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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визначення місця проживання дитини
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(число, місяць, рік) я уклав шлюб з (П.І.Б. Відповідача).
(число, місяць, рік) у нас народилась дитина (П.І.Б. дитини).
Після того як наші подружні стосунки не склалися і ми вирішили
розірвати укладений шлюб, дитина залишилась проживати зі мною. У мене
створено необхідні умови для життя та навчання дитини, я маю самостійний
дохід, постійне місце проживання, спиртними напоями не зловживаю, за
місцем проживання та роботи характеризуюсь позитивно, до дитини
ставлюсь добре, піклуюсь про неї.
Зазначене підтверджується висновком комісії органу опіки та
піклування виконкому (назва) від (число, місяць, рік), в якому зазначено, що
доцільним є визначення місця проживання малолітньої (П.І.Б. дитини) у
батька (П.І.Б. батька), який має житло, постійну роботу, оскільки мати
дитини, (П.І.Б. матері), не працює, має низьке забезпечення з речей
домашнього побуту та продуктів харчування.
Відповідно до ст. 19 Сімейного кодексу України (далі ‒ СК України)
при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини,
місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав,
побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав,
відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або
рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення
та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та
піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо
розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті
обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають
проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших
документів, які стосуються справи.
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Згідно зі ст. 157 СК України питання виховання дитини вирішується
батьками спільно.
Відповідно до ст. 141 СК України мати і батько мають рівні права та
обов’язки щодо дитини.
Статтею 150 СК України передбачено, що батьки зобов’язані
виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до
своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані
піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний
розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

