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Задачі
У липні 2008 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом посилаючись на те, що з 2000 року він проживав зі ОСОБА_2 однією сім’єю без реєстрації шлюбу, у 2003 році за спільні кошти вони придбали квартиру, 9 вересня 2005 року зареєстрували шлюб, у цьому ж році придбали автомобіль “Volkswagen Golf 5”. Позивач просив установити факт його спільного з відповідачкою проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, поділити майно, придбане під час спільного проживання зі ОСОБА_2, у рівних частках, виділивши йому 1/2 частину квартири та 1/2 частину вартості автомобіля “Volkswagen Golf 5” . Вирішіть спір. 
(Проаналізуйте ч. 1 ст. 74 СК України, Правову позицію Верховного Суду України від 25 грудня 2013 року (Справа№ 6-135цс13), Правовий висновок Верховного Суду України від 8 червня 2016 року (Справа № 6-2253цс15).

	У лютому 2015 року ОСОБА_ 1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_ 2  про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю шляхом виселення з будинку та зняття з реєстрації. Позивачка зазначала, що вона є власником житлового будинку, що підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 24.12.2012 року, однак у цьому будинку не проживає, оскільки зареєстрована та постійно проживає в будинку за Адресою 2. У будинку за Адресою 1 зі згоди позивачки поселились її син з дружиною ОСОБОЮ_ 2, шлюб між якими розірвано на підставі рішення суду від 2.07.2014. Після розірвання шлюбу ОСОБА_ 2  з реєстрації не знялася, проте проживає в іншому місці. Вирішіть спір.

(Проаналізуйте ст. 405, 406 ЦК України).

	ОСОБА_2  помер у 2010 році. Після його смерті залишилась спадщина у вигляді нерухомості. З 2003 року ОСОБА _1 проживала з ОСОБА_2, до дня його смерті. ОСОБА_1 особисто здійснювала постійний догляд, брала на себе всі витрати пов’язані з побутом, купувала ліки, після смерті здійснила поховання. Той факт, що вона проживала зі спадкодавцем, можуть підтвердити свідки. Інші спадкоємці відсутні. Чи може (за яких умов) ОСОБА _1 бути спадкоємцем?

(Проаналізуйте ст. 1264 ЦК України).
Тема 2. Визначення походження дітей
1. Походження дитини як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. 
2. Визначення походження дитини від подружжя.
3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
4. Визнання батьківства, материнства за рішенням суду.
5. Встановлення факту батьківства, материнства за рішенням суду.
6. Оспорювання батьківства, материнства особою, яка вважає себе батьком, матір’ю дитини або особою, яка записана батьком, матір’ю дитини.
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Задачі
В Особи А. народилась мертва дитина. Дитину було зареєстровано на прізвище колишнього чоловіка Особи А., з яким вона розлучилася за п’ять місяців до пологів. Особа А.звернулась із заявою про реєстрацію дитини на прізвище іншого чоловіка – Особи Г. , з яким вона проживала останніх три роки до народження дитини. Особа А. стверджувала, що саме він є батьком дитини. Мотивуючи своє клопотання, заявниця, зокрема, пояснила, що оскільки на час народження дитини Особа Г. перебув під вартою, у неї не було можливості подати разом з ним спільну заяву про встановлення батьківства дитини та зміну її прізвища. А через два місяці після народження дитини Особа Г. помер. Чи   підлягає вимога А. задоволенню?
(Ознайомтесь з рішенням Європейського Суду з прав людини за позовом  «Знамєнскої проти Росії»).

	Особа 1. подала позов до Особа 2, Особа 3 про визнання батьківства та материнства. В обґрунтування своїх вимог, позивач зазначила, що між її донькою та Особа1, Особа2 було укладено договір про виношування дитини. На підставі договору були застосовані допоміжні репродуктивні технології (далі ДРТ). Внаслідок застосованих ДРТ, донька позивачки народила дівчинку. У зв’язку з тим, що при пологах донька позивачки померла, то відомості про батьків дитини в актовому записі було зроблено відповідно до 135 СК України, на підставі заяви позивача. Фактично ж батьками дитини є відповідачі. Чи підлягає позов задоволенню?


23 лютого 2010 р. С. звернулася до суду з позовом до Б. про встановлення його батьківства щодо народженого нею сина Р. та стягнення з відповідача аліментів до повноліття дитини. В позові зазначала, що перебуваючи з  Б.  у фактичних шлюбних відносинах з жовтня 2000р.,спільно проживала з ним в орендованих ними житлових приміщеннях, разом їздили відпочивати. В кінці листопада 2001р. вона завагітніла і повідомила про це відповідача, який  сприйняв новину позитивно. В кінці квітня 2002 р. вони в м. Одеса на спільні кошти придбали  дитячу коляску та інші речі для новонародженого. У реєстрації народження  сина Б. участі не брав, хоча визнавав і визнає своє батьківство. У зв’язку з відмовою Б. зареєструвати визнання ним батьківства щодо сина Р. просила суд встановити батьківство Б. щодо Р. та стягнути з нього аліменти. Вирішіть спір.

