.minjust.gov.ua

Законом запроваджено інститут приватних
виконавців. Відтепер Ви можете обрати, до якого
виконавця звернутись: державного чи
приватного, а рішення суду можна виконати
легко, зручно, без черг.
Які рішення може виконувати приватний
виконавець?
Усі, крім рішень:
- про відібрання і передання дитини,
встановлення побачення з нею або усунення
перешкод у побаченні з дитиною;
- за якими боржником є держава, державні
органи, Національний банк України, органи
місцевого самоврядування;
- за якими боржником є юридична особа,
примусова реалізація майна якої заборонена
відповідно до закону;
- за якими стягувачами є держава, державні
органи;
- адміністративних судів та рішень
Європейського суду з прав людини;
- які передбачають вчинення дій щодо майна
державної чи комунальної власності;
- про виселення та вселення фізичних осіб;
- за якими боржниками є діти або фізичні особи,
які визнані недієздатними чи цивільна
дієздатність яких обмежена;
- про конфіскацію майна.

