Як отримати аліменти на дитину?
Батьківський обовязок утримувати дітей закріплено в ст. 180 Сімейного Кодексу України та
являється, рівною мірою, обов’язком як матері так і батька. Цей обов’язок являється
індивідуальним для кожного з батьків, тобто мати і батько кожен окремо повин турбуватись
про дитину. Обов’язок щодо утримання неповнолітньої дитини не залежить від віку батьків.
У випадку, коли один з батьків сам неповнолітній то цей обов’язок виконують його батьки,
тобто баба з дідом. Також, визнання батька чи матері недієздатними не припиняє їх обов’язк
піклуватись про власних дітей, аліменти утримуються з їх пенсії чи іншого доходу. У разі
засудження батька чи матері та перебування в місцях позбавлення волі не позбавляє їх
зобов’язання утримувати дітей та виплачувати аліменти на їх утримання. З
засуджених аліменти утримуються в примусовому порядку, тому для їх отримання потрібна
буде юридична допомога адвоката. Якщо мати дитини чи батько з якими проживає дитина
вступає в новий шлюб, це не припиняє обов’язок того , з ким дитина не живе, утримувати
дитину та сплачувати аліменти.
Відповідно до ст. 189 Сімейного Кодексу України батьки можуть цивілізовано домовитись
про утримання дитини та фінансування її потреб. Обов’язковою умовою укладення такого
договору є його письмова форма та нотаріальне посвідчення. В договорі необхідно чітко
встановити строки виплати та суму аліментів, а також умови договору про аліменти не
повинні порушувати права дитини. Важливою перевагою такого договору є те, що при
невиконанні взятих зобов’язань достатньо буде звернутись до нотаріуса, за виконавчим
написом нотаріуса аліменти буде стягнуто з їх платника. Але для складення такого договору,
врегулюванні в ньому всіх питань та юридичних нюансів, Вам потрібна буде юридична
допомога.
Якщо мирним шляхом це питання врегулювати не вдалось, то той з батьків, з ким
знаходиться дитина, подати позов про стягнення аліментів до суду. При написанні позову
необхідно врахувати, що суд визначає порядок виплати та розміраліментів виходячи з умов
проживання дитини, матеріального положення платника аліментів та наявності у нього інших
дітей, його стан здоров’я, стан здоров’я та матеріальний стан дитини, згідно до ст.182
Сімейного Кодексу України.
Звісно, найчастіше діти залишаються з мамою, тому платником аліментів являється батько
дитини. Якщо у жінки після розлучення залишилось двоє чи більше дітей то розмір аліментів
визначаються до повноліття старшої дитини, а потім знову переглядається. Також можна
отримати аліменти за минулий час, якщо ви надасте докази, що батько не утримував
дитину, а ви вимагали від нього сплати аліментів. Розглянувши докази суд прийме рішення
про виплату аліментів за минулий час, але не більше ніж за три роки. Тому важливо
правильно обґрунтувати вимоги в позові та надати достатні докази, що важко зробити, якщо
вам не буде надана кваліфікована юридична допомога.
Законодавство не забороняє звернутися до суду та подати позов про аліменти знаходячись
в шлюбі, якщо батько дитини не виконує своїх зобов’язань та не надає матеріальну
допомогу по її утриманню. Вагітна жінка, крім аліментів на дітей, може вимагати виплати
аліменти на себе до досягнення новонародженою дитиною трьохрічного віку не залежно від
того в шлюбі вона чи розлучилась. Але для цього повинні бути докази того, що батько дітей
їх не утримує, ухиляється від утримання, жінка вимагала від нього матеріальної допомоги.
Для написання такого позову вам знадобиться юридична допомога.
Відповідно до ст.191 Сімейного Кодексу України, аліменти присуджуються з дня подачі
позову, а за минулий час, при наявності достатніх доказів, не більше ніж за три роки. Також,
за рішенням суду, розмір аліментів та умови їх виплати може бути змінено в залежності від
зміни стану здоров’я, матеріального або сімейного стану платника чи отримувача аліментів.

Визначається аліментів визначається в залежності від розміру доходів їх платника. На
декількох дітей судом встановлюється єдина сума, що складає єдину частку від доходу
платника. Законодавством передбачено, що аліменти нараховуються на всю суму доходу
платника після сплати з цієї суми податків. Також вказано, що аліменти вираховуються із
всіх видів заробітку та додаткових винагород, як за основним місцем роботи платника
аліментів так і за сумісництвом, в тому числі з усіх надбавок та доплат до заробітної плати,
як грошових так і натуральних премій, загальних річних винагород за роботу підприємства.
Якщо уплатника аліментів не має сталого доходу, то може бути визначено суму аліментів у
твердій грошовій сумі, тобто фіксована сума щомісячних виплат з врахуванням індексу
інфляції. Розмір аліментів не може бути нижчим 30% від прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, що вказано в ст. 182 Сімейного Кодексу України. Щоб правильно
розрахувати розмір аліментів та надати суду докази отримання таких доходів платником;
визначити, що для вас буде кращим, отримувати змінну чи фіксовану суму; чи забезпечити, в
якості аліментів, свою дитину частиною майна батька, краще зверніться до адвоката
– юридична допомога вам не зашкодить.
Можливо отримати аліменти на повнолітню дитину, але в чітко визначених ст.198, 199
Сімейного Кодексу України випадках. Так якщо дитина являється непрацездатною по
інвалідності чи через хворобу та не може себе забезпечувати, або продовжує навчання.
Отримання аліментів для повнолітніх дітей можливо лише у випадку, якщо батьки в змозі
надавати таку допомогу і це буде доведено в суді.
Законодавством передбачені випадки, коли батьки звільняються від обов’язку утримувати
дитину. Це можливо у випадку, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з
батьків та повністю забезпечує потреби дитини, або платник аліментів передає особисто
дитині у власність нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо).
У випадку несплати аліментів, ухиляння від сплати їх можна стягнути примусово, стягується
також заборговані аліменти, але не більше ніж за останні три роки, навіть після досягнення
дитиною повноліття, але до досягнення нею 22 років. Відповідно до ст.196 Сімейного
Кодексу України передбачена пеня за прострочення сплати аліментів. Так за кожен день
прострочення встановлено 1% від суми несплачених аліментів. За злосне ухиляння від
сплати аліментів та утримання неповнолітніх дітей ст. 164 Кримінального Кодексу України
передбачено сплата штрафу, виправні роботи і навіть 2 роки позбавлення волі. Отже, якщо
батько вирішив ховатись від вас, втекти в інше місто чи державу зверніться в найближчий
відділ міліції. Як написати заяву, юридична допомога вам буде надана прямо у відділку, або
можете звернутись до юриста.
В той час поки правоохоронні органи будуть розшукувать батька, а ви самі не маєте
матеріального забезпечення для утримання дітей, можете звернутись для отримання
державної допомоги. Така допомога передбачена ч.8 ст.181 Сімейного Кодексу України,
виплачується з державного бюджету та становить не менше 30% від прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку.