	В червні 2009 р. О. звернувся з позовом до В. про виключення з актового запису про народження її малолітнього сина відомостей про нього як батька. В позовній заяві зазначає, що з відповідачкою В. він  познайомився в лютому 2008р. Після народження у відповідачки сина П. він був записаний у свідоцтві про його народження батьком на підставі вимог ст. 122 СК України. Після народження хлопчика С. дружина казала йому, що дитина народилася передчасно, тобто була недоношеною. Згодом, в період виникнення сварок, відповідачка неодноразово за являла йому, що він не є батьком народжено ї нею дитини. В момент реєстрації народження йому не було відомо, що він не є батьком народженої В. дитини. Провести експертизу на предмет встановлення кровного споріднення між позивачем та і дитиною не вдалося, оскільки до медичного закладу відповідачка не прибула. Вирішіть спір.


	У травні 2000р. М. звернулася до суду з позовом до А. про встановлення  його 

батьківства щодо народженої нею доньки В. та стягнення аліментів. В позовній заяві зазначає, що з квітня 1999 р. по квітень 2000р. вона  проживала з відповідачем однією сім’єю, вели спільне господарство, А. визнавав себе батьком дитини протягом всього строку її  вагітності, надавав матеріальну допомогу. Після виписки з пологового будинку відповідач пішов від неї. 16 травня 2000р. в актовому записі про народження дитини відомості про батька записані з її слів. Після народження дитини А. добровільно не надає матеріальної допомоги на її утримання. Просила  суд  встановити батьківство А. щодо малолітньої дитини В. та стягнути аліменти. 
У серпні  2008р. А. звернувся до  М. з зустрічним позовом про виключення відомостей про нього як батька з актового запису про народження В. Посилається на те, що 5 грудня 2001р. під час слухання справи за позовом М. на підставі висновку судово - біологічної експертизи він, визнаючи себе батьком малолітньої В., подав спільну з М. заяву до РАЦС про внесення відомостей про нього як батька до актового запису про народження В. Прийняв це рішення на підставі інформації про результати експертизи, отриманої по телефону, а у 2007р. під час безпосереднього  ознайомлення з висновками судово – біологічної експертизи виявив певні невідповідності щодо того, хто насправді є батьком дитини. Заперечує своє батьківство, просить скасувати відомості про нього як батька з актового запису про народження дитини. Вирішіть спір. 

Тема 3. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. 
1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.
2. Види особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей. 
2.1. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я. 
2.2. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини та право дитини на ім’я. Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини.
2.3. Право дитини на виховання та розвиток. 
2.4. Право батьків на визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини. 
2.5. Право дитини на захист.
2.6. Обов’язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків. 
3. Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав. 
4. Підстави та правові наслідки відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.
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Задачі
У квітні 2015 р. Ф. звернувся із позовом до Т. про усунення  перешкод у  спілкуванні з неповнолітнім сином  Д. та його вихованні. Просив визначити  наступні способи його участі у  вихованні сина :двічі на місяць у суботу та неділю син перебуває за місцем проживання батька, при цьому батько забирає сина у п’ятницю зі школи та у понеділок вранці приводить до школи; літні канікули син проводить з батьком не менше 45 днів, а у зимові канікули – не менше 14 днів,протягом яких батько зобов’язаний забезпечити харчування, проживання та оздоровлення дитини; Ф. може відвідувати сина у школі, у художніх гуртках, секціях тощо, брати участь у батьківських зборах, спілкуватися з сином в телефонному режимі за умови, що спілкування не шкодить навчанню та відпочинку дитини. Позовні вимоги мотивує тим, що останні чотири місяці Т. перешкоджає йому  спілкуватися з сином, навіть по телефону, не дозволяє забирати його у вихідні дні, налаштовує сина проти нього. Т. подала зустрічний позов про позбавлення Ф. батьківських  прав відносно  сина, просила з мінити прізвище сина на прізвище свого чоловіка М. Свої позовні вимоги мотивує тим, що Ф. у добровільному порядку не сплачує аліменти , вихованням дитини не займається, дитину виховує лише вона та її чоловік  М. Дитина не сприймає Ф. як батька,батьком вважає її чоловіка М. Вирішіть спір.

	У березні 2011р. позивач Л. звернувся із позовом до Б. про усунення перешкод у спілкуванні з неповнолітнім сином М. та визначення способів участі у його вихованні шляхом встановлення періодичних побачень двічі на тиждень, можливості забирати його до себе  додому у зазначені дні, а також можливість спільного відпочинку в літній період терміном 45 діб. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що після розірвання шлюбу з Б. у серпні 2010 р. їх неповнолітній син М. за лишився проживати з матір’ю. Він любить свого сина і хоче особисто  спілкуватися з ним, а також брати  участь у його вихованні. Однак відповідачка перешкоджає його спілкуванню з дитиною та участі у його вихованні. Рішенням суд від 28 березня 2011р. позов задоволено частково. Зобов’язано відповідачку Б. не чинити  Л. перешкод у спілкуванні з сином та його вихованні. Визначено способи участі позивача у вихованні дитини. При цьому, у справі відсутнє рішення органу оіки та піклування. Б. просить рішення скасувати, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Вирішіть спір.


