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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 стягнення додаткових витрат на утримання неповнолітньої дитини
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(Число, місяць, рік) Відділом РАЦС (назва) зареєстровано наш шлюб з
Відповідачем.
Від шлюбу з Відповідачем маємо неповнолітню дитину ‒ дочку (сина)
(П.І.Б. дитини, число, місяць, рік народження). Дитина проживає зі мною та
знаходиться на моєму утриманні.
Наше спільне життя з Відповідачем не склалося, тому (рік) шлюб між
нами було розірвано відповідно до рішення (назва суду) від (число, місяць,
рік).
У зв’язку з тим, що Відповідач добровільно коштів на утримання нашої
дитини виділяти не бажав, я вимушена була звернутися до суду з позовною
заявою про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.
Рішенням (назва суду) від (число, місяць, рік) було стягнуто аліменти
на утримання дитини у розмірі (частка) частини доходу Відповідача, але не
менше 30 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Дане рішення виконується примусово. Відповідач постійно затримує
аліменти, яких і так вкрай не вистачає на утримання нашої дитини.
На даний момент у мене склалося важке матеріальне становище.
З огляду на те, що зі мною проживає малолітня дитина і їй потрібно
приділяти увагу, я не можу працювати повний робочий день. Зі складним
матеріальним становищем, що у мене склалося, мені важко самостійно
матеріально забезпечувати нашу дитину.
Вважаю, що Відповідач, як батько, повинен не тільки надавати
допомогу на утримання нашої доньки (сина), а також зобов’язаний брати
участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими
обставинами, а саме хворобою та лікуванням дитини.
У зв’язку з цим я вимушена звернутися до суду з даною заявою.
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Наша дочка (син) (П.І.Б. дитини) часто хворіє на (назва хвороби), а
тому потребує санаторно-курортного лікування, тобто додаткових затрат на
лікування та оздоровлення, які є необхідними.
У зв’язку з хворобою дитини на лікування, посилене харчування та
оздоровлення я постійно витрачаю значні кошти.
Вважаю, що Відповідач повинен надавати мені кошти у розмірі (сума)
щомісячно.
Дану суму я обґрунтовую тим, що ліки дуже дорогі. Крім цього, я
купую дитині вітаміни, упаковка яких коштує (сума).
Дитині потрібне більш спеціалізоване обстеження, що потребує
додаткових коштів, які Відповідач добровільно не надає.
Відповідач офіційно працює, має стабільний дохід.
Відповідач є працездатною особою, має можливість забезпечити себе
роботою, матеріально забезпечений, інших утриманців не має, а тому
вважаю, що в нього є можливість і він повинен брати участь у додаткових
витратах на дитину.

