
ЗАКОН 7277 #ЧужихДітейНеБуває ДІЄ. 
РЕЗУЛЬТАТИ 1ГО МІСЯЦЯ ЙОГО РОБОТИ.



СТАНОМ НА ЗАРАЗ:

АЛІМЕНТИ: СТАТИСТИКА

Закон 7277 #ЧужихДітейНеБуває щодо посилення відповідальності злісних 
неплатників аліментів вступив в дію 6 лютого 2018 року.

253,9 млн грн аліментів сплачено боржниками з 6 лютого цього року.

513 млн грн на користь більше 450 тис дітей стягнено держ. виконавцями 
Мін’юсту з 1 січня цього року.

2,4 млрд грн аліментів стягнено держ. виконавцями Мін’юсту у 2017 році.

1



АЛІМЕНТИ: 
ЯК ІЗ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БОРЕТЬСЯ МІН’ЮСТ
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ПОЧИНАЮЧИ З 6 ЛЮТОГО 2018 РОКУ, МИ:

Відкрили публічній реєстр неплатників аліментів.

Оприлюднили в кожному регіоні #ДошкиГаньби 
злісних неплатників аліментів.

Сформували окремі мобільні групи виконавців, 
робота яких сфокусована на виконанні судових 
проваджень саме по виплаті аліментів.

Створили штаби з моніторингу та контролю за 
станом виконання органами Державної виконавчої 
служби Мін’юсту рішень про стягнення аліментів.
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Перші результати роботи Закону #ЧужихДітейНеБуває:
https://fex.net/#!760179233173
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Cтаном на 12 березня, з початку дії законодавчих нововведень 6 лютого, 
державними виконавцями Мін’юсту винесено:

82 397 постанов щодо обмеження боржника у праві виїзду за межі 
України;

79 843 постанови щодо обмеження боржника у праві керувати 
транспортними засобами;

79 591 постанова щодо обмеження боржника у праві користування 
зброєю;

78 887 постанов щодо обмеження боржника у праві полювання;

більше 7 000 боржників оголошено в розшук; 

5 500 протоколiв щодо  виконання боржниками суспільно корисних 
робіт. 



ЩО МИ ПЛАНУЄМО РОБИТИ ДАЛІ
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Починаючи з 1 березня, Мін’юст запровадив систему щомісячного моніторингу 
дії Закону на практиці, фіксуючи по всій країні статистику по напрямках:1
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- на скільки відсотків знизився показник кількості 
проваджень із заборгованістю по виплаті аліментів по 
кожному регіону

- скільком боржникам заборонили виїжджати закордон та 
обмежили в праві: управління транспортним засобом, 
користування зброєю

- скільки боржників направлено на проходження 
суспільно-корисних робіт для погашення заборгованості 
по аліментах.

Починаючи з 2 квітня Мін’юст запускає штаби та мобільні групи державних 
виконавців для стягнення заборгованостей по заробітній платні.