	У вересні 2009р. позивач  С. звернувся з позовом О. про визначення способів участі у вихованні неповнолітнього сина К. У позові зазначає, що після розірвання шлюбу з О. їх  неповнолітній син проживає з матір’ю. Відповідачка О. перешкоджає йому спілкуватися з дитиною, брати участь у його вихованні. Рішенням органу опіки та піклування від 12 серпня 2009р. спосіб участі у вихованні сина визначено наступним чином: забирати сина за постійним місцем проживання протягом двох тижнів на місяць з правом ночівлі. Суд 17 березня 2010 ухвалив рішення відповідно до рішення органу опіки та піклування.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги О. посилається на те, що суд не з’ясував тієї обставини, чи має позивач умови для виховання сина. Позивач з неповагою відноситься до неї, принижує в присутності сина, що впливає на психічний розвиток дитини. Побутові умови у останнього незадовільні. Вважає, що рішення суду суперечить інтересам дитини, оскільки вона з сином проживає у м. Зугресі, де він відвідує школу. Позивач буде забирати сина проживати два тижні у іншому  населеному пункті, що негативно відобразиться на процесі його виховання та навчання. Вирішіть спір.

	У серпні 2010р. С. звернувся в суд із позовом до Д. про усунення перешкод у  спілкуванні з дитиною та її вихованні, про визначення способів його участі у вихованні неповнолітнього сина А. Позовні вимоги мотивує тим, що після розірвання шлюбу з Д. відповідачка перешкоджає йому у спілкуванні з сином та у його вихованні, а тому просить ухвалити рішення, яким визначити способи його участі у вихованні сина: побачення у вихідні дні та по три години після шкільних занять по вівторках, четвергах і суботах для занять спортом. Д. подала зустрічний позов до С. про позбавлення його батьківських прав відносно неповнолітнього сина А. Відповідачка посилається на те, що після  розірвання шлюбу С. ухиляється від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини, неодноразово в присутності сина вчиняв сварки, ображав та принижував її та членів її родини, погрожував фізичною розправою, що негативно позначилось на психоемоційному стані дитини. Ухиляється від сплати аліментів на утримання сина. Станом на 01.07.2010р.заборгованість по аліментам становить 5518,49 грн. Орган опіки та піклування способу участі С. у вихованні дитини та спілкуванні з нею у в становленому порядку не визначав і не приймав жодного рішення. Вирішіть спір.


	У липні 2010р. В. звернувся з позовом до К, про визначення місця проживання неповнолітньої дитини Т. В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що в період з 25 вересня 1999р. по 19 березня 2009р. він перебував у зареєстрованому шлюбі з К. В шлюбі у них народилася донька Т. Після розірвання шлюбу він проживає окремо, донька залишилася проживати з матір’ю. У травні 2009р. малолітня дочка за власним бажанням стала проживати з ним, а тому він звернувся до суду з позовом про визначення місця проживання доньки з ним. Однак рішенням суду від 26.08.2009р., у задоволенні позову було відмовлено. Зустрічний позов К. про відібрання дитини зазначеним рішенням було задоволено. Це рішення набрало чинності, але виконати його ВДВС не зміг, оскільки дитина категорично відмовилася повертатися до матері, проживає з ним. Враховуючи наведене, позивач просив визначити місце проживання дитини Т. з ним за місцем його реєстрації та  проживання. Вирішіть спір.


	У грудні 2009 р.Т.звернулася з позовом доО., Б. і К.про відібрання малолітнього С. та відшкодування моральної шкоди. Зазначала, що після розірвання в серпні 2007р. шлюбу з К., їх малолітні діти син С. і дочка Р. проживали з нею окремо від К. відповідно до рішення Кременчуцького районного суду Полтавської області від 30 жовтня 2007р. В листопаді 2009р. під час шкільних канікул та тривалого карантину, вона дозволила сину С.проживати увідповідачів О. і Б., які є дідом і бабою дитини. Після закінчення карантину відповідачі дитину їй не повернули, відвозять хлопчика до школи  та забирають з неї автомашиною. На її неодноразові прохання не реагують, продовжують утримувати дитину в себе. Просила суд відібрати малолітнього С. від відповідачів, стягнути з відповідачів на її користь моральну шкоду у розмірі 50 тис. гривень. 

К. звернувся до суду із зустрічним позовом, в якому зазначив, що Т.не може належним чином виконувати покладені на неї обов’язки щодо виховання сина  С., оскільки значну частину свого часу приділяє дозвіллю, часто відсутня за місцем проживання. Просив суд визначити місце проживання малолітнього С. за місцем його та відповідачів О. і Б. проживання та стягнути з Т. на його користь моральну шкоду в розмірі 100 тис. грн. Вирішіть спір. 

