
Порядок виїзду за кордон неповнолітніх дітей,  

батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

 

 

Столична юстиція, Міністерство юстиції загалом і державна виконавча 

служба зокрема особливу увагу у своїй роботі приділяють питанню захисту прав 

дітей. Для цього було розроблено два пакети законів #ЧужихДітейНеБуває, які 

посилюють відповідальність неплатників аліментів та захищають право кожної 

дитини на належне утримання. 

У відповідності до норм нового закону,той із батьків, з яким за рішенням 

суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце 

проживання дитини, крім того з батьків, до якого застосовуються заходи 

примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про 

усунення перешкод у побаченні з дитиною, самостійно вирішує питання 

тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з 

метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, 

наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, 

мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та 

відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, 

та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не 

ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, інформує його шляхом 

надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, 

мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування 

у цій державі. 

Той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів 

опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує 

питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше 

з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, 

наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, 

мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та 

відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, 

у разі: 

1) наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою 

про наявність заборгованості зі сплати аліментів; 

2) наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про 

наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує 

суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються на 

утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на 

утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в 

порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, 



що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я. 

Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та 

належно виконує батьківські обов’язки, не має заборгованості зі сплати аліментів, 

звертається рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з 

батьків, з яким проживає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі 

України з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, 

фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, 

екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних 

заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі в складі 

організованої групи дітей. 

У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально 

посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою, у десятиденний 

строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа, той із 

батьків, хто проживає окремо від дитини та у якого відсутня заборгованість зі 

сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на 

виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків. 

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом 

державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому 

законом. 
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