
Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.07.202 р.№ 86 

ВИСНОВОК 

 про участь батька **** у вихованні малолітньої дитини **** 

 

        Органом опіки та піклування Софіївської селищної 
ради розглянуто  заяву  **** та  відповідні документи про участь батька ****, 
****р.н у вихованні малолітньої дитини  ****, **** 

р.н.                                                                                                                  
        Встановлено, що у подружжя  **** року народився син- ****. Сімейне 
життя не склалося і **** та **** вирішили розлучитися. Рішення Софіївського 
районного суду Дніпропетровської області про розірвання шлюбу між 
подружжям вступило в силу **** року. 
        Мати дитини, ****, на засіданні комісії з захисту прав дитини повідомила, 
що ніколи не заперечувала проти того, щоб **** приймав участь у вихованні 
спільного сина та спілкувався з ним. Але останнім часом, батько забирає дитину 
після 21.00 год., що порушує біологічний ритм дитини та впливає на його 
фізичний стан. Після таких зустрічей, хлопчик пізно лягає спати і йому важко 
вставати до дитячого садочка. Розуміє, що дитині потрібне спілкування з 
батьком, та і сам **** любить батька і залюбки з ним спілкується.   Тому просить 
врегулювати спілкування батька з сином шляхом встановлення графіку 
побачень: понеділок, середа із 16.00 до 19.00 год.; субота із 10.00 год., можливо 
із ночівлею, з поверненням дитини наступного дня (неділя) не пізніше 18.00 
год.; в інші дні – за попередньою домовленістю з матір'ю дитини. Батько 
може брати дитину лише за умови бажання самої дитини спілкуватися з ним 
та враховуючи стан здоров'я дитини.  
         Батько дитини, ****, повідомив, що не заперечує щодо запропонованого 
графіку побачень з сином. 
         Згідно акту обстеження умов теперішнього проживання дитини, складеного 
**** року начальником служби у справах дітей виконкому Софіївської 
селищної ради та працівником відділення соціальної робот КЗ «Центру надання 
соціальних послуг» Софіївської селищної ради, в житловому будинку за 
адресою: **** Софіївського району Дніпропетровської області, який належить 
тітці ****, ****, в помешканні створено задовільні  умови для проживання 
дитини.                            
        Враховуючи вищевикладене, діючи в  інтересах дитини, керуючись ч.2, ст. 
19, п.2,ст.155, ст.158, Сімейного кодексу України, ч.2 ст.15 Закону України «Про 
охорону дитинства», п.73 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи думку 
дитини, рекомендації комісії з захисту прав дитини,  вважаємо за 
доцільне:   визначити спосіб участі батька **** у вихованні  дитини ****, **** 



р.н., місця та час їх спілкування, а саме брати участь у вихованні та спілкуванні 
з дитиною згідно графіка в такі дні: 

- понеділок, середа із 16.00 до 19.00 годин; 
- субота із 10.00, можливо з ночівлею, з поверненням дитини наступного 

дня (неділя) не пізніше 18.00 години; 
- в інші дні за попередньою домовленістю з матір'ю дитини. 

       Наголошується, що батько може брати дитину лише за умови бажання 
самої дитини спілкуватися з ним  та враховуючи стан здоров'я дитини. 
       Рекомендувати батькові **** зустрічі проводити в місцях культурно- 

розважального, спортивного характеру, призначених для повноцінного 
відпочинку дітей, із обов’язковим урахуванням стану здоров’я, бажання, 
інтересів та потреб дитини, не порушувати графік побачень, виконувати свої 
батьківські обов’язки, приділяти дитині увагу і турботу, виховувати її, 
матеріально утримувати. 
       Рекомендувати матері **** поважати батьківські права ****, не чинити 
перешкод у спілкуванні батька з сином. 
                  

  

Селищний голова                                                      П. СЕГЕДІЙ 

 


