На державу покладений обов’язок захищати права всіх своїх громадян – як
дорослих, так і дітей. Тому представники влади мають зробити усе можливе,
щоб на законодавчому рівні не допускати навіть можливості того, щоб батьки
забували про своїх дітей. Про це сьогодні під час виступу у Верховні Раді у
рамках години запитань до Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
«Обов’язок держави – захист прав кожного громадянина. І ми не можемо
допустити, щоб батьки забували про своїх дітей. Наше спільне з вами завдання
– примусити горе-батька чи -матір виконувати свій найголовніший обов’язок –
дбати про власних нащадків», - заявив очільник Мін’юсту.
Він поінформував народних депутатів, що вже готовий до другого читання
пакет законів у рамках ініціатив Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває.
«З одного боку, ми передбачили справді серйозні санкції для батьків – як
чоловіків, так і жінок – які забули про власних нащадків. При цьому ми
усвідомили: наше завдання – не лише стимулювати неплатників аліментів, але
й розвивати інститут відповідального батьківства та допомагати добросовісним
батькам. Саме тому ми передбачили реальні стимули для тих батьків, які
дбають про своїх нащадків», - наголосив Міністр юстиції.
Він звернув увагу на те, що на засіданні профільного комітету тривали
серйозні фахові дискусії щодо положень законів. Адже найважливішим
завданням при підготовці документів до другого читання був пошук
оптимальних рішень, які захищали б права і дитини, і того з батьків, з ким
проживає дитина, і того з батьків, хто живе окремо від родини.
«Ми розвіяли кожен міф, який з’явився навколо прийнятих у першому
читанні законопроектів. Ми прийняли слушні та конструктивні зауваження
депутатів. Я хочу подякувати усім депутатам, які запропонували свої правки.
Адже саме в дискусії за кожною з правок нам разом вдалося відшліфувати
запропоновані ініціативи», - зазначив Павло Петренко.
Він нагадав: минулого року був прийнятий перший пакет новацій,
спрямованих на посилення відповідальності батьків, які ухиляються від сплати
аліментів.
«Ми отримали приголомшливий результат. Завдяки запровадженим
засобам впливу, з початку цього року виконавці Мін’юсту повернули дітям 1,6
млрд грн заборгованих горе-батьком або горе-матір’ю аліментів. Це на 70%
більше, ніж за такий самий період 2017 року, коли було стягнено 918 млн грн»,
- додав очільник Мін’юсту.
Він закликав народних обранців підтримати ініціативи, спрямовані на
захист найменших громадян України.
«Від імені всіх батьків, які самостійно виховують дітей, від імені
маленьких українців, які потребують захисту, я звертаюсь до кожного з вас,
шановні народні депутати, з проханням відкинути будь-які політичні мотиви та
усвідомити, що пакет законів #ЧужихДітейНеБуває – це захист прав мільйонів
українських дітей. І це - головна причина, чому ці закони мають бути
проголосовані. Країна, яка не дбає про дітей – не має майбутнього!» резюмував Павло Петренко.

Як зазначалося раніше, запропонований пакет законодавчих змін у рамках
реалізації проекту Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває передбачає:
- збільшення мінімальної суми аліментів на утримання дитини;
- запровадження системи фінансових санкцій для тих батьків, які не
сплачують аліменти своїй дитині більше року – від 20% до 50% від суми боргу;
- запровадження системи автоматизованого арешту коштів боржників;
- притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від
суспільно корисних робіт;
- звільнення дітей від обов'язку утримувати непрацездатних "горе" батька
або матері у випадку несплати аліментів понад 3 роки.
Українці, які хочуть увійти до складу Кабінету міністрів, зайняти посади
заступників міністра чи посади категорії "А" та "Б", стати прокурором,
керівником НАБУ чи членом НАЗК повинні будуть подати довідку про те, що
вони не мають боргів перед дітьми більше 6 місяців. Якщо заборгованість
чиновника перевищить 12 місяців – це буде підставою для звільнення;
Усі обмеження першого пакету застосовуватимуться до батьків, які не
платять дітям з інвалідністю або тяжко хворим дітям навіть 3 місяці.
Податкові пільги для батьків, які сумлінно виконують свій батьківський
обов'язок, витрачають додаткові кошти на гуртки, навчання, спортивні та будьякі інші секції.
Фінансові стимули для місцевої влади, яка опікуються дозвіллям і
навчанням малечі, розвиває дитячий простір на місцях.
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