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1. Опис законопроекту:   

  

Законопроєкт розроблений для забезпечення належного виконання рішень щодо 

стягнення аліментів. Реалізація проєкту Закону дасть змогу усунути порушення 

трудового законодавства з боку органів місцевого самоврядування, зберегти кошти 

місцевих бюджетів та запровадити більш доцільні та ефективні майнові санкції для 

боржників.  

Автором пропонується скасувати передбачений Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) вид адміністративного стягнення – 

суспільно корисні роботи, які призначаються за несплату аліментів. Оскільки саме цей 

вид адміністративного стягнення за три роки його існування – створив більше проблем, 

аніж вирішив завдань. Зокрема, для такого виду відповідальності не створено дієвого 

механізму його реалізації; а також наявність цього адміністративного стягнення 

ускладнює притягнення боржників до кримінальної відповідальності. Крім того, у 

КУпАП передбачено ефективніші альтернативні санкції: штраф, громадські роботи, 

виправні роботи.   



 

Також КУпАП передбачає, що у випадку ухилення неплатника від виконання 

суспільно корисних робіт їх встановлений строк може бути замінений 

адміністративним арештом. Такий арешт встановлюється із розрахунку одна доба 

арешту дорівнює 15 годинам невиконаних суспільно корисних робіт, однак такий 

арешт не може перевищувати 15 діб. У такому випадку теж втрачається ефективність 

суспільно корисних робіт.  

В період коли виник цей вид адміністративного стягнення спостерігалась 

позитивна тенденція сплати аліментів, але це було не наслідком застосування суспільно 

корисних робіт, або попереджувального впливу цього стягнення, а наслідком стягнення 

суми заборгованості органами державної виконавчої служби у поєднанні з існуючими 

обмеженнями у праві виїзду за межі України; у праві керування транспортними 

засобами; у праві користування певними видами зброї; у праві полювання – до 

погашення заборгованості зі сплати аліментів повним обсягом; прийомом на державну 

службу; нарахування штрафів за наявності заборгованості; автоматизований арешт 

коштів боржника тощо.  

Другим компонентом законопроєкту є внесення змін до Закону України «Про 

виконавче провадження», яким пропонується з року до шестимісячного терміну 

зменшити суму сукупної заборгованості зі сплати аліментів для винесення державним 

виконавцем постанови про накладення на боржника штрафу в розмірі 20 відсотків суми 

заборгованості зі сплати аліментів.  

Відповідно це створює пришвидшений механізм виконання заборгованостей по 

сплаті аліментів.  

Тому прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання дитини» дозволив 

би урегулювати практику правозастосування, усунути правові колізії та запровадити 

більш дієвий спосіб  впливу на боржників зі сплати аліментів, що сприятиме 

забезпеченню належного захисту прав дітей.   

Однак законопроєкт потрібно прийняти у зміненій редакції, а зокрема: статтю 

183-1 КУпАП не виключити повністю, а замінити її санкцію на ефективніший вид 

адміністративної відповідальності. Адже, адміністративна відповідальність мала б 

сприяти посиленню захисту прав дитини та інших осіб на отримання аліментів та 

стимулювати платників аліментів до належного виконання свого обов’язку погашення 

заборгованості і недопущенню її виникнення.  

  

2. Основні положення законопроекту:   

1. Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, згідно з якими виключити суспільно корисні 



 

роботи як вид адміністративного стягнення, який не довів свою ефективність; та 

виключити статтю 183-1 КУпАП.  

2. Змінами до Закону України «Про виконавче провадження» пропонується 

до шестимісячного зменшити суму сукупної заборгованості зі сплати аліментів для 

винесення державним виконавцем постанови про накладення на боржника штрафу в 

розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.  

  

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового 

акта, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків.    

  

Законопроєкт спрямований для створення ефективного та пришвидшеного 

механізму адміністративної відповідальності за заборгованість зі сплати аліментів, 

однак виключення статті 183-1 КУпАП суперечить принципу забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків. Адже,  стягувачами аліментів в основному є жінки, 

які самостійно утримують дитину, якщо батько ухиляється від сплати аліментів. У разі 

виключення статті 183-1 КУпАП, яка передбачає відповідальність за несплату 

аліментів, жінки опиняються у гіршому становищі порівняно із чоловіками, адже 

будуть позбавлені одного з механізмів захисту своїх прав та прав дітей у разі наявної 

заборгованості по аліментах.   

