
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

             

     18 травня 2021 року                                                                                       № 162 

 

Про визначення порядку участі 

************  

у вихованні та спілкуванні з  

малолітнім сином ************* 

 

Відповідно до ст. 141, ст. 153, ч.ч. 2, 3 ст. 157, ст. 158 Сімейного кодексу 

України, п. 73 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), на 

підставі заяви громадянина ********* від 12 квітня 2021 року, який мешкає за 

адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. 

Спортивна, б. 3, кв. 25 та враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Слобожанської селищної ради від 29 квітня 

2021 року № 5, на виконання делегованих повноважень, зазначених у 

підпунктах 4 пункту «б»  ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради:  

  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Визначити наступний порядок участі ********* у вихованні та 

спілкуванні з малолітнім сином **********, 15.06.2013 року народження, а 

саме: 

1.1. побачення дитини з батьком кожної неділі з 09:00 до 19:00, батько 

забирає та повертає дитину до місця проживання; 

1.2. під час канікул спільний відпочинок дитини з батьком не більше 10 

днів за попереднім погодженням з *********; 

1.3. п.1.1 та п.1.2 виконується при умові дотримання батьком 

рекомендацій лікаря щодо здоров’я дитини; 

1.4. зі сторони матері не чинити перешкод у спілкуванні сина з батьком 

телефоном; 

1.5. зі сторони батька не чинити перешкод у спілкуванні сина з матір’ю 

під час перебування дитини з батьком. 

2. Дане рішення є обов’язковим до виконання кожною зі сторін спору.  



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О. В. 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                              Дмитро ДІХТЯР 

 

 
 
 


