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Про визначення способу участі  

у вихованні дитини 

 

Керуючись статтями 17, 19, 141, 150, 153, 157, 158, 159, 257, 259 

Сімейного кодексу України, статтями 12, 15 Закону України «Про охорону 

дитинства», статтями 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», пунктом 73 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов‘язані із захистом прав дитини», з 

метою розв’язання спору між батьками та забезпечення участі обох батьків у 

вихованні дитини, розглянувши заяви громадян та документи, подані 

відповідно до вимог чинного законодавства, беручи до уваги протокол № 17 

засідання комісії з питань захисту прав дитини 02.10.2018 року, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити участь у вихованні малолітньої дитини і встановити  

порядок побачення: 

1.1. Гр. ***, мешканцю м. ***, вул. ***, буд. ***, порядок побачення з 

його малолітніми дітьми ***, *** р.н. та ***, *** р.н., наступним чином: 

- 1-3 суботу та 2-4 неділю місяця з *** до ***; 

- зустрічі проводити на території міста Ужгород, без присутності матері 

дітей, із обов’язковим урахуванням стану здоров’я, інтересів та потреб дітей, 

при цьому батьку вчасно забирати та приводити дітей за місцем їх проживання. 

1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, пр. ***, буд. ***, кв. ***, порядок 

побачення з його малолітнім сином ***, *** р.н., наступним чином: 

- щопонеділка, щосереди та щопʼятниці з *** до ***, з можливістю 

відвідування з дитиною гуртків, навчальних занять та інших дитячих заходів; 

- 1-3 суботу та 2-4 неділя місяця з *** до ***; 

- за домовленістю з матірю дитини, *** години в день народження 

дитини, державні та релігійні свʼята;  



- зустрічі проводити із обов’язковим урахуванням стану здоров’я, 

інтересів та потреб дитини, при цьому батьку вчасно забирати та приводити 

дитину за місцем її проживання. 

1.3 Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, порядок побачення 

з його малолітнім сином ***, *** р.н., наступним чином: 

- щопонеділка та щосереди з *** до ***, з можливістю відвідування з 

дитиною гуртків, навчальних занять та інших дитячих заходів;  

- протягом шестимісячного терміну встановити: першого та третього 

тижня місяця, кожної суботи та неділі з *** до *** з обіднім харчуванням та 

відпочинком дитини за його місцем проживання та подальшим післяобіднім 

перебуванням дитини у батька з *** до ***; 

- після закінчення шестимісячного терміну встановити: першого та 

третього тижня місяця, кожної суботи та неділі з *** до *** за місцем 

проживання батька; 

- дві години в день народження дитини, державні та релігійні свʼята; 

- зустрічі проводити із обовʼязковим урахуванням стану здоровʼя, бажання 

дитини, її інтересів та потреб;  

- батьку завчасно інформувати матір про намір тимчасово забрати дитину 

та вчасно приводити дитину за місцем її проживання. 

 

2. У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 

участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також 

невиконання даного рішення, один із батьків має право звернутися із позовом 

до суду для вирішення спірних питань. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ  


