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ЗАКОН УКРАЇНИ

  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

  

щодо індексації розміру аліментів

  

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  

І. Внести зміни до наступних законодавчих актів України:

  

1. У Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України
1999 р., № 24 від 18.06.1999, стаття 207):

  

1)у статті 74:

  

частину четверту після слів “державний виконавець  обчислює  розмір  заборгованості  із
сплати аліментів” доповнити словами “проводить індексацію розміру аліментів”;

  

  

частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

  

“У разі стягнення аліментів з боржника у твердій грошовій сумі на підприємстві, установі,
організації, у фізичної особи,  фізичної особи - підприємця відрахування  здійснюються  з
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фактичного  заробітку  (доходу)  на  підставі постанови державного виконавця. Розмір
аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підприємства, установи, організації,
фізичні особи,  фізичні особи – підприємці підвищують у зв'язку з індексацією у порядку
передбаченому законом.»;

  

2. У Законі України “Про індексацію грошових доходів населення” (Відомості Верховної
Ради України 1991 р., № 42 від 15.10.1991, стаття 551):

  

1) частину першу статті 2 доповнити новим абзацам сьомим такого змісту:

  

“аліменти”;

  

2) статтю 5 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

  

“Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за
рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок по утриманню.”;

  

3) статтю 9 доповнити новою частиною другої такого змісту:

  

“Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється за
рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок по утриманню, за  місцем її роботи, 
отримання  нею  пенсії,  стипендії чи інших доходів.”

  

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.

  

II. Прикінцеві положення
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1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

  

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

  

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

  

        

Голова Верховної Ради України

  

В. Гройсман
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