
 
 
 

Суспільно корисні роботи, за злісну несплату аліментів… 

 
Столична юстиція у рамках реалізації правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» консультує щодо захисту прав 

дітей та права на належне утримання, аліменти.  

Якщо один з батьків ухиляється від сплати аліментів до нього може 

застосовуватись адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт.  

Суспільно корисні роботи - це  вид адміністративного стягнення, що 

полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. Їх визначає 

відповідний орган місцевого самоврядування. 

У разі несплати аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, 

батьків або інших членів сім'ї, що призвела до виникнення заборгованості, 

сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із 

дня подання виконавчого документа. Відповідно до вимог  частини дванадцятої 

статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець 

зобов’язаний скласти протокол про вчинення боржником адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі — протокол), та надіслати його для 

розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», встановлено єдиний підхід  до складання державними виконавцями 

протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Найбільші зміни стосувалися ст. 157 Сімейного кодексу України, ст. 71 

Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 31, 183 Кодексу про 

адміністративні правопорушення. 

Так, статтею 183-1  встановлено адміністративну відповідальність за 

несплату аліментів, що полягає у несплаті аліментів на утримання дитини, 

одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання. За таке порушення передбачено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  було доповнено 

новим видом адміністративного стягнення - суспільно корисні роботи (ст. 31-1), 

які на відміну від громадських робіт є платними та дають змогу боржникові 

шляхом їх виконання поступово погашати наявну заборгованість. 

При цьому варто зауважити, що відповідно до частини четвертої статті  11 

Закону України «Про виконавче провадження», строк обчислення зазначеної 

заборгованості встановлюється з наступного робочого дня після винесення 

постанови про відкриття виконавчого провадження. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran4071#n4071


 
 
 

Якщо боржник ухиляється від виконання суспільно корисних робіт, його 

можуть арештувати.  

Таким чином Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів 

спрямований на забезпечення належного виконання рішень щодо їх стягнення, 

що дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить 

належне утримання осіб, які отримують аліменти. 

 


