
 

 

Як стягуються аліменти на дитину,  

якщо батьки не перебувають у шлюбі 

 

Відповідно до частини першої статті 141 Сімейного кодексу України, мати та 

батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою. 

Той з батьків, з ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з позовом 

про стягнення аліментів на дитину. У такому випадку аліменти на дитину 

присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної 

суми (твердій грошовій сумі). 

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не 

менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а 

мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину − розмір 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (може бути присуджений 

судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів). 

При цьому, суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів 

у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток 

(дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело 

походження коштів для їх оплати. 

Крім того, той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися 

до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на 

дитину у твердій грошовій сумі у розмірі 50% прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку, або у розмірі на одну дитину − однієї чверті, на двох 

дітей − однієї третини, на трьох і більше дітей − половини заробітку (доходу) 

платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину 

відповідного віку на кожну дитину. 

Обов’язковою умовою для звернення до суду із заявою про видачу судового 

наказу є стягнення аліментів, що не пов’язане із встановленням чи 

оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших 

заінтересованих осіб. 

Після отримання рішення суду та виконавчого листа або судового наказу 

стягувачу необхідно звернутися до органу державної виконавчої служби або 

приватного виконавця за місцем проживання (перебування) боржника із заявою 



про відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів із 

зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перераховувати 

кошти; прізвища, імені, по батькові стягувача, реквізитів документа, що 

посвідчує його особу, та виконавчим документом (судовим наказом або 

виконавчим листом про стягнення аліментів). 

Крім того, виконавчий документ про стягнення аліментів разом із заявою (де 

також зазначаються реквізити банківського рахунка, на який слід 

перераховувати кошти; прізвище, ім’я, по батькові стягувача, реквізитів 

документа, що посвідчує його особу) може бути самостійно надісланий 

стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі-

підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну 

плату, пенсію, стипендію та інші доходи. 
 

Матеріали взяті : https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/ 

   

Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте 

грошей на адвоката  - звертайтеся до відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по 

п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. 

тел. (05756) 3-26-50. 

   Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-

800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів). 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/