	У квітні 2010р. орган опіки та піклування Заводської районної адміністрації  Запорізької міської ради звернувся до суду з позовом до Г. і Б. про позбавлення  батьківських прав щодо їх неповнолітнього сина Д. В позові зазначено, що відповідачі  у справі мають неповнолітнього сина  Д. Зловживають спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя, ніде не працюють, вихованням та утриманням сина не займаються. За даними адміністрації загально-освітньої школи No 36, де навчається малолітній  Д., на протязі усіх навчальних років  хлопець вчиться на початковому рівні, часто пропускає заняття без поважних причин, до школи приходить у брудному одязі. Контроль з боку батьків за навчанням та вихованням дитини відсутній. За результатами обстеження умов проживання дитини було встановлено, що умови для виховання, розвитку та проживання дитини не створені, в квартирі сім’я проживає без реєстрації, електропостачання є не в усіх кімнатах, крани водопостачання не працюють. В квартирі антисанітарний стан та безлад, зламані старі меблі, стійкий запах тютюнового диму та алкоголю. У малолітнього відсутнє місце для навчання, одяг, шкільне приладдя, немає продуктів харчування, постільна білизна брудна. Батьки раніше притягалися до адміністративної відповідальності, проте свого ставлення до виховання сина не змінили. Посилаючись на вказані обставини,  позивач просив суд позбавити  Г. і Б. батьківських прав відносно малолітнього сина Д. та передати його під опіку органу опіки та піклування Заводської районної адміністрації. Вирішіть спір.


8. У травні 2010р. Служба у справах дітей Василівської районної державної адміністрації  Запорізької області в інтересах малолітніх дітей звернулася з позовом до Т. про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. В позові зазначено, що відповідачка ухиляється від виховання та утримання дітей. У кімнатах гуртожитку, де вона проживає антисанітарія, брудно. Діти недоглянуті, відсутні продукти харчування. Неодноразові бесіди на протязі тривалого часу з відповідачкою щодо належного виховання та утримання дітей не мали позитивного результату. Т. не працює, не має паспорта, засуджена за скоєння злочину.  Її найменший син К. знаходиться у Будинку дитини «Сонечко»у м. Запоріжжі. Інші діти (семеро) з березня 2010р. перебувають в Оріхівському обласному притулку для дітей. Т.дітей не відвідує, матеріальної допомоги не надає. Посилаючись на зазначені обставини, позивач  просить суд відібрати у  Т. восьмеро її малолітніх дітей без позбавлення батьківських прав та передати дітей на опікування органу опіки і піклування Василівської районної державної адміністрації Запорізької області. Вирішіть спір.

Тема 4. Майнові правовідносини батьків та дітей. 
Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
	Роздільне та спільне майно батьків і дітей.
	Управління батьками майном дітей. 

2. Зобов’язання батьків щодо утримання дитини
2.1. Добровільний порядок надання утримання.
2.2. Примусовий порядок сплати аліментів.
2.3. Відповідальність за прострочення сплати аліментів.
2.4. Припинення права дитини на утримання

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
	Загальна декларація прав людини  від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
	Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
	Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
	Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
	Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. 
Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 року № 606-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
	Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146 // Право України. – 1994. – № 7–8.
	Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34.
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Задачі
Р., діючи в інтересах малолітнього  С., звернувся з позовом до ПАТ «Банк «Кліринговий дім», до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сезони 2000», до М. про визнання недійсним договору  іпотеки від 12 вересня  2007р., укладеного між ПАТ «Банк «Кліринговий  дім» та М. У позові  зазначає, що відповідачка  М., його  дружина і мати малолітнього  С.,
12 вересня 2007р. уклала з банком договір іпотеки  про забезпечення зобов’язання за кредитним договором між банком та ТОВ «Сезони- 2000». Предметом іпотеки є квартира, в якій сім’я проживає з  малолітньою дитиною С. Договір уклад ено без згоди його, батька, та органу опіки та  піклування, чим порушено інтересидитини. Спірна квартира є особистою власністю іпотекодателя М. Дитина не проживала з матір’ю у спірній квартирі, а проживала з батьком за іншою адресою. Вирішіть спір.
	У жовтні 2010 р.Л. звернувся  з позовом до Ж. про стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей  у розмірі 1/3 частки заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму на кожну дитину, до досягнення ними повноліття.  Зазначає, що після розірвання шлюбу з відповідачкою двоє неповнолітніх дітей С. і М. проживають з ним. Відповідачка, їх мати, після розірвання шлюбу вихованням дітей не займається, матеріальної допомоги  не  надає.  Рішенням районного суду від 9 листопада 2010р. у задоволені позовних  вимог  Л. відмовлено. В апеляційній скарзі Л, просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове, яким позов задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав. Відмовляючи Л. у задоволен
ні позовних вимог, суд першої інстанції дійшов висновку, що  позивач є  матеріально забезпеченою особою і може забезпечити дітей всім необхідним. Т ому пред’явлення ним позову про стягнення аліментів відбувається не в інтересах захисту прав дітей. Вирішіть спір.
	9 березня 2011 р.П. звернулась з позовом до Ж. про стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей. На дочку Л. в розмірі 800 грн., на дочку А. в розмірі 600 грн. щомісячно, та на свою користь до досягнення дочкою А. трьохрічного віку в розмірі 400 грн. Крім того, 500 грн. щомісячно в якості додаткових витрат на дочку Л.у зв’язку з розвитком здібностей дитини. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що після розірвання шлюбу з відповідачем, діти залишились проживати з нею і перебувають на повному її утриманні. Вона перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною А. до досягнення нею трьохрічного віку, а дочка Л. відвідує хореографічний гурток ансамблю спортивного бального танцю «Ритм» та займається вокалом у зразковому ансамблі «Світанок», у зв’язку з чим потребує додаткових витрат. Відповідач добровільно матеріальної допомоги на утримання дітей не надає, не працює і не має постійного заробітку.

