
Щодо аліментів

Павле Дмитровичу, вирішили з чоловіком розлучитися. Маємо двох діток. Скажіть, для того, щоб я
могла отримувати аліменти на дітей, треба звертатися до суду, чи можна якось визначитися без
цього?

Ганна Іванчук

Що треба зробити для виплати аліментів?

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про
відрахування аліментів на дитину в розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати
заробітної плати, пенсії, стипендії на підставі заяви одного з батьків.

На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані й тоді, коли загальна сума, яка
підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної
плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Чи потрібно підписувати якісь папери?

Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак батьки мають право укласти договір про сплату
аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати. 

Договір укладається у письмовій формі та  посвідчується нотаріально. 

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього можуть
стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

У яких випадках слід звертатися до суду?

У разі неможливості досягнення між батьками домовленості про добровільне відрахування, кошти на
утримання дитини можуть бути присуджені за рішенням суду.

Яким може бути розмір аліментів?

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає 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 платника аліментів, але не більше 10 прожиткових
мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

У такому випадку розмір аліментів підлягає індексації. Індексація проводиться згідно із Законом
України «Про індексацію грошових доходів населення».

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 50%

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-12


прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2018 році прожитковий мінімум на дітей становить:

віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривень,
з 1 липня - 1559 гривень,
з 1 грудня - 1626 гривні;

віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень,
з 1 липня - 1944 гривень,
з 1 грудня - 2027 гривень.

Чи є можливість змінити розмір аліментів?

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за домовленістю між батьками або за
рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або
сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них.

За яких умов можливе дострокове припинення виплати аліментів?

За домовленістю між батьками обов’язок зі сплати аліментів може бути достроково припинений
шляхом укладення з дозволу органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти
для дитини в 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.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській
області:  м. Одеса, площа Бориса Дерев’янка, 1,  каб. 16, 1-й поверх.

Телефони: 705-17-87, 705-17-88.
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