
«Особливості виконання рішень про стягнення аліментів» 

 

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення 

аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 Закону 

України «Про виконавче провадження», за заявою стягувача про примусове 

виконання рішення. Заява про примусове виконання рішення подається до 

органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій 

формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа. 

        Так, у заяві про примусове виконання рішення зазначаються такі 

відомості:назва і дата видачі виконавчого документа;прізвище, ім'я та (за 

наявності) по батькові стягувача; дата народження та адреса місця 

проживання чи перебування стягувача; реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 

паспорті) стягувача; номер телефону стягувача; спосіб перерахування 

стягнутих аліментних сум;реквізити рахунку, відкритого у банку або в іншій 

фінансовій установі, для отримання аліментних сум (за наявності). 

До заяви про примусове виконання рішення, яка подається 

представником стягувача, додається документ, що підтверджує його 

повноваження. 

У разі відсутності підстав для повернення виконавчого документа 

стягувачу без прийняття його до виконання, визначених статтями 4, 5 Закону, 

виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього 

виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого 

провадження, яка виготовляється за допомогою автоматизованої системи 

виконавчого провадження. 

Одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження 

державний виконавець направляє стягувачу роз’яснення положень статті 183-

1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини 

п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України та частини дев’ятої статті 71 

Закону та повідомляє, що стягувач має право надати підтвердний документ у 

разі, якщо аліменти стягуються 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, паліативної 

допомоги. 

 Виконавець протягом десяти днів з дня відкриття виконавчого 

провадження здійснює заходи для отримання інформації про доходи 

боржника та виносить постанову про звернення стягнення на доходи 

боржника. У разі якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, 

відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремими 

постановами про звернення стягнення на доходи боржника згідно з розміром 

утримання, визначеним виконавчим документом. 
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У разі якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно 

стягувачу, квитанції (або їх копії) про перерахування аліментів надаються 

виконавцю не пізніше наступного робочого дня після сплати та долучаються 

до матеріалів виконавчого провадження. 

Виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів 

щомісяця та у випадках, передбачених частиною четвертою статті 71 Закону 

України «Про виконавче провадження», повідомляє про розрахунок 

заборгованості стягувача і боржника. 

Якщо за виконавчим документом, пред'явленим до виконання, 

утримання аліментів не проводилося у зв'язку з розшуком боржника, 

стягнення аліментів має здійснюватись за весь період незалежно від 

установленого десятирічного строку та досягнення повноліття особою, на 

утримання якої присуджені аліменти. 

Також, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір 

якої перевищує суму платежів за три місяці, виконавець:виносить 

повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру 

боржників;звертає стягнення на майно боржника;надсилає стягувачу 

письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового 

розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального 

правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів. 

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, яка утворилася з дня 

пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання та сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (у 

випадках, визначених абзацом шостим частини дев’ятої статті 71 Закону, - 

три місяці), державний виконавець виносить вмотивовані постанови, 

передбачені пунктами 1-4 частини дев’ятої статті 71 Закону, які 

виготовляються за допомогою автоматизованої системи виконавчого 

провадження.  

Тимчасові заходи, передбачені пунктами 1-4 частини дев’ятої статті 71 

Закону, припиняються у разі погашення заборгованості зі сплати аліментів у 

повному обсязі на підставі постанов державного виконавця про скасування 

таких заходів або закінчення виконавчого провадження на підставі пунктів 

1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14 частини першої статті 39 Закону України «Про 

виконавче провадження». 

Зокрема, виконавець накладає на боржника штраф у розмірі та у 

випадках, визначених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону України 

«Про виконавче провадження». 

Закінчує  виконавець виконавче провадження про стягнення аліментів 

після закінчення передбаченого законом строку їх стягнення за умови, що 

суму аліментів стягнено в повному обсязі. Заборгованість за аліментами 

стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття. 

Уразі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення 

встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у 

загальному порядку, визначеному Законом України «Про виконавче 

провадження». 
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Начальник Дарницького районного  

відділу державної виконавчої  

служби міста Київ Головного територіального  

управління юстиції у місті Києві                                                 А.М.Заєць 

 

 


