
Проєкт Рішення 

  

08/09/2020 р.                               м. Бурштин                                        № 1287 

  

Про встановлення порядку  

участі батька у вихованні дитини  
  

Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Кириліва Андрія Петровича про 

встановлення способу участі батька у вихованні малолітньої доньки (інформацію 

приховано),  яка після розірвання шлюбу залишились проживати із матір'ю Кирилів 

Тетяною Михайлівною, відповідно до ст.ст. 141, 153, 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 виконкому 

Бурштинської міської ради №48 (протокол №11 від 03.09.2020 року), виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради вирішив: 

    1. Рекомендувати виконкому Бурштинської міської ради встановити порядок участі 

батька Кириліва Андрія Петровича у вихованні дитини (інформацію приховано) 

наступним чином: 

    (інформацію приховано) 

      Зустрічі повинні відбуватись з можливістю ночівлі дитини за її бажанням за адресою 

проживання батька - м. Бурштин, (інформацію приховано) та з можливістю відвідування 

дитячих місць розважального характеру з правом зміни часу за взаємною згодою батьків 

та врахуванням інтересів дитини. 

      2. Рекомендувати батькові, Кириліву Андрію Петровичу не порушувати графік 

побачень, виконувати свої батьківські обов’язки, приділяти дитині увагу і турботу, 

виховувати її. 

      3. Рекомендувати матері, Кирилів Тетяні Михайлівні поважати батьківські права, не 

чинити перешкод у спілкуванні батька з дитиною. 

      У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях участі в вихованні, 

проведення зустрічей батька з дітьми, а також невиконання даного рішення, один із 

батьків має право звернутися із позовом до суду для вирішення спірних питань. 

      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. 

      4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської 

ради (С.Козар). 

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

Н. Кицелу.  

  

 
  

 Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 
 


