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Про визначення способу участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними 

 

 Розглянувши 29.10.2020 року на засіданні комісії з питань захисту прав 
дитини Мукачівської міської  ради заяву *** про визначення способу участі у 
вихованні дитини, ***, яка проживає з батьком, ***, беручи до уваги факт 
окремого проживання батьків, наявність у них двох спільних дітей, з яких: ***, 
проживає з батьком, а ***, проживає з матір’ю, з метою розв’язання конфлікту 
що виник між батьками щодо участі у вихованні обох дітей, забезпечення 
повноцінної участі у житті дітей обох батьків, збереження родинних стосунків та 
реалізації прав дітей на безперешкодне спілкування, враховуючи  вік дітей, 
думку батьків та їх ставлення до виконання батьківських обов’язків, відповідно 
до статті 158 Сімейного кодексу України, пункту 73 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», статтею 40, частиною  1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив: 
1. Тимчасово, до визначення місця проживання дітей після розлучення батьків, 

встановити *** порядок її побачень з донькою *** щомісячно перша та третя 
субота і неділя: з 10 годин суботи до 20 годин неділі, або в  інший час за 
попередньої домовленості між батьками дитини.  

2. Тимчасово, до визначення місця проживання дітей після розлучення батьків, 
встановити *** порядок його побачень з донькою ***, щомісячно: друга та 
четверта субота і неділя з 10 годин суботи до 20 годин неділі, або в  інший час 
за попередньої домовленості між батьками дитини.  



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради. О. Степанову. 

 
Міський голова              А. БАЛОГА 


