
      
 

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, 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. 

На підставі 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, як правило за нотаріальною 

згодою другого із батьків. Проте є виключення, згідно до яких можна вивести 

дитину без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків: 

1) 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) 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 лікувально-

профілактичного 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  
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Управління державної реєстрації Головного  
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Чесна платіжка. 

В лютому 2019 року споживачі майже в усіх регіонах отримали платіжки 

за природний газ із застосуванням відповідних коефіцієнтів визначених 

облгазами, у зв’язку з тим, що під час транспортування об’єм газу змінюється. 

Громадяни, які мають лічильники газу, отримували платіжки із застосуванням 

коефіцієнту приведення до стандартних умов. Це суттєво збільшувало вартість 

газу та стало причиною нарахування заборгованості за попередні періоди. У 

квітні 2019 року платіжки із застосуванням відповідних коефіцієнтів уже не 

надходили. 

З метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності 

природного газу Кабінетом Міністрів України прийнято ряд постанов, перш за 

все, постанову №485 від 05 червня 2019 року, якою змінено формулу розрахунку 

ціни природного газу, а також постанову № 560 від 26 червня 2019 року, якою 

запроваджено державне регулювання цін/тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води для населення міст обласного 

значення та м. Києва. Постанову можна подивитись за посиланням: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannyazahistu-prav-spozhivachiv-

zhitlovo-komunalnih-poslug-i260619. 

Відповідно до п.2 ч.1 ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII одними із прав споживача є права: без 

додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг 

інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру 

ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також 

про її споживчі властивості, та право - без додаткової оплати отримувати 

інформацію про проведені виконавцем комунальної послуги нарахування плати 

за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами 

нарахувань) та отримані від споживача платежі. На сьогоднішній час ці права 

споживача досить часто порушуються підприємствами, які надають житлово-

комунальні послуги. 

У зв’язку із численними порушеннями прав споживачів житлово-

комунальних послуг та з метою захисту їх прав, згідно із ст.13 Закону України 

“Про ціни і ціноутворення”, Кабінет Міністрів України своєю постановою «Деякі 

питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг» від 26 червня 

2019 року № 560 встановив на опалювальний сезон 2019/20 року такі граничні 

ціни/тарифи на послуги для населення міст обласного значення та м. Києва: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#n69


- з постачання теплової енергії: у разі оснащення приладами обліку - 1400 

гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); у разі відсутності 

приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням податку на додану 

вартість); 

- з постачання гарячої води: за умови підключення рушникосушильників 

до систем постачання гарячої води - 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням 

податку на додану вартість); у разі відсутності рушникосушильників - 75,74 

гривні за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість). 

Тарифи на послуги постачання теплової енергії і послуги з постачання 

гарячої води наберуть чинності з початку опалювального сезону 2019/20 року. 

Оплата населенням міст обласного значення та м. Києва послуг з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води здійснюється з 

урахуванням встановлених відповідними органами місцевого самоврядування 

цін/тарифів, які не перевищують граничні ціни/тарифи, що визначені вказаною 

вище постановою. 

Також обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

міст обласного значення та м. Києва зобов’язані нормами вказаної вище 

постанови здійснити перерахунок цін/тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води для населення до 1 вересня 2019 року. 

Моніторинг цін/тарифів щомісяця, встановленних даними органами влади, 

здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 

Як передбачено абз.2 п.3 зазначеної вище постанови органам місцевого 

самоврядування міст, які є адміністративними центрами районів, міст районного 

значення, селищ під час встановлення відповідних цін/тарифів для населення на 

опалювальний сезон 2019/20 року необхідно використовувати розміри 

цін/тарифів, визначені вище. 

Корисні посилання:  

- Зразки документів для перерахунку вартості зазначених послуг на 

опалювальний сезон 2019/20: https://minjust.gov.ua/news/info/zrazki-

dokumentiv-schodopererahunku-tsini-na-opalennya; 

- Калькулятор «Чесна платіжка»: 

https://minjust.gov.ua/news/info/onlaynkalkulyator-poslug; 

- Реєстр постачальників: https://minjust.gov.ua/news/info/reestr-

teplopostachalnikiv. 
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ДО УВАГИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ! 

ЗАФІКСОВАНО СПРОБИ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ АБО ІНШІ 

НЕЗАКОННІ ДІЇ ЩОДО ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЕЮ ЧИ ЗІБРАНОГО УРОЖАЮ? 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дзвінки на «гарячу лінію» оперативного штабу при Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області приймаються за 

наступним номером +380663391058 . 

Прийом дзвінків на «Гарячу лінію» при Харківській обласній державній 

адміністрації здійснюється за номером (057) 705 21 73 з понеділка по четвер з 9 

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та в п’ятницю з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

 


