Притягнення боржника, лише до кримінальної відповідальності за злісне ухилення 

від сплати аліментів, не є ефективним та своєчасним способом впливу на 

правопорушника. Кримінальні провадження за статтею 164 КК України, як правило 

часто закриваються через відсутність саме «злісного» ухилення, адже часто, боржники 

з метою уникнення відповідальності сплачують аліменти у незначному розмірі, для 

того щоб не уникнути кримінальної відповідальності.  

Стаття 183-1 КУпАП надавала можливість суду та державному виконавцю 

притягнути боржника за несплату аліментів, що також служить і превентивним 

заходом.   

  

  

4. Відповідність Конституції України   

  

Законопроект в частині скасування суспільно корисних робіт відповідає 

Конституції України. Однак суперечить в частині виключення статті 183-1 КУпАП.  

Одним із найголовніших та найважливіших обов’язків батьків, що випливає з 

усталених моральних принципів нашого суспільства, а також з чинного законодавства, 

є моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Це виявляється в забезпеченні 



 

неповнолітньої дитини мінімально необхідними благами, що потрібні для її життя та 

виховання.   

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.  

Цей обов’язок закріплений в Конституції України (статті 51, 52), а також в 

Сімейному кодексі України (статті 180-201).  

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за 

домовленістю між ними, або за рішенням суду. Однак, як свідчить практика, за 

рішенням суду – не завжди ефективно, адже найскладніше – це виконувати такі 

рішення: якщо боржник за домовленістю не погоджується на сплату аліментів, то 

відповідно за рішенням суду він зробить все, щоб ухилятись від цього обов’язку.  

Ч.3 ст. 51 Конституції України визначено, що сім'я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою. Дана стаття закріплює паритетний принцип 

побудови шлюбних та сімейних стосунків. Положення про те, що  «сім'я, дитинство» 

охороняється державою, означає, що держава повинна створювати правові способи 

захисту сім’ї та дитинства, в тому числі й створення ефективних механізмів стягнення 

аліментів.  Адже вид адміністративного стягнення – суспільно корисні роботи за три 

роки його існування – створив більше проблем, аніж вирішив завдань. Зокрема, для 

такого виду відповідальності не створено дієвого механізму його реалізації.  

А виключення статті 183-1 КУпАП, чим скасовується адміністративна 

відповідальність за несплату аліментів, створить правове поле для несплати аліментів 

боржниками. Адже адміністративної відповідальності тоді не буде, а притягнути 

боржника до кримінальної відповідальності за статтею ст. 164 КК України дуже 

складно, адже боржники доказують, що факти несплати аліментів не були «злісними».  

  

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків    

   

Даний законопроєкт не суперечить міжнародним зобов’язанням України в 

частині скасування суспільно корисних робіт. Однак суперечить в частині виключення 

статті 183-1 КУпАП. Оскільки тоді держава не виконує свого обов’язку - створювати 

правові способи захисту сім’ї та дитинства, в тому числі й створення ефективних 

механізмів стягнення аліментів.  

Важливий вплив у регулюванні аліментних зобов'язань відіграють міжнародні 

конвенції, а саме: Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 



 

року, Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання 

від 2 жовтня 1973 року, Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші 

форми сімейного утримання від 23 листопада 2007 року, яка була ратифікована 11 

січня 2013 року. Конвенцією від 23 листопада 2007 року встановлені адміністративні 

способи стягнення аліментів.   

  Частина перша Статті 34 Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей 

та інші форми сімейного утримання передбачає, що держава зобов’язана створювати 

ефективні заходи щодо стягнення аліментів.   

Зокрема у ч.2 ст.34 цієї Конвенції передбачено, що  можуть охоплювати заходи 

примусового виконання рішень щодо стягнення аліментів:  

a) відрахування із заробітної плати;  

b) звернення стягнення на банківські рахунки та інші джерела;  

c) відрахування з виплат соціального страхування;  

d) звернення стягнення на майно або примусовий продаж майна;  

e) відрахування з податкового відшкодування;  

f) зупинення чи арешт пенсійних пільг;  

g) повідомлення до кредитного бюро;  

h) відмова, зупинення чи відкликання різноманітних дозволів (наприклад, 

водійських прав);  

i) використання медіації, примирення або подібних процесів для здійснення 

добровільного виконання.  

 За статтею 34 вищезгаданої конвенції можна помітити, що не передбачено жодного 

заходу адміністративного впливу, який би обмежував волю боржника чи передбачав би 

спеціальні роботи для нього, адже це неефективно.  

