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Поїхати з дитиною за кордон - легко!
Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є
сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання
обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини та іншими
міжнародно-правовими актами. Втілення в життя вимог цих документів
потребує від Української держави невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне
ефективне вирішення проблем дитинства.
Такими державними заходами, спрямованими на реалізацію права дитини
на належне матеріальне забезпечення, можна визнати прийняття двох пакетів
законів під загальною назвою «Чужих Дітей Не Буває» та «Чужих Дітей Не
Буває-2», а саме: Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту
права дитини на належне утримання», завдяки якому змінилися правила виїзду з
дитиною за кордон. Розлядаючи даний нормативно-правовий акт слід
наголосити на такій демократичній засаді, як надання права тому із батьків, з
яким проживає дитина, вивезти її за межі України без дозволу другого з батьків
у разі наявності у нього заборгованості із сплати аліментів.
Раніше виїхати з дитиною за межі України можна було виключно за
згодою опікунів (батьків, усиновителів) або ж за рішенням суду про надання
дозволу на виїзд з України без згоди та супроводу другого з батьків. При цьому
навіть в тому випадку, коли один з батьків вів асоціальний спосіб життя, не
виконував батьківських обов’язків і не платив аліменти, доводити все це, і
просити дозвіл на виїзд все одно потрібно було через суд.
Відповідно до абз.2 ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України той із батьків,
з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування
підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання
тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою
лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових
виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних,
мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та
відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей,
у разі:
1) наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої
перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою
про наявність заборгованості зі сплати аліментів;
2) наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою
про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує
суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються 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,
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потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим
лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в
порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я.
Дані норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує
1 місяць.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається
органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку,
встановленому законом, протягом трьох робочих днів. Довідку необхідно
використати протягом 1 місяця з дня її видачі.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду
в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з
України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини,
який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний
паспорт одного з батьків, та у його супроводі.
Відповідно до абз.2, 4 п. 4 "Правил перетинання державного кордону
громадянами України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27.01.95 №57, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в
супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за
нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, у разі пред'явлення
довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої
перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом
державної виконавчої служби, приватним виконавцем або нотаріально
засвідченої її копії;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з
України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка
хворіє на захворювання, передбачені ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України, під
час пред'явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи
органом, який їх видав:
• довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним
виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли
сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за
три місяці);
• документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувальнопрофілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у
разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але
не більше чотирьох місяців).

Головний спеціаліст відділу взаємодії з
суб'єктами державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів

3

Управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Харківській області

Г.О. Котляр

