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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

27 листопада  2018 року м. Біла Церква №733

Про визначення порядку участі Стриги Олександра
Івановича у вихованні та особистому спілкуванні з його
малолітнім сином Стригою Іваном Олександровичем

Виконавчий комітет міської ради розглянув висновок служби у справах дітей
Білоцерківської міської ради від 19 листопада 2018 року за № 1266 «Про визначення порядку
участі Стриги Олександра Івановича у вихованні та особистому спілкуванні з його малолітнім
сином Стригою Іваном Олександровичем, 19 січня 2014 року народження» та рекомендації
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з
даного питання (витяг з протоколу від 31 жовтня 2018 року № 17).

Встановлено, що громадянин Стрига Олександр Іванович, який проживає за адресою:
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Миру, буд. 34а, звернувся
до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради із заявою про визначення порядку його
участі у вихованні та особистому спілкуванні з малолітнім сином Стригою Іваном
Олександровичем,  19 січня 2014 року народження.

В ході розгляду справи встановлено, що у заявника в  шлюбі з Риндіною Оленою
Василівною народився син Стрига Іван Олександрович (свідоцтво про народження серії 1-ОК
№ 260231, видане 28 січня 2014 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській
області). Згідно з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 26
лютого 2015 року (справа № 357/627/15-ц) шлюб між батьками малолітнього розірваний.  На
даний час між ними  виник  спір щодо участі батька, який проживає окремо, у вихованні
малолітнього сина.

31 жовтня 2018 року дане питання в присутності обох батьків малолітнього
розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради.  Комісія дійшла до висновку про доцільність встановлення
вказаного нижче порядку участі батька  у вихованні та особистому спілкуванні із сином.

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітнього та на підставі ст.
ст. 141, 150, 151,  153, 157, 158, 159, 180 Сімейного кодексу України, ст. ст. 11, 12, 15 Закону
України «Про охорону дитинства», пп. 4 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити такий порядок участі Стриги Олександра Івановича у вихованні та
особистому спілкуванні з його малолітнім сином Стригою Іваном Олександровичем, 19 січня
2014 року народження: за попередньою домовленістю між батьками одна субота на місяць з
10-00 години до 13-00 години.
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2. Попередити обох батьків про обов`язковість виконання ними цього рішення та про
правову відповідальність за його невиконання.

3. Повідомити обох батьків про те, що рішення органу опіки та піклування є
обов'язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення заінтересована
особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Литвиненко К.С.

Міський голова                                                                                                            Г. Дикий


