
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   14   березня   2016 р.                          № 70 

м. Знам`янка 

 

Про участь батька у вихованні  

малолітніх дітей  

 

         До виконавчого комітету Знам’янської міської ради звернувся ****** щодо 

встановлення порядку його участі у вихованні малолітніх дітей: ******, ****** року 

народження, ******, ****** року народження. 

  Виконавчий комітет Знам’янської міської ради встановив: 

 ****** та ****** з **** року перебували у шлюбі. Від спільного проживання мають 

двох малолітніх дітей:  ******, ****** року народження, ******, ***** року 

народження; 

 згідно з рішенням Знам’янського міськрайонного суду від ******  року № ****** 

розлучені.  На даний час малолітні діти проживають разом з матір’ю за адресою: 

м. ******, вул. ******, **;  

 батько, *******, бажає не втрачати стосунки з дітьми, приймати участь у їх вихованні 

та просить встановити йому наступний порядок побачень з дітьми: чотири дні  на 

тиждень (вівторок, середа, п’ятниця, неділя) з 10.00 до 13.00 години; 

 мати, *******, із заявою ознайомлена, не заперечує щодо участі батька у вихованні 

малолітніх дітей та пропонує свій порядок побачень: два дні на тиждень (середа, 

неділя) з 10.00 до 13.00 години; 

 під час розгляду заяв на засіданні комісії з питань захисту прав дитини ****** та 

******* прийняли спільне рішення щодо встановлення порядку побачень батька з 

малолітніми дітьми: три дні на тиждень (вівторок, четвер, неділя) з 10.00 до 13.00 

години за місцем проживання матері та за попередньою домовленістю з нею.   

Діючи згідно ч. 1 ст. 141 Сімейного кодексу України, мати та батько мають рівні права 

щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою, в інтересах 

малолітніх дітей: ******, ****** року народження, ******, ****** року народження, 

зважаючи на рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, висновок служби у справах 

дітей, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись ст. 

ст. 151, 157, 158 Сімейного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

 

                                                                      В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати можливість батькові, ******, приймати участь у вихованні малолітніх дітей: 

******, ****** року народження, ******, ***** року народження, та встановити наступний порядок 

побачень:  

три дні на тиждень (вівторок, четвер, неділя) з 10.00 до 13.00 години за місцем 

проживання матері та за попередньою домовленістю з нею. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету  І. Ратушну. 

 

Міський голова         С.Філіпенко 