Рішенням суду від 12 квітня 2011р. позов задоволено частково. Стягнуто з Ж. на користь П. аліменти на неповнолітніх дітей: Л. і А. в розмірі 1/3 частки від усіх видів доходів щомісячно, але не менше ніж 30% від прожиткового мінімуму для кожної  дитини, починаючи з 9 березня 2011р. і до досягнення старшою дитиною повноліття; на П. аліменти в розмірі 1/6 частки від усіх видів доходів щомісячно, починаючи з  9.03.2011р. і до досягнення дочкою А.трирічного віку. Проаналізуйте судове рішення. 

	У грудні 2010 р. О. звернулася з позовом до А. про стягнення аліментів на неповнолітню дитину Ю, 2003 р. народження. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що  дитина постійно проживає з нею. Відповідач матеріальної допомоги на утримання дитини не надає, інших утриманців у нього немає, відрахувань за виконавчими документами з нього не здійснюється. Відповідач є  приватним підприємцем, у зв’язку з чим вона не має відомостей про справжній розмір його доходів. Просила стягнути з відповідача аліменти 

у твердій грошовій сумі 478,50 грн., щомісячно до досягнення дитиною повноліття. Рішенням районного суду м. Запоріжжя від 02 березня 2011р.. позов  залишено без задоволення. Як встановлено по справі, відповідач А. у період з 1.09.2010 р. по 30.11.2010р. у  добровільному порядку надавав матеріальну допомогу на утримання дитини, а уперіод д з 31.01.2011р. по 4.04.2011р. перерахував щомісячно грошові  кошти і банківського рахунку на утримання сина, що підтверджено О. та копіями банківських чеків. Проаналізуйте судове рішення.

	18 січня 2010р. В. звернувся з позовом до Ф.про зменшення розміру аліментів на неповнолітню Т. з 1/4 до 1/6 частини його заробітку (доходу) за рішенням районного суду м. Донецька від 23 серпня 1995р. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що під час виконання зобов’язань по сплаті аліментів на користь Ф. погіршилося його матеріальне  становище у зв’язку зі змінами, які відбулися у його сімейному стані. За цей час він разом із дружиною усиновили неповнолітню К.  Основним джерелом існування сімї є його заробітна плата На лікування неповнолітньої дочки К. доводиться нести додаткові витрати. 

Рішенням районного суду м. Донецька від 8 квітня 2010 р. позов В.до 
Ф. задоволено. Ухвалено зменш ити розмір аліментів на неповнолітню Т. з 1/ 4 до 1/6 частини заробітку (доходу), починаючи з 18 січня 2010
р. В апеляційній скарзі відповідач Ф., просить рішення суду скасувати, відмовити В. у позові. Із наданої В. довідки видно, що його заробітна плата за 12 місяців 2009 р. становить 80797 гривень 13 копійок, а середня заробітна плата за місяць відповідно - 6733 гривні. Із наданої Ф. довідки  видно, що її середня заробітна плата становить 1024 гривень. Рішенням суду про усиновлення встановлено, що стан здоров’я дитини та її розумовий розвиток відповідає вимогам усиновлення. Вирішіть спір.

	У листопаді 2010р. Н. звернулася з позовом до Б. про стягненн аліментів на  повнолітнього сина М. у зв’язку з продовженням ним 

 навчання та неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що їх син М. навчається в ДПТНЗ
«Білківський професійний аграрний ліцей» на третьому курсі, і потребує матеріальної допомоги. Крім цього, відповідач Б. має заборгованість за аліментами за 14 місяців. Просила  стягнути з Б. аліменти у розмірі 1000 грн. щомісячно, починаючи із настання пов ноліття сина, і до закінчення навчального закладу, тобто до 30 червня 2011р. , а також неустойку (пеню) за прострочення сплати аліментів у  розмірі15810 грн. Чи підлягають озовні вимоги задоволенню?

Тема 5 Усиновлення
1. Поняття усиновлення. 
2. Особи, які можуть бути усиновлені. Облік дітей, які можуть бути усиновлені. Особливості усиновлення повнолітніх осіб. 
3. Особи, які можуть бути усиновлювачами. Переважне право на усиновлення. Облік кандидатів в усиновлювачі.
3. Надання згоди на усиновлення.
4. Порядок усиновлення. Особливості судового порядку розгляду справ про усиновлення. Обставини, які враховує суд, постановляючи рішення про усиновлення. Питання, які вирішуються в рішенні суду про усиновлення. 
5. Правові наслідки усиновлення. Право на таємницю усиновлення.
6. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена.
7. Підстави, порядок та правові наслідки визнання недійсним усиновлення. 
8. Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення.
9. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.
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Задачі
1.   22 серпня 2008 р. А. звернулася з позовом до В.про скасування усиновлення
М. та внесення відповідних змін до актового запису про його народження. В  позовній заяві позивачка зазначала, що під час перебування з В. В зареєстрованому шлюбі  ними на підставі рішення суду від 22 червня 2006 р. було усиновлено неповнолітнього М. Відповідні зміни були внесені до актового запису про народження дитини та видано свідоцтво про народження усиновленої дитини. Однак, спільне життя з відповідачем не склалося, шлюбні відносини припинені, спільне господарство не ведеться, разом не проживають, в суді розглядається справа про розірвання шлюбу. Відповідач не провідує усиновлену дитину, не проявляє до неї батьківського піклування та не бажає підтримувати відносини в майбутньому. Неповнолітня дитина не сприймає відповідача як батька, між  ними не виникло родинних стосунків.
Дані обставини, на думку позивачки. Свідчать про те, що усиновлення суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейне виховання. Просить скасувати рішення суду як таке, що суперечить положенням ст. 238 СК України. Вирішіть спір.

