
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.02.2020                                                                                                    № 23 

 

Про встановлення порядку  

участі матері у вихованні дитини  

 

Розглянувши документи та заяву гр. Кокоріна Віталія Сергійовича про 

встановлення порядку участі матері Шпирналь Галини Сергіївни у вихованні дитини 

Шпирналь, беручи до уваги нотаріально завірену заяву, з якої випливає що Шпирналь 

Галина Сергіївна, не заперечує та дає згоду на те, щоб її малолітня дочка Шпирналь, 

постійно проживала з батьком Шпирналь Віталієм Ярославовичем та його дружиною 

Шпирналь Русланою Миколаївною, керуючись ст.ст. 157, 158 Сімейного кодексу України, 

ст.ст. 8,12,15 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 03.02.2020 року, 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив: 

      1. Встановити дні спілкування матері Шпирналь Галини Сергіївни з дитиною 

Шпирналь, наступним чином: 

- cпілкування в телефонному режимі кожного тижня, субота та неділя з 12:00 год.  

до 20:00 год.   

       2. Рекомендувати матері, Шпирналь Галині Сергіївні не порушувати графік 

спілкувань. 

      3. Рекомендувати батькові, Шпирналь Віталію Ярославовичу поважати батьківські 

права  Шпирналь Галини Сергіївни, не чинити перешкод у спілкуванні матері з дитиною. 

4. Попередити гр. Шпирналь В.Я., та Шпирналь Г.С. про те, що рішення органу 

опіки та піклування є обов’язковим до виконання.  

    Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, 

зобов’язана відшкодувати моральну та матеріальну шкоду тому з батьків, хто проживає 

окремо від дитини. 

   Якщо той з батьків, з яким проживають діти, чинить перешкоду тому з батьків, хто 

проживає окремо, у спілкуванні з дітьми та у їхньому вихованні, зокрема, якщо він 

ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий з батьків має право 

звернутись до суду з позовом про усунення цих перешкод. 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської 

ради (С.Козар). 

6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови  

Н. Кицелу.  

 

 

 

Міський голова      Роксолана Джура 


