
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27.01.2023 №  

с. Руська Поляна 

 

Про визначення способу участі 

батька у вихованні дитини 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 141, 150, 157, 159 Сімейного кодексу України, статей 8, 11, 15 

Закону України «Про охорону дитинства», пункту 73 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши заяву гр. 

Пономаренка В.В. від 13.12.2022 до органу опіки та піклування щодо вирішення 

спору між батьками та визначення йому як батькові способу його участі у 

вихованні малолітнього сина, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради від 

20.01.2023 № 01, діючи в інтересах малолітньої дитини,  виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Визначити батькові дитини Пономаренку В’ячеславу Володимировичу 

такий спосіб його участі у вихованні малолітнього сина Пономаренка Тимофія 

В’ячеславовича, 11.09.2015 року народження: 

щотижня у суботу з 10.00 до 18.00 або неділю з 10.00 до 17.30, кожної 

середи з 17.00 до 19.30 за місцем проживання батька за адресою: вул. Тичини, 

буд. 7, с. Руська Поляна, та у літній період спільний з дитиною відпочинок до 14 

днів за спільною згодою обох батьків; 

спілкування засобами телефонного, електронного та іншого зв’язку.  

2. Рекомендувати батькові дитини Пономаренку В’ячеславу 

Володимировичу дотримуватися графіка побачень, виконувати свої батьківські 

обов’язки, приділяти дитині увагу і турботу, виховувати її, матеріально 

утримувати. 

3.  Рекомендувати матері Пономаренко Яні Василівні не чинити перешкод у 

спілкуванні батька з сином. 

4. З урахуванням вікових змін дитини, її розвитку та потреб батьки за 

спільною згодою мають право змінити в майбутньому встановлений спосіб 



участі у вихованні малолітнього сина, що буде відповідати насамперед інтересам 

дитини. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах 

дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Людмилу РУДИК. 

 

Сільський голова                               Олег ГРИЦЕНКО

   

 

 


