
 
 

 

 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Сімейного кодексу України                                                

(щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів 

сім'ї та родичів)» №3881 

(дата реєстрації 17.07.2020) 

 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Народні депутати України: 

Ватрас Володимир Антонович (IX скликання) 

Стефанчук Микола Олексійович (IX скликання) 

Діденко Юлія Олександрівна (IX скликання) 

Калаур Іван Романович (IX скликання) 

Дирдін Максим Євгенович (IX скликання) 

Федієнко Олександр Павлович (IX скликання) 

Любота Дмитро Валерійович (IX скликання) 

Висновок:  

Гендерно-нейтральний   

 

1. Опис законопроєкту 

 

Законопроект розроблено з метою впорядкування та узгодження норми сімейного 

законодавства в сфері аліментних правовідносин. Пропонується удосконалити законодавчі 

положення, усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в чинних на сьогоднішній 

день в статтях 182 та  272 Сімейного кодексу України. 

Основним завданням проекту Закону є встановлення єдиного мінімального розміру аліментів 

і тим самим забезпечення стабільності сімейного законодавства України. 

 

2. Основні положення законопроєкту 

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу 

України та законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на 

дитину з інших членів сім'ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

 

 



 

 

 

 

Положення проєкту даного нормативно-правового акту відповідають принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.  

 

4. Відповідність Конституції України. 

 

Частина 3 статті 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. 

 

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). 

 

У той же час аналогічний обов’язок покладається на осіб, які замінюють батьків з метою 

забезпечення як найкращих інтересів та потреб дитини. 

 

Законопроєкт відповідає нормам Конституції України та забезпечує впровадження принципу 

рівності перед законом усіх дітей, незалежно від їх соціального статусу і складу сім’ї.  

 

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

 

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 

  

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.  

 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 pоку, яка 

ратифікована постановою ВРУ № 789-ХІІ від 27 лютого 1991 pоку та набула чинності для 

України 27 вересня 1991 pоку, держава визнає право кожної дитини на рівень життя, 

необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку 

дитини. Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність 

за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, 

необхідних для розвитку дитини. 

 

 



 
 

 

 

Згідно з ч. 2 ст. 182 СК України, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для 

забезпечення гармонійного розвитку дитини. 

 

Стаття 24 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачає: «Кожна 

дитина без будь-якої дискримінації за ознакою  раси, кольору шкіри,  статі, мови, релігії, 

національного чи соціального походження,  майнового стану або  народження  має  право  на  

такі заходи захисту,  які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, 

суспільства і держави». 

 

Таким чином, незалежно від того перед ким виникає обов’язок утримувати дитину, а саме 

батьками, опікунами, дідусем, бабусею тощо, мінімальні гарантії, у частині мінімального 

розміру аліментів на утримання дитини повинні бути забезпечені.  

 

6. Висновок 

 

Законопроєкт має гендерно-нейтральний характер та сприяє забезпеченню рівних прав щодо 

утримання аліментів неповнолітніми та непрацездатними особами.   

 
 


