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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: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про зміну розміру аліментів і визначення його у твердій грошовій сумі
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(Число, місяць, рік) (назва суду) прийняв рішення про стягнення з
(П.І.Б. Відповідача) на мою користь аліментів у розмірі 1/4 частини всіх його
доходів щомісячно, на утримання сина (доньки) (П.І.Б. дитини, число,
місяць, рік народження).
Підставою для мого звернення до суду з проханням збільшити розмір
аліментів, який на даний час рахується 1/4 часткою від всіх доходів платника,
і фактично нараховується відділом державної виконавчої служби (назва)
РУЮ сумою, розмір якої складає (сума коштів), є зміна матеріального стану,
який на даний час є в сім’ї і носить характер малозабезпеченості, в зв’язку з
втратою мною роботи, підвищенням вартості послуг житлово-комунального
характеру, значного підвищення вартості продуктів харчування та
найголовнішою підставою ‒ погіршенням стану здоров’я нашої дитини ‒
сина (доньки) (П.І.Б. дитини, число, місяць, рік народження), якому (якій)
рекомендоване санаторно-курортне лікування.
Прожитковий мінімум, встановлений на дитину віком до шести років,
складає (сума коштів), 30 % як мінімальний розмір аліментів ‒ складає (сума
коштів), що є тією вартісною величиною, яка має бути достатньою для
забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її
здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору
непродовольчих товарів і мінімального набору послуг, необхідних для
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Даним мінімальним розміром аліментів, які покладені на Відповідача,
неможливо забезпечити нормальний розвиток дитини, одяг, збереження
здоров’я тощо.
Забезпечення
нормального
функціонування
нашої
дитини
забезпечується моїми силами шляхом ведення підсобного господарства, яке
надає необхідний набір продуктів харчування для розвитку малолітньої
дитини, але забезпечити мінімальний набір послуг, необхідний для її
розвитку, задоволення соціальних, культурних та оздоровчих потреб дитини
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не має матеріальних можливостей, на що додатково має нести витрати
Відповідач.

