
Проєкт Рішення 

  

Від  16.09.2022 р.                           м. Бурштин                                  № 218 

 

 

Про вирішення спору щодо участі  

у вихованні малолітньої дитини  

та визначення способу такої участі  

 

Розглянувши заяву та відповідні документи про вирішення спору щодо участі батька 

гр.. Т**** Романа Васильовича у вихованні та спілкуванні з малолітньою дитиною Т***** 

Матвієм Романовичем, та визначення способу такої участі, відповідно до 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 виконкому міської ради від 14.09.2022 року, виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради вирішив:  

1. Встановити вільний графік спілкування батька Т**** Романа Васильовича з 

малолітнім сином Т**** Матвієм Романовичем, за попередньою домовленістю з матір’ю 

дитини Т**** Ольгою Іванівною, але не менше 2-х разів на місяць протягом трьох годин 

враховуючи інтереси та побажання дитини. 

2. Рекомендувати батькові Т***** Роману Васильовичу не порушувати графік 

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

виховувати її.  

3. Рекомендувати матері, Т***** Ользі Іванівні поважати батьківські права, не 

чинити перешкод у спілкуванні батька з сином.  

У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками щодо питання участі у 

вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також невиконання рішення 

виконкому, один із батьків має право звернутися із позовом до суду для вирішення 

спірних питань.  

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 данного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 
Міський голова                                                                                                      Василь Андрієшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:  

    

Начальник служби 

у справах дітей                                                                                                 С. Козар  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                       В. Чуйко  

  

 

Юридичний відділ            _____________ 

     

 

Керуюча справами виконкому                                                                      Н. Кицела 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

«Про вирішення спору щодо участі у вихованні малолітньої дитини та визначення 

способу такої участі » 

  

Суб`єкт подання проєкту рішення – начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна. 

Розробник проєкту - служба у справах дітей Бурштинської міської ради  в особі 

начальника служби у справах дітей Бурштинської міської ради  Козар Світлани 

Олексіївни. 

Доповідач проєкту рішення - начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна.  

Проєкт рішення виконкому Бурштинської міської «Про вирішення спору щодо участі 

у вихованні малолітньої дитини та визначення способу такої участі » 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення  

       Відповідно до заяви батько хоче вирішити спір щодо у вихованні та спілкуванні з 

малолітнім сином.  

2. Мета і шляхи її досягнення  

Проєкт рішення підготовлений з метою вирішення спору щодо участі у вихованні 

малолітньої дитини та визначення способу такої участі. 

3. Правові аспекти  

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».  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Дане рішення не  потребує фінансових затрат. 

5. Позиція заінтересованих органів  

Дане рішення не  стосується інших органів. 

6. Регіональний аспект  

Даний проєкт не впливає на регіональний розвиток. 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

8. Прогноз результатів 

 

1. Встановити вільний графік спілкування батька Т***** Романа Васильовича з 

малолітнім сином Т***** Матвієм Романовичем, за попередньою домовленістю з матір’ю 

дитини Т***** Ольгою Іванівною, але не менше 2-х разів на місяць. 

 

Начальник служби  

у справах дітей                                                                                          Світлана Козар 

_______________2022 р. 


