
                                                                            
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
15 вересня 2021 р. №.199. 

Про  визначення  способу спілкування  

…..* зі своїм внуком …..* 

 

            Розглянувши  заяву  …..*, яка проживає за адресою: вул. …..* с. Чечелівка, 

Гайсинського району, Вінницької області про вирішення органом опіки та піклування 

спору щодо визначення способу  спілкування з її внуком …..*, 03.06.2018 р.н., який 

проживає разом із  матір’ю …..* по вул. …..* в м. Гайсин, Вінницької області. 

            Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Гайсинської міської 

ради (Протокол №3 від 08.09.2021 р.) про визначення способу спілкування бабусі …..* 

зі своїм внуком …..*, 03.06.2018 р.н., виконком міської ради відмічає, що згідно ст.257 

Сімейного кодексу України, баба, дід мають право спілкуватися зі своїми внуками, 

брати участь в їх вихованні.  Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не 

мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом своїх прав щодо виховання 

внуків.  

           Взявши до уваги бажання бабусі спілкуватись зі своїм внуком, приймати участь 

у вихованні  дитини, дбати про фізичний та духовний розвиток дитини,  спілкуватися з 

нею в обсязі необхідному  для нормального розвитку, керуючись  ст.52, ч.6 ст.59, ч. 1, 

3 ст.73 та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

1.Визначити  наступний спосіб спілкування …..* з внуком …..*, 03.06.2018 року 

народження:  

1.1.Кожну першу та другу суботу щомісяця бабуся дитини …..*   має право забирати  о 

10 год. внука за місцем його проживання: вул. …..* і спілкуватися з ним в м. Гайсині, в 

раніше домовленому місці до 12-00 в присутності матері, …..*. 

     2.При організації  зустрічей з дитиною бабуся має звертати увагу на дотримання норм 

та режиму харчування дитини, дотримання температурного режиму та санітарно- 

гігієнічних норм. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти  на начальника служби у справах 

дітей Гайсинської міської ради О.В.Грабовенко. 

 

Міський голова                                                 А.І.Гук 


