
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

  від 26 липня 2022 року                               №490 

Про затвердження висновку

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтями 19, 263
Сімейного  кодексу  України,  підпунктом  4  пункту  «б»  частини  першої
статті  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
пунктом 74 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   ухвалу
Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  18  лютого  2022  року
(цивільна  справа  №  405/2174/21),  рішення  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини  (протокол  від  08  червня  2022  року  №  16),  Виконавчий  комітет
Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  висновок  щодо  визначення  способів  участі  громадянки
Г***  Н***  К*** у  вихованні  дитини  Г***  М***  В***,  ***
року народження, та спілкуванні з нею,  що додається.

2.  Управлінню  з  питань  захисту  прав  дітей   надати  висновок  щодо
визначення  способів  участі  громадянки  Г***  Н***  К*** у  вихованні
дитини Г***  М***  В***,   ***  року  народження,
та спілкуванні з нею до Ленінського районного суду м. Кіровограда.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА

Карина Карбівнича 35 83 36



  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022,  тел. 35 83 01, 35 61 58,
 е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251

04.07.2022 № 3256/49-13-24
на № __________ від ____________

Ленінський районний суд 
м. Кіровограда

ВИСНОВОК

Нормами ст.  257 Сімейного кодексу України визначені права баби та діда
на спілкування з внуками, участі у їх вихованні, звернення до суду з позовом
про усунення перешкод у спілкуванні.

    Згідно зі ст. 263 Сімейного кодексу  України,  спір щодо участі баби, діда
у вихованні дитини вирішується судом відповідно до ст. 159 цього Кодексу.

На  виконання  ухвали  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
від  18.02.2022  р.  по  цивільній  справі  №  405/8586/21  за  позовом  Г***
Н***  К***  до  Г***  В***  О***,  Г***  Н***
Л***,  третя  особа,  яка  не  заявляє  самостійних  вимог  на  предмет  спору:
орган  опіки  та  піклування  Кропивницької  міської  ради,  про  визначення
порядку участі у вихованні онуки на засіданні комісії з питань захисту прав
дитини  08.06.2022  р.  розглянуто  питання  щодо  визначення  способів  участі
гр.  Г***  Н***  К***  у  вихованні  малолітньої  онуки  Г***  М***
В***, *** року народження, та спілкуванні з нею.

Встановлено наступне.
У  свідоцтві  про  народження  дитини  Г*** М*** її  батьками  записані

Г*** В*** О*** та Г*** Н*** Л***.
Дитина  Г***  М***  В***,  ***   року  народження,

проживає разом з батьками Г*** та Г***.
Згідно  з  актами  оцінки  потреб  сімʼї,  складеними  фахівцями

Кропивницького  міського  центру  соціальних  служб,  в  сімʼї  Г***  та
Г***, Г*** відсутні складні життєві обставини.

За  місцем  проживання  гр.  Г***  створені  умови  для  проживання
та розвитку дитини, що підтверджується актом обстеження умов проживання,
складеним  спеціалістами  управління  з  питань  захисту  прав  дітей
Кропивницької міської ради. 

Як  пояснила  гр.  Г***,  її  син  Г***  В.О.  з  дружиною  та  донькою
Марією раніше проживали в сусідньому будинку, тому перешкод у спілкуванні
з онукою вона не мала, однак у неї виник  конфлікт з батьками,  після якого син
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та невістка чинять їй перешкоди у спілкуванні з дитиною.
Батьки  Г***  М***  В***,  ***   року  народження,

повідомили,   що  не  заперечують  проти  спілкування  гр.  Г***  з  онукою,
однак без ночівлі дитини за місцем проживання баби.

Враховуючи вищевикладене, керуючись найкращими інтересами дитини,
вирішено  вважати  за  доцільне  визначити  наступні  способи  участі  гр.  Г***
Н***  К***  у  вихованні  малолітньої  дитини  Г***  М***
В***,  ***  року  народження,  та  спілкуванні  з  нею,  а  саме:
щосереди  з  16.30  до  18.30,  щосуботи  або  щонеділі  з  10.00  до  18.00  за
попередньою домовленістю з батьками. Спільний відпочинок баби з онукою у
літній період – за домовленістю з батьками.

Заступник міського голови
з питань діяльності 
виконавчих органів ради Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Карина Карбівнича 35 83 36
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