	В листопаді 2006р. П. звернувся до суду з заявою про усиновлення неповнолітнього  Р. В заяві зазначено, зокрема,  що неповнолітній Р. є сином К., з якою він перебував з жовтня 2003 р.по травень 2007 р. у зареєстрованому шлюбі. Під час шлюбу і після його розірвання  неповнолітній Р. постійно проживає з ним та вважає його своїм батьком. Він також має до Р. батьківські почуття, піклується про нього, займається його вихованням та надає необхідну матеріальну допомогу. Мати неповнолітнього К. та його  біологічний батько С. 

не виконують  своїх батьківських обов’язків щодо  дитини. Просить суд прийняти рішення про усиновлення  ним малолітнього  Р. та про внесення відповідних змін до актового запису про народження  дитини. Під час шлюбу 14 листопада 2006р. К. як мати  неповнолітнього Р. дала згоду на усиновлення 
його своїм  чоловіком. Однак після розірвання  шлюбу  К.  3 листопада 2009р. відкли кала свою згоду на усиновлення  заявником свого  малолітнього сина  Р. Вирішіть спір.

	У червні 2010 р. Ф. звернувся до суду з позовом до М.  про скасування усиновлення останнього. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що  перебуваючи у  зареєстрованому шлюбі з С., в 1996р. він усиновив її  сина від першого шлюбу – відповідача М. Однак стосунки не склалися, М. ставиться до 

нього неприязно, грубо з ним поводиться, ображає його, ухиляється  від спілкування, зустрічей не бажає. Просить суд скасувати усиновлення ним М , 
внести відповідні зміни до актового запису про народження М. Вирішіть спір.

	Особи А. і Б. звернулися до суду з заявою про усиновлення дитини, яка є племінницею по інії матері. Заявники зазначали, що мати дитини померла, а батько рішенням суду позбавлений батьківських прав щодо неї та відбуває покарання в місцях позбавлення волі. Вказували також на те, що дитина фактично проживає та виховується в їх сім'ї, перебуває під їх опікою. Суд першої інстанції задовольнив заяву. Суд виходив з того, що малолітня дитина позбавлена батькіської опіки та догляду, а тому може бути усиновлена без згоди батька своєю тіткою та її чоловіком, які можуть піклуватися про неї та здійснювати догляд. До апеляційного суду зі скаргою на рішення суду першої інстанції звернувся батько дитини, який зазначив, що рішення суду про базбавлення батьківських прав скасоване і він згоди на усиновлення не надавав.

Вирішіть спір.

	У липні 2014 року Особа А. та Особа Б. звернулись до суду із заявою про усиновлення, в якій просять оголосити їх усиновителями малолітньої дитини Особи В.  Особи обгрунтовували свої вимоги тим, що вони з 2 серпня 1985 року перебувають у зареєстрованому шлюбі, Особа В. є їх внуком. Батьки дитини померли. З грудня 2013 року дитина перебуває під їх опікою, вважає їх своїми батьками. У липні 2014 року Особи Г. також звернулася до суду з заявою про усиновлення , в якій просить оголосити її  усиновителем свого онука Особи В. Особа Г. обгрунтувала свої вимоги тим, що протягом року пережила трашну трагедію – втратила сина та чоловіка, єдиний хто у неї залишився і заради кого вона живе – це її внук. Зазначає, що між нею і онуком існує тісний звязок, склалися теплі сімейні стосунки, вважає, що спроможна бути усиновителем дитини. Згідно висновків органу опіки та піклування всі кандидати в усиновителі гідні бути усиновителяти Особи В, у вирішенні питання щодо усиновлення покладається на розсуд суду. 

При розгляді справи з'ясовано, що Особи А. та Б. та Г. домовилися про свою участь у итті онука і 2 грудня уклали договір про визначення місця роживання дитини, участь у вихованні та утриманні дитини, згідно умов якого сторони приймають спільну участь у вихованні онука та рівноцінну участь в його утриманні, місце проживання визначено з Особами А. Б. За погодженням між родинами опікуном призначено Особу А. Рішенням суду в задоволенні заяв Особи А,Б,Г відмовлено. Проаналізуйте ситуацію.

Тема 6. Опіка та піклування над дітьми
1. Поняття опіки та піклування.
2. Встановлення опіки, піклування. Підстави та порядок прийняття рішення про встановлення опіки, піклування. Призначення опікуна, піклувальника.
3. Особи, які можуть бути опікунами, піклувальниками. Правовий статус опікуна, піклувальника.
4. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.
5. Припинення опіки, піклування. Підстави та порядок звільнення опікуна, піклувальника від виконання своїх обов’язків.
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Задачі
Ковельський міськрайонний суд Волинської області розглянув  справу за позовом органу опіки та піклування м. Ковеля до Л. про позбавлення його батьківських прав та призначення опікуном А. У справі наявний висновок  органу  опіки  та піклування про згоду на призначення А. опікуном.  Рішенням від 7 листопада 2017 р. позовні  вимоги про позбавлення батьківських прав було задоволено. Питання про встановлення опіки або піклування над дитиною суд не розглядав. Дайте правову оцінку діям суду.

