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Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

  
  від «18» квітня  2013 року                                              № 213   
 
 
    
                                     
Про визначення порядку участі  
у вихованні та спілкуванні 
з малолітніми дітьми 
  

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 158 Сімейного             
кодексу України, підпунктом 4 п. «б» ст.   34    Закону    України     “Про   
місцеве    самоврядування   в   Україні”,  п. 73 постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов»язаної із захистом прав дитини», враховуючи висновки    
служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
розглянувши заяви громадян  з проханням про визначення порядку участі у 
вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми, виконком Кіровоградської 
міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 
 

Визначити   наступний     порядок    участі  у   вихованні  та 
спілкуванні: 

  
гр.              Ж**               з            його           малолітньою          дитиною  

Ж**,                **                року            народження,              а              саме      з  
10.00 до 18.00 щосуботи протягом місяця з моменту прийняття даного 
рішення        в           присутності       матері       дитини      в     м.   Кіровограді;  
в подальшому - з  17.00   щосуботи   до  17.00 щонеділі за місцем проживання 
батька дитини в с. Велика Виска, вул. Г**, Маловисківський район, 
Кіровоградська область; влітку 24 дні для спільного відпочинку з дитиною за 
попередньою домовленістю з матір»ю дитини; 

 
гр.              Л**                 з               його           малолітньою       дитиною  

Л**,               **               року            народження,      а           саме      з     10.00   
щосуботи     до       10.00    щонеділі    за    місцем  проживання батька дитини  
в с. Черняхівці, пров. Г**, Кіровоградський район, Кіровоградська область;  
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гр.            Т**                 з           його              малолітньою         дитиною  

Т**,                   27.08.2004               року            народження,         а      саме    з  
10.00   до     18.00     щонеділі    за     місцем     проживання     батька    дитини  
в м. Кіровограді, вул. Ж**; 

 
гр.        Ц**            з          його           малолітньою          дитиною    Ц**,  

**               року               народження,             а               саме          з  17.00 до  
19.00 щовівторка та з 10.00 до 18.00 щонеділі (протягом двох тижнів у 
присутності матері дитини); влітку під час відпустки батька дитини за 
попередньою домовленістю з матір»ю дитини; 

 
гр.               Н**                з                     його                         малолітньою  

дитиною                              Н**,                                   **                           року  
народження, а саме з 17.00 до 19.00 щовівторка та щочетверга та з 10.00 до 
20.00 щосуботи у присутності матері дитини. 

 
 
 
 

Міський голова        О.Саінсус 
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