Новації у правилах перетину кордону дітьми
Законодавством України, зокрема п. 3 ст. 313 Цивільного кодексу,
передбачено право дитини, яка досягла шістнадцяти років, на вільний
самостійний виїзд за межі країни. Однак, незалежно від мети подорожі
(лікування за кордоном, оздоровлення, туристична екскурсія, поїздка до
родичів і т.д.), діти до 16 років мають право на виїзд за кордон тільки за
згодою батьків і в їх супроводі або в супроводі уповноважених осіб.
Процедура вивезення дітей, які не досягли шістнадцяти років, в
супроводі одного з батьків або уповноважених осіб, відповідно до Правил
перетинання державного кордону громадянами України, здійснюється за
нотаріально посвідченим дозволом другого з батьків. Документ обов’язково
повинен містити маршрут прямування і часові рамки даної поїздки.
Покинути Україну без згоди батька (матері) на виїзд дитини за кордон
можна в таких випадках:



батько є іноземцем або особою без громадянства та відсутній у пункті
пропуску;
в закордонному паспорті матері або проїзному документі дитини є
запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України до
іншої держави чи відмітка про взяття на постійний консульський облік
(п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України,
затвердженні постановою КМУ від 27.01.1995 р. №57 із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №
733).

Згода батька на вивезення дітей за кордон не потрібна при пред’явленні
таких документів:








довідка про народження дитини, видана органом ДРАЦСу, із
зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1
ст. 135 Сімейного кодексу України;
рішення суду про надання дозволу на вивезення дитини з України;
судове рішення про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім;
судове рішення про позбавлення батьківських прав;
свідоцтво про смерть другого з батьків.

Проте, нещодавно урядом було внесені законодавчі зміни у правила
перетинання державного кордону громадянами України, які не досягли 16річного віку.
Новації стосуються ситуацій, коли місце проживання дитини визначено
судом з одним із батьків, а інший із батьків має заборгованість зі сплати

аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців.
У такому разі виїзд дитини за кордон в супроводі одного з батьків
(усиновлювачів, піклувальників або інших осіб, уповноважених за
нотаріально посвідченою згодою) для відпочинку, навчання або лікування
здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Натомість
у пункті пропуску необхідно пред’явити довідку про наявність
заборгованості зі сплати аліментів, видану органом державної виконавчої
служби. Така довідка видається протягом 10 днів та дійсна протягом 1 місяця
з дня її видачі.
Ці зміни спрямовані на захист прав дітей та вирішення ситуацій, коли
той із батьків, який зобов’язаний сплачувати аліменти, не виконує свого
обов’язку піклування про дитину, і разом з цим не бажає давати згоду на
виїзд дитини за кордон.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 76,
якою на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів» внесено зміни до Правил перетинання
державного кордону громадянами України, набула чинності 21 лютого
2018 року.
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