	Бортнянський районний суд Чернігівської області 
рішенням від 29 серпня 2017 р. в одному провадженні з позбавленням 
М. батьківських прав стосовно двох його малолітніх дітей встановив 
над ними опіку та призначив опікуном  В.  Ухвалюючи  рішення,  суд 
посилався  на заяву  останньої  (бабусі дітей) про призначення її опікуном  над  дітьми.  Подання  органу  опіки  та  піклування   в матеріалах справи відсутнє. Проаналізуйте рішення суду.


	Яворівський  районний суд  Львівської області розглянув справу за заявою К.  І. про встановлення опіки над малолітньою дитиною К.  2006 р. н. З матеріалів справи вбачається, що заявниця є бабою дитини, проживає разом з дитиною  та  її  матір'ю, яка від народження є інвалідом другої групи, має незадовільний стан здоров'я, хворіє, відстає у психічному розвитку і не може належним чином  доглядати дитину. Фактично дитину доглядає та утримує заявниця, і тому  просить  призначити  її опікуном над дитиною. Чи підлягає позов задоволенню?


Тема 7. Прийомна сім’я 
1. Поняття прийомної сім’ї.
2. Порядок прийняття рішення про її створення. Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.
3. Особи, які можуть бути прийомними батьками, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні прийомних сімей. 
4. Правовий статус прийомних дітей. 
5. Підстави та порядок припинення договору. 
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Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
	Загальна декларація прав людини  від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
	Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
	Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
	Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Cт. 147.
	Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України  від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.
	Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70. 
	Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 // Офіційний Вісник України. – 2002. – №18. – Ст. 926.
II. ЛІТЕРАТУРА:
Дякович М.М. Сімейне право України. 2-ге видання. Навчальний посібник.. – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2012. – 552 с.
	Лепех С.М. Сімейне право України : навчальний посібник/ С. М. Лепех. – Львів, 2010.
	Лепех С. М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених      батьківського    піклування / С. М. Лепех // Вісник Львівського національного університету. – 2005. – № 41. 
Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с. 
	Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.
Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
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Задачі
 Новозаводська районна у м. Чернігові рада звернулась до суду з позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_2 про розірвання договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім»ї від 27.07.2006 року. Мотивуючи свої вимоги наступним: рішенням виконавчого комітету Новозаводської районної в м. Чернігові ради від 10 липня 2006 року до прийомної сім’ї ОСОБА_3 передана на виховання та спільне проживання дитина, позбавлена батьківського піклування ОСОБА_4, в зв»язку з чим був підписаний договір «Про влаштування дитини, виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї» від 27 липня 2006 року.У кінці 2009 року ОСОБА_3 з прийомними дітьми переїхала на постійне місце проживання до Нахімовського району м. Севастополя, де має у власності житло за адресою: АДРЕСА_1. Повертатись в Чернігів наміру не має. За 2010 рік ОСОБА_3 отримала державну соціальну допомогу на прийомну дитину. Новозаводська районна у м. Чернігові рада звернулася з клопотанням до Нахімівської райдержадміністрації м. Севастополя про здійснення супроводу даної родини та вирішення питання про продовження функціонування прийомної сім’ї на території м. Севастополя. Нахімівська районна державна адміністрація відмовила в проханні. Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених в позові (а.с.1-3) та пояснила, що відповідачка ОСОБА_3 разом з дітьми переїхали проживати до м. Севастополя і у зв’язку з чим, орган опіки та піклування не може виконувати належним чином свої обов’язки за спірними договорами. Вирішіть спір.
2. Долинська районна державної адміністрації Кіровоградської області як орган опіки і піклування звернулася з позовом  до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про розірвання договорів про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 перебувала на стаціонарному лікуванні в комунальному закладі «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» з 05 квітня по 24 травня 2012 року з приводу психічної хвороби. Однак  на думку ОСОБИ 1, вона має задовільний стан, тому немає підстав, що перешкоджають вихованню дітей. Вирішіть спір.
3.У червні 2015 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернулися з позовом  до Ленінської районної у м. Луганську ради про розірвання договору про влаштування на виховання та спільне проживання у прийомній сім»ї. Позивачі зазначили, що  18 квітня 2013 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3, та Виконавчим комітетом Ленінської районної у м. Луганську ради згідно рішення від 16.04.2013р. «Про влаштування до прийомної сім» було укладено договір  про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї.  Відповідно до зазначеного договору, позивачі прийняли на виховання та спільне проживання дитину ОСОБА_4. З моменту укладення договору ними було належним чином виконано всі вимоги договору та законодавства. В червні 2014 року,у зв'язку з тим, що на території м. Луганська почались бойові дії, родина змушена були виїхати з міста. Дитину вони відвезли до матері ОСОБА_2 до м. Дніпропетровська, де вона досі перебуває. Зараз сім’я фактично розпалася, та не має можливості виховувати та утримувати прийомну дитину через зміну обставин у їх житті.Чи підлягає позов задоволенню?
4. Позивач орган опіки та піклування Великоолександрівська районна державна адміністрація звернулася до суду з позовом в інтересах малолітніх ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про визнання права користування дітьми житловим приміщенням після досягнення ними 18-річного віку посилаючись на те, що батьків малолітніх дітей рішенням Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 16.09.13р. позбавлено батьківських прав відносно цих дітей і малолітні ОСОБА_1, ОСОБА_2 на даний час перебувають у прийомній сім»ї ОСОБА_4 Діти мають право на користування житлом, де вони раніше проживали, так як посиротіли у цьому будинку. Після закінчення строку перебування у прийомній сім»ї, діти не будуть мати можливості проживати та користуватися житлом батьків. Тому необхідно забезпечити інтереси дітей шляхом визнання права їх на користування житловим будинком по АДРЕСА_1 та накладення заборони відчуження вказаного житлового будинку. Чи підлягає позов задоволенню?
Тема 8.  Дитячий будинок сімейного типу
1. Поняття дитячого будинку сімейного типу.
2. Порядок прийняття рішення про його створення. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу: поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст.
3. Особи, які можуть бути батьками-вихователями, їхні права та обов’язки. Роль органів опіки та піклування у виникненні та функціонуванні дитячих будинків сімейного типу. 
4. Правовий статус вихованців. 
5. Підстави та порядок припинення договору. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу.
І. НОРМАТИВНІ АКТИ:
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
	Загальна декларація прав людини  від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
	Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
	Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
	Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 6. – Cт. 147.
	Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України  від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.
	Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70. 
	Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 925.
ІІІ. ЛІТЕРАТУРА:
Дякович М.М. Сімейне право України. 2-ге видання. Навчальний посібник.. – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2012. – 552 с.
	Євко В. Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу / В. Ю. Євко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.
	Лепех С.М. Сімейне право України : навчальний посібник/ С. М. Лепех. – Львів, 2010.
	Москалюк В. Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / В. Ю. Москалюк. – Xарків, 2003.   
Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с. 
	Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.
Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.
	Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування: автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук.- Харків, 2002. – 20 с.


