РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 27 жовтня 2020 року

№ 559

Про визначення способів участі
у вихованні та спілкуванні з
малолітніми дітьми
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 07 жовтня 2020 року № 36), висновок управління з
питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького
від 07 жовтня 2020 року, розглянувши заяву громадянина О*** А***
К*** з проханням про визначення способів участі у вихованні та
спілкуванні
з
малолітніми
дітьми
О***
А***
А***,
***
року
народження,
та
О***
А***
А***,
*** року народження, Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
ВИРІШИВ:
Визначити способи участі гр. О*** А*** К*** у вихованні та
спілкуванні з малолітніми дітьми: а саме: з дочкою О*** А***
А***,
року
народження,
перша,
третя
субота
та
неділя
щомісяця
з
11.00
до
18.00;
з
сином
О***
А***
А***,
03.07.2009 року народження, - перша, третя субота та неділя щомісяця
з 11.00 до 18.00 та під час літніх канікул - в рівнозначній частині між батьками
за їх домовленістю. Під час інших канікул та у дні народження дітей - за
попередньою домовленістю між батьками.

Міський голова

Олена Переведенцева 35 83 33

Андрій РАЙКОВИЧ

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022 35 83 01, 35 61 58,
е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251
_____________ № ______________
на № __________ від ____________

ВИСНОВОК
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини 07.10.2020 року було
розглянуто питання щодо визначення способу участі у вихованні та
спілкуванні батька О*** А*** К*** з дітьми О*** А***
А***,
***
року
народження
та
О***
А***
А***,
**** року народження.
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону дитинства» дитина, яка
проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з
ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.
Нормами ст. 157 Сімейного кодексу України визначено, що той із
батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її
вихованні і має право на особисте спілкування з нею.
Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати
тому із батьків, хто проживає окремо, якщо таке спілкування не перешкоджає
нормальному розвиткові дитини.
Відповідно до акту оцінки потреб сім’ї складеного Кропивницьким
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
від 18.09.2020 року № 768/05-08 ознак складних життєвих обставин не
виявлено, гр. С*** А**** М**** здатна задовольнити потреби
дітей.
Згідно з актом оцінки потреб сім’ї складеного спеціалістами сектору
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді управлінням праці та соціального
населення Мукачівської міської ради від 23.09.2020 року ознак складних
життєвих обставин не виявлено, потреби дітей гр. О*** А*** К***
може задовольняти.
Заслухавши батьків дітей, розглянувши надані ними документи,
керуючись інтересами дітей вирішено вважати доцільним визначити О***
А*** К*** наступний спосіб участі у вихованні та спілкуванні з
дітьми,
а
саме:
з
дочкою О***
А***
А***, ***
року
народження, - перша, третя субота та неділя щомісяця з 11.00 до 18.00; з
сином О*** А*** А***, *** року народження, - перша,
третя субота та неділя щомісяця з 11.00 до 18.00 та під час літніх канікул - в
рівнозначній частині між батьками за їх домовленістю. Під час інших канікул
та у дні народження дітей - за попередньою домовленістю між батьками.
Начальник управління
з питань захисту прав дітей
Олена Переведенцева 35 83 33

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

