
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

Про визначення порядку  участі  

у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 158 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» частини першої            

статті 34 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,   

пунктом 73 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи                

рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                                                        

від 30 вересня 2020 року № 34), висновок  управління з питань захисту   

прав дітей Міської ради міста Кропивницького від 02 жовтня 2020 року, 

розглянувши заяву громадянина Ш*** М*** Ю*** з проханням                           

про визначення порядку участі у вихованні малолітньої дитини Ш***           

Я*** М***, *** року народження, та спілкуванні з                                               

ним, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 

 

Визначити наступний порядок участі гр. Ш*** М*** Ю***                  

у вихованні дитини Ш*** Я*** М***, ***                                                           

року народження, та спілкуванні з ним, а саме: кожну середу та                     

пʼятницю з 16.00 до 19.00, кожну суботу з 9.00 до 19.00, а також у день 

народження дитини 24 серпня з 9.00 до 13.00 у період перебування                                

гр. Ш*** Н***М*** в Україні з 23 грудня по 08 січня, з 21 травня по                  

31 травня, з 18 серпня по 29 серпня щороку. 
 

 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

Олена Переведенцева 35 83 33 



        Доопрацьовано 13.10.2020 року 

 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

Про визначення способів  участі  

у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 158 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» частини першої            

статті 34 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,   

пунктом 73 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи                

рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол                                                        

від 30 вересня 2020 року № 34), висновок  управління з питань захисту   

прав дітей Міської ради міста Кропивницького від 02 жовтня 2020 року, 

розглянувши заяву громадянина Ш*** М*** Ю*** з проханням                           

про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини Ш***           

Я*** М***, *** року народження, та спілкуванні з                                               

ним, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 

 

Визначити наступний спосіб участі гр. Ш*** М*** Ю*** у                

вихованні дитини Ш*** Я*** М***, ***                                                           

року народження, та спілкуванні з ним, а саме: кожну середу та                     

пʼятницю з 16.00 до 19.00, кожну суботу з 9.00 до 19.00, а також у день 

народження дитини 24 серпня з 9.00 до 13.00 у період перебування                                

гр. Ш*** Н***М*** в Україні з 23 грудня по 08 січня, з 21 травня по                  

31 травня, з 18 серпня по 29 серпня щороку. 
 

 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

Алла Поровчук 35 83 33 