Задачі
1.ОСОБА_1 звернулася в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення аліментів. В обґрунтування заявленого позову позивачка посилалася на те, що згідно рішення виконкому Новомосковської міської ради від 28.11.2012 року був створений дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім'ї ОСОБА_1, яка є опікуном ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4. За час перебування дітей в сім'ї ОСОБА_1, відповідач дітей не відвідувала, не виявляла до них материнської уваги та турботи, не брала участі у їх вихованні та утриманні.  Позивач вимушена звернутися до суду з позовом та просить стягнути з відповідача на її користь аліменти на утримання неповнолітніх дітей розмірі 1/2 частки всіх видів його заробітку, однак не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно, починаючи з дня пред'явлення позову до суду та до досягнення старшої дитини повноліття. Чи підлягає позов задоволенню?
2.ОСОБА_3 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_4, про позбавлення батьківських прав. В обґрунтування своїх позовних вимог вказала, що рішенням виконавчого комітету Донецької міської ради від 16.01.2013 року у м. Донецьку був створений дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім'ї ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , до якого були влаштовані малолітні ОСОБА_6, та ОСОБА_7. Мати дітей ОСОБА_4 вироком Петровського райсуда м. Донецька була засуджена до 5 років позбавлення волі, відомості про батька дітей, зазначені відповідно до ч. 1 ст. 135 СК України. Оскільки після звільнення мати дітей вихованням не займалась, не цікавилась життям своїх дітей, аліменти на їх утримання не сплачувала, просить позбавити батьківських прав ОСОБА_4 відносно неповнолітніх дітей ОСОБА_6, Чи підлягає позов задоволенню?
Тема 9. Патронат 
1. Поняття, правова природа договору про патронат. 
2. Порядок укладення та форма договору про патронат. 
3. Сторони відносин патронату: орган опіки та піклування та патронатний вихователь, їхні права та обов’язки. Відмінності правового статусу патронатного вихователя від усиновлювачів, опікунів, піклувальників. Дитина, на користь якої укладається договір про патронат.
4. Зміст договору про патронат. Послуги щодо виховання дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору.
5. Підстави та порядок припинення договору про патронат.
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Задачі
1. У 2005 році органом опіки та піклування було укладено договір про патронат з А. щодо малолітнього Б. При черговій перевірці виконання договору патронату з'ясувалося, що відділ державної виконавчої служби примусово реалізував квартиру, яка належала А., з метою виконання судового рішення. Внаслідок цього, патронована дитина залишилася без місця проживання. А. відвіз дитину до своєї матері.Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом до А. про розірвання договору патронату. Яке рішення повинен прийняти суд? 
2. До органу опіки та піклування звернулася А. з проханням передати їй на патронатне виховання доньку її померлої сусідки Б,. В укладенні договору про патронат А. було відмовлено на тій підставі, що у 1978 році вона була позбавлена батьківських прав щодо свого сина. Вважаючи рішення органу опіки та піклування незаконним А звернулася з позовом до суду.Яке рішення повинен прийняти суд?
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