Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28.02.2018

№ 51

Про визначення порядку та місця
спілкування з малолітньою дитиною
Розглянувши заяву та додані матеріали Ніщука Віктора Вікторовича щодо
визначення порядку та місця спілкування з малолітнім сином, який після розірвання
шлюбу залишився проживати з колишньою дружиною Ніщук Тетяною Ігорівною за
адресою м. Бурштин, відповідно до ст. 15 Закону України "Про охорону дитинства" від
26.04.2001 р. № 2402, ст. 159 Сімейного кодексу України, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації комісії з питань
захисту прав дитини виконкому міської ради від 04.02.2019 року та заяву №Н-138 від
28.02.2019 року виконком міської ради вирішив:
1. Визначити спосіб участі батька Ніщука Віктора Вікторовича у вихованні та
спілкуванні з малолітньою дитиною, таким чином:
- другі вихідні місяця з 12:00 год. до 18:00 год. субота або неділя за попереднім
погодженням батьків дитини ;
- четверті вихідні місяця з 16:00 год. суботи до 16:00 год. неділі;
- протягом одного місяця під час літніх канікул за попереднім погодженням батьків
дитини.
2. У разі, якщо побачення не відбулось у визначений день та час повністю або
частково, то цей час переноситься на інший зручний для дитини і батька час та день.
3. Попередити громадян Ніщука Віктора Вікторовича та Ніщук Тетяну Ігорівну 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.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Н.
Кицелу.

Міський голова

Р.Джура

