
ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО:
ЗАХИСТ ПРАВА ДИТИНИ НА ГІДНЕ ЖИТТЯ
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ЗАКОН 7277 НАБУВ ЧИННОСТІ 06 ЛЮТОГО 2018 РОКУ, ПОЧИНАЮЧИ З 
ЦЬОГО МОМЕНТУ, МИ:

Відкрили публічній реєстр неплатників аліментів.

Оприлюднили в кожному регіоні #ДошкиГаньби 
злісних неплатників аліментів.

Сформували окремі мобільні групи виконавців, 
робота яких сфокусована на виконанні судових 
проваджень саме по виплаті аліментів.

Створили штаби з моніторингу та контролю за 
станом виконання органами Державної виконавчої 
служби Мін’юсту рішень про стягнення аліментів.
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Cтаном на 24 травня, з початку дії законодавчих нововведень 6 лютого, 
Мін’юстом реалізовано:

виплату 1,4 млрд грн. аліментів на користь українських дітей. У 1 кварталі 
2018 р. виплачено на 60% більше аліментів у порівнянні з 4 кварталом 2017 р.

по 117 тисяч боржників обмежено у виїзді за кордон, керуванні 
автомобілем, користуванні зброєю та полюванні.

складено 16 709 протоколів щодо виконання суспільно корисних робіт.

10 100 боржників оголошено у розшук.
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Посилення відповідальності  
за несплату аліментів

№8296 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ ШТРАФИ ЗА НЕСПЛАТУ 
АЛІМЕНТІВ 

МАЙНО 

▶ Мінімально гарантований – 50% 
від прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку.

▶ Мінімально рекомендований – 
100% від прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку.

▶ При визначенні розміру аліментів 
суд враховує доходи, майно, 
грошові кошти і фактичні витрати 
боржника. 

▶ Щомісячна індексація (якщо 
платник аліментів і одержувач  
не домовились про інше).

▶ Понад 1 рік –  
20% від суми заборгованості.

▶ Понад 2 роки –  
30% від суми заборгованості.

▶ Понад 3 роки –  
50% від суми заборгованості.

▶ 3 місяці боргів по аліментам – 
недопущення відчуження 
майна (продаж квартири, 
перереєстрація машини, 
передання частки в бізнесі). 

▶ Автоматизований арешт коштів 
боржника.

Діти мають право на належне утримання!
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Посилення відповідальності  
за несплату аліментів

1 рік заборгованості по 
аліментах – підстава 
для звільнення керівника 

Заява про відсутність 
заборгованості по 
аліментах понад  
6 місяців – обов’язкова 
для кандидатів у

▶ Міністерства
▶ Генеральної прокуратури
▶ НАБУ
▶ НАЗК

▶ депутати місцевих рад
▶ депутати Верховної Ради
▶ міністри
▶ прокурори
▶ державні службовці  

категорії «А» і «Б»

№8296 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ДЕПУТАТІВ І ЧИНОВНИКІВ

Безвідповідальним батькам не місце на відповідальних посадах!

▶ АРМА
▶ ДБР
▶ позбавлення мандату  

депутата місцевої ради

▶ працівники НАБУ
▶ працівники НАЗК
▶ працівники ДБР
▶ працівники АРМА

Міжфракційне об’єднання 
«Чужих дітей не буває»
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Посилення відповідальності  
за несплату аліментів

№8296 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання»

СУСПІЛЬНІ РОБОТИ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ З ВАЖКИМИ ВИЇЗД ДИТИНИ  

▶ 6 місяців (3 місяці для батьків 
дітей з важкими хворобами) боргів 
по аліментах – 120-240 годин 
суспільно корисних робіт.

▶ Подальша несплата аліментів – 
240-360 годин суспільно корисних 
робіт.

▶ Ухилення від суспільно корисних 
робіт – адміністративний арешт  
до 10 діб.

▶ Злісне ухилення від суспільно 
корисних робіт – позбавлення волі 
на строк до 2 років.

▶ Борг по аліментах понад  
3 місяці – підстава заборонити 
боржнику право користуватися 
автомобілем, виїжджати за 
кордон, користуватися зброєю, 
полювати.

▶ Той із батьків, з ким за рішенням 
суду визначено місце проживання 
дитини, самостійно вирішує 
питання тимчасового виїзду за 
межі України на строк, що не 
перевищує одного місяця.

▶ Не потрібен дозвіл на виїзд  
за кордон строком понад  
1 місяць, якщо борг по аліментах 
перевищує 6 місяців  
(3 місяці для дитини  
з важкими хворобами).

Діти мають право на належне утримання!
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Податкова знижка на розвиток дитини

Як це 
працює

Зараз Пропонуємо
Батьки мають право на податкову знижку,  
якщо оплачують навчання дитини у вітчизняному вищому 
або середньому спеціальному навчальному закладі.

Батьки ведуть дитину 
в приватний садочок, 
музичну школу, 
спортивну секцію,  
на курси англійської

Батьки  
витрачають  
кошти на  
розвиток  
дитини

Батьки подають 
річну декларацію, 
де вказують, 
скільки витратили 
на розвиток дитини

Податкова  
повертає  
податок,  
сплачений на 
розвиток дитини

У родини 
залишається  
більше коштів  
на розвиток  
дитини

Поширити податкову знижку на дошкільну, 
позашкільну і загальну середню освіту у  
вітчизняних навчальних закладах.

№8295 Проект Закону «Про внесення змін  
до статей 165 та 166 Податкового кодексу України» 

Інвестиція в розвиток дітей – запорука їхнього успішного майбутнього. 

Розумна дитина – багата країна!



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.minjust.gov.ua


