УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16 серпня 2021 р.№183.
Про визначення способу участі …..*
у вихованні малолітньої дитини …..*
Розглянувши заяву …..*, який зареєстрований за адресою: …..*, а проживає:
…..* про вирішення органом опіки та піклування спору щодо визначення способу
участі у вихованні та спілкуванні з його малолітнім сином …..*, який проживає
разом із матір’ю …..* по вул. …..* Вінницької області.
Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол №2
від 16.08.2021 р.) про участь у вихованні малолітнього сина …..* його батьком
…..*, виконком міської ради відмічає, що згідно ст. 157 Сімейного Кодексу
України, питання виховання дитини вирішується батьками спільно, а 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, спілкуватися з
дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає
нормальному розвитку дитини.
Взявши до уваги бажання батька приймати участь у вихованні та
оздоровленні дитини, дбати про фізичний та духовний розвиток дитини,
спілкуватися з ним в обсязі необхідному для нормального розвитку, керуючись
ст.52, ч.6 ст.59, ч. 1 та ч. 3 ст.73 та ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ:
1.Визначити слідуючий спосіб участі у вихованні сина …..* та спілкування з ним:
1.1.Кожної суботи, або неділі місяця батько дитини …..* має право забирати о
10-00 год. свого сина Олександра у матері за місцем її проживання: …..* і
проводити в м. Гайсині дозвілля, відпочинок та спілкування з ним до 13-00 год.
та повертати його матері за місцем її проживання.
2.При організації зустрічей з дитиною батьку особливу увагу звернути на
дотримання норм та режиму харчування дитини, дотримання температурного
режиму.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей
Гайсинської міської ради (начальник Грабовенко О.В.).
Міський голова

А.І.Гук