  

Висновок за результатами експертизи   
  

Законопроєкт є таким, що в частині скасування суспільно корисних робіт 

відповідає Конституції України та не суперечить міжнародним зобов’язанням України. 

Однак в частині виключення статті 183-1 КУпАП суперечить міжнародним 

зобов’язанням України, Конституції України та Сімейному кодексу, оскільки 

виключення статті 183-1 КУпАП створить правове поле для несплати аліментів 

боржниками. Адже адміністративної відповідальності тоді не буде, а притягнути 

боржника до кримінальної відповідальності за статтею ст. 164 КК України дуже 

складно.  

Для прикладу наведемо статистику за квітень 2020 року. За даними Генеральної 

прокуратури України у квітні 2020 року було відкрито 936 кримінальних проваджень 



 

за статтею 164 КК України (ухилення від сплати аліментів). У той же час лише 228 

справ передано до суду. Тобто фактично, лише 1/3 кримінальних справ передаються до 

суду, а решта закриваються через відсутність складу злочину.   

Таким чином, передбачення лише кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати аліментів не є ефективним заходам захисту прав стягувачок аліментів та їх 

дітей.   

Також тим самим створюються положення, які не відповідають принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Адже,  стягувачами 

аліментів в основному є жінки, які самостійно утримують дитину, якщо батько 

ухиляється від сплати аліментів.  

Однак, адміністративна відповідальність є одним із способів захисту, який не 

можна забирати, адже тоді фактично будуть відсутні оперативні механізми реагування 

на такі правопорушення.   

Тому необхідно не виключати статтю 183-1 КУпАП, а передбачити іншу санкцію, 

яка буде більш ефективна ніж суспільно корисні роботи. Це дозволить урегулювати 

практику правозастосування та запровадити більш дієвий спосіб  впливу на боржників 

зі сплати аліментів, що сприятиме забезпеченню належного захисту прав дітей.   

  
  

Зауваження та рекомендації   

Аналізуючи адміністративну відповідальність можна зазначити, що вона є 

інструментом забезпечення правопорядку в окремих сферах суспільного життя і має 

такі функції: виховна (формування правосвідомості), відновлювальна (відновлення 

стану речей на засаді матеріальної компенсації за завдану шкоду), превентивна 

(профілактика правопорушень у цій сфері через усвідомлення невідворотності 

негативних наслідків) і функція покарання (застосуванні до правопорушника 

адміністративних стягнень на засаді принципів невідворотності та справедливості 

покарання).   

Відповідно, адміністративна відповідальність буде сприяти посиленню захисту 

прав дитини та інших осіб на отримання аліментів та стимулювати платників аліментів 

до належного виконання свого обов’язку погашення заборгованості і недопущенню її 

виникнення.  

Основним критерієм розмежування злочину та адміністративного 

правопорушення це суспільна небезпека. При цьому необхідно враховувати елементи 

суспільної небезпеки: її ступінь, а також кількісний фактор. Адміністративні проступки 

відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки, відсутністю 

великої шкоди для суспільства, яку завдають йому злочини.   

Також, якщо порівняти функції адміністративної відповідальності з функціями 

кримінальної відповідальності, то вбачається, що перед притягненням особи за 

суспільно шкідливе діяння до кримінальної відповідальності – ефективним буде 



 

притягнення до адміністративної відповідальності, яка здатна простимулювати 

боржника до виконання його обов’язків.   

     Тому, зауваження полягає в наступному: адміністративну відповідальність за 

несплату аліментів необхідно залишити, адже не одразу несплата аліментів тягне за 

собою суспільну небезпеку у розумінні Кримінального кодексу; та наявність 

адміністративної відповідальність здатне створити ефективніший механізм погашення 

заборгованостей за несплату аліментів.  

      В результаті пропонуємо ст.183-1 КУпАП залишити, проте в редагованому 

варіанті. А саме, замінити чинну санкцію у вигляді суспільно корисних робіт на іншу 

санкцію, для прикладу на громадські роботи\виправні роботи\штраф.   

       Для ефективності адміністративної відповідальності пропонуємо внести зміни до 

ст.183-1 КУпАП і викласти її в такій редакції:  

- несплата 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 три місяці з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання, - тягне за собою громадські 

роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт 

на строк до п'ятнадцяти діб.  

       А також необхідним залишається залишити п.12 ст.71 Закону України «Про 

виконавче провадження» про порядок стягнення аліментів: 

- «У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне 

правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням 

органу державної виконавчої служби.» 

 


