
      

 

Батьки зобов'язані утримувати
дитину до досягнення нею

повноліття.

Обов  '  язки  батьків  щодо

виховання,  розвитку  та  утримання
дитини  регулюються  Конституцією
України   (ст. 51, 52), а також   Сімейним
кодексом України   (ст180-201). 

Отже, батьки зобов’язані утримувати
своїх  неповнолітніх  дітей  і
непрацездатних  повнолітніх  дітей,  які
потребують  матеріальної  допомоги,
незалежно від того чи перебувають вони
у  шлюбі  чи  ні  (у  випадку  народження
дитини  під  час  фактичних  шлюбних
відносин), чи визнаний шлюб недійсним,

чи позбавлені вони батьківських прав, чи
дитина  від  них  відібрана  тимчасово  без
позбавлення батьківських прав. 

Способи виконання  батьками
обов'язку  утримувати  дитину
визначаються за домовленістю між ними.
За домовленістю між батьками дитини той
із  них, хто проживає окремо від дитини,
може  брати  участь  у  її  утриманні  в
грошовій  і  (або)  натуральній  формі.  За
рішенням  суду  кошти  на  утримання
дитини  (аліменти)  присуджуються  у
частці від доходу її матері, батька і (або) у
твердій грошовій сумі. 

Якщо  платник  аліментів  має
нерегулярний,  мінливий  дохід,  частину
доходу  одержує  в  натурі,  а  також  за
наявності  інших обставин,  що мають
істотне  значення,  суд  за  заявою
платника  або  одержувача  може
визначити  розмір  аліментів  у  твердій
грошовій сумі.   

При  визначенні  розміру
аліментів суд ураховує:

1) стан здоров’я та матеріальне становище
дитини;

2)  стан  здоров’я  та  матеріальне
становище платника аліментів;
3)  наявність  у  платника  аліментів
інших  дітей,  непрацездатних
чоловіка, дружини, батьків чи дітей;
4) інші обставини, що мають істотне
значення.

Якщо  розмір  аліментів,
визначений судом у твердій грошовій
сумі,  менше  30  відсотків
прожиткового  мінімуму  для  дитини
відповідного  віку,  то  дитині
призначається  державна  допомога  в
розмірі  різниці  між  визначеним
розміром  аліментів  і  30  відсотками
прожиткового  мінімуму  для  дитини
відповідного віку.

Зауважуємо  також,  що  злісне
ухилення  від  сплати  аліментів  на
утримання  дітей,  так  само  як
ухилення  від  оподаткування,  є
злочинами,  передбаченими
кримінальним  та  податковим
законодавством.



Якщо є заборгованість 

по аліментах?

Заборгованість  за   аліментами,
присудженими  в  частці  від  доходу,
визначається  на  основі  фактичного
доходу,  який  платник  аліментів
одержував  за  час,  протягом  якого  не
провадилося їхнє стягнення.

     

      Якщо платник аліментів не працював
на  час  виникнення  заборгованості  і  не
працює  на  час  визначення  її  розміру,
вона обчислюється виходячи із середньої
заробітної плати працівника відповідної
кваліфікації  або  некваліфікованого
працівника для даної місцевості.  Розмір
заборгованості  за  аліментами
обчислюється державним виконавцем, а
в разі спору — судом.

При  виникненні  заборгованості  з
вини  особи,  яка  зобов'язана  сплачувати
аліменти  за  рішенням  суду,  одержувач
аліментів  має  право  на  стягнення

неустойки  (пені)  у  розмірі  1% від  суми

несплачених  аліментів  за  кожен  день
прострочення.  Водночас,  розмір
неустойки може бути зменшений судом з
урахуванням  матеріального  та  сімейного
стану  платника  аліментів.  Неустойка  не
сплачується,  якщо  платник  аліментів  є
неповнолітнім. 

Якщо  батько  не  виконує  своїх
обов’язків  по  утриманню  дітей  і  є
безробітним, потрібно подавати позовну
заяву  до  суду,  який  визначить,  нехай  і
невелику,  але  суму,  відповідно  до  якої
буде здійснюватись утримання аліментів.

Важливо  розуміти,  що
відповідальність за дітей повинна лежати
не тільки на плечах у матері, як це часто
трапляється.  Цю  відповідальність
повною мірою повинен нести і батько. 

 

Чортківський місцевий
центр з надання

безоплатної вторинної
правової допомоги

Чи повинна сплачувати
аліменти особа, яка
офіційно не працює?

вул. Шевченка,54,  м.Чортків
Тернопільська область, 48500

тел. (03552) 2 09 50

 


