
 

         Додаток  

                                 Рішення  виконавчого комітету 

                                          №    від                   2022 року 

   

 

Громадянину Б.М.М. 

жителю с. Шрубків                                                                                                                                                                           

Хмельницького району  

                                                                                                             Хмельницької  області 

 

                                                                                                            Громадянці  Б.М.Ф. 

                                                                                  жительці с. Новосілка  

                                                                                 Хмельницького району  

                                                                                                             Хмельницької  області 

 

Висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради про участь батька  громадянина Б.М.М. у 

вихованні доньки громадянки Б.С.М.  

 

 Службою у справах дітей розглянуто заяву та відповідні документи 

про участь батька громадянина Б.М.М. у вихованні малолітньої дитини  

громадянки Б.С.М. 

Шлюб між батьками не розірвано. У ньому вони перебувають з  

20.08.2016 року. За час спільного проживання у них народилися донька 

громадянка С., яка на даний час проживає з матір’ю громадянкою Б.М.Ф. в  

с. Новосілка.  З 29 квітня 2022 року подружжя спільно не проживає. 

Батько дитини громадянин Б.М.М. пояснив, що бажає брати участь у 

вихованні та спілкуванні з дитиною шляхом встановлення графіку побачень: 

а саме, один раз в тиждень, в неділю, з 11.00 год до 16.00 год, в присутності 

матері. Самостійно дійти згоди між собою батьки не можуть. 

Мати дитини, громадянка Б.М.Ф., при розмові з працівниками служби 

у справах дітей, повідомила, що не заперечує щодо побачень батька з 

дитиною, проте просить узгоджувати візити попередньо. 

Згідно висновку оцінки потреб особи складеного комісією 

Меджибізького центру надання соціальних послуг громадянин Б.М.М. 

офіційно працевлаштований, має належні умови проживання та спроможний 

виконувати батьківські обов’язки з виховання дитини та догляду за нею. На 

території с.Шрубків, де зареєстрований, характеризується позитивно. 

Також, відповідно до висновку оцінки потреб особи складеного 

комісією Деражнянського центру надання соціальних послуг громадянка                  

Б. М.Ф. здатна забезпечувати потреби дитини, має підтримку зі сторони своїх 

родичів. 



Відповідно до ст. 158 СКУ за заявою матері, батька дитини орган опіки 

та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з 

нею того з батьків, хто проживає окремо від неї. 

Згідно із абз.3 ч.2 ст.159 СК України під час вирішення спору щодо 

участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення 

батьків до виконання своїх обов`язків, особиста прихильність дитини до 

кожного з них, вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають 

істотне значення. 

Відповідно до ст. 7 СК України, регулювання сімейних відносин має 

здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, 

непрацездатних членів сім`ї. 

Відповідно до ст. 153 СК України, мати, батько та дитина мають право 

на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право 

обмежене законом. 

Ст. 155 СК України передбачено, що батьківські права не можуть 

здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

Згідно ст. 157 СК України, питання виховання дитини вирішується 

батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, 

зобов`язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування 

з нею. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати 

тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь 

у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному 

розвиткові дитини. 

У зв’язку із викладеним на підставі статті 158 Сімейного кодексу 

України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 

24.09.2008р. "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини", врахувавши інтереси дитини, взявши до уваги 

ставлення батька до виконання своїх обов`язків, особисту прихильність 

дитини до кожного з батьків, вік дитини та інші обставини, що мають істотне 

значення, орган опіки та піклування вважає доцільним встановлення 

наступного графіку побачень: кожні вихідні,  з 10.00 год. до 14.00 год, в 

присутності матері.  

 

 

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_680/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#680
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_41/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#41
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_821016/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#821016
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_661/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#661
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_670/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#670


 

                                                                     ПРОЄКТ 

 

                  
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

                   2022 року          Деражня                 № 

 

Про надання висновку органу  

опіки та піклування  

 

       На підставі п. «б» ч.1 п.п. 4 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Сімейного кодексу України, 

законів  України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», розглянувши подання служби у справах дітей про визначення 

способу участі батька громадянина Б.М.М. у вихованні малолітньої дитини 

громадянки Б.С.М., яка проживає з матір’ю, а також враховуючи доцільність, 

обґрунтованість пропозицій комісії з питань захисту прав дитини, 

виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини, 

про визначення способу участі батька громадянина Б.М.М. у вихованні 

малолітньої дитини громадянки Б.С.М. яка проживає з матір’ю. 

 

2. Надати батькам громадянам Б.М.М. та Б.М.Ф. висновок органу опіки 

та піклування про участь батька громадянина Б.М.М. у вихованні доньки 

громадянки Б.С.М. (згідно додатку). 

 

3. Попередити батьків, що у разі виникнення непорозумінь та спорів між 

ними у питаннях участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, 

а також не виконання рішення, один із батьків має право звернутися із 

позовом до суду для вирішення спірних питань. 



 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


