
Столична юстиція повідомляє, як виїхати з дитиною за кордон на 

відпочинок чи лікування 
 
ЯКЩО ДИТИНА ПРОЖИВАЄ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ 

ДРУГОМУ З БАТЬКІВ У ПОБАЧЕННЯХ І СПІЛКУВАННІ З ДИТИНОЮ 

Не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд за кордон дитини* на строк до 1 

місяця. 

Якщо мета поїздки: лікування; навчання; участь у дитячих змаганнях, фестивалях, 

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

туристичних, дослідницьких, спортивних заходах; оздоровлення та відпочинок. 

 

ЯКЩО ДИТИНІ ЗАБОРГУВАЛИ ЗІ СПЛАТОЮ АЛІМЕНТІВ 

Якщо заборгованість понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю або тяжкою 

хворобою - можеш виїхати з дитиною за кордон на строк до 1 місяця і більше без дозволу 

боржника. 

 

Що потрібно зробити? 

1) Отримай довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті 

аліментів за місцем виконання рішення про стягнення аліментів.  

2) На кордоні пред’яви довідку про наявність у другого з батьків заборгованості: 

- понад 4 місяці або 

- понад 3 місяці + документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини. 

 

ЯКЩО СПЛАЧУЄШ АЛІМЕНТИ ВЧАСНО 

Можеш виїхати з дитиною за кордон на строк, передбачений нотаріально посвідченою 

згодою або рішенням суду. 

Що потрібно зробити? 

1) Напиши рекомендованого листа другому з батьків з проханням надати згоду на 

виїзд з дитиною за кордон. 

2) Якщо згоду не надали протягом 10-ти днів після вручення рекомендованого листа 

подай до суду заяву щодо надання дозволу на виїзд з дитиною за кордон без згоди другого з 

батьків.  

3) На кордоні пред’яви нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на виїзд або 

копію рішення суду про дозвіл на виїзд дитини. 

 

СТОЛИЧНА ЮСТИЦІЯ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО!  

Ініціатива Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває стартувала у грудні 2017 року. Законом 

№2234-VIII запроваджено:  

• призначення суспільно корисних робіт за несплату аліментів 

• тимчасові обмеження деяких прав боржника. 

Наступним кроком стало прийняття Законів №№2475-VIII, 2476-VIII, 2477-VIII 

#ЧужихДітейНеБуває №2 якими: 

• збільшено мінімальний рекомендований розмір аліментів до рівня прожиткового 

мінімуму  

• посилено відповідальність за ухилення від сплати аліментів 

• змінено правила тимчасового виїзду дитини за кордон  

• надано право на отримання податкової знижки на навчання у закладах дошкільної, 

позашкільної та середньої освіти. 

 


