
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____" _____________  2018  року                                    № ___

м.Кропивницький

Про визнання таким, що втратив чинність, 
пункт 1 рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради
від 28 грудня 2016 року № 691
“Про визначеня порядку участі 
у вихованні та спілкуванні
з малолітніми дітьми”
 

Керуючись   ст.  140, 146   Конституції   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», розглянувши заяву громадянина К**  з проханням визнати таким,
що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради  від  28 грудня  2016 року  №  691 “Про визначення   порядку
участі    у  вихованні  та  спілкуванні  з  малолітніми  дітьми”,  Виконавчий
комітет  Міської ради міста Кропивницького

   В И Р І Ш И В :

Визнати   таким, що  втратив  чинність, пункт  1  рішення   виконавчого
комітету   Кіровоградської   міської   ради   від  28 грудня  2016 року  №   691
“Про визначення   порядку   участі   у вихованні та спілкуванні з малолітніми
дітьми”.

Міський голова                А. Райкович

Мосендз 24 37 05



  У К Р А Ї Н А 
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від« 28» грудня  2016 року                                                                № 691 
 
 
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    
комісії з питань захисту прав дитини від 21 жовтня 2016 року та 17 листопада 
2016 року, розглянувши заяви громадян  з проханням про визначення 
порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 
 

Визначити   наступний     порядок    участі  у   вихованні  та 
спілкуванні: 

 
1) гр. К** з малолітньою дитиною К**, ** року народження, а саме з 

17.00 до 19.00 щопонеділка та щоп»ятниці, з 09.30 до 17.00 щосуботи; 
 
2) гр. К** з малолітніми дітьми К**, ** року народження, та К**, ** 

року народження, а саме з 09.00 до 18.00 кожної першої та четвертої суботи 
щомісяця та у наступні після днів народження дітей дні за попередньою 
домовленістю з матір»ю дітей; 

 
3) гр. Ж** з малолітньою дитиною Ж**, ** року народження, а саме з 

08.00 до 17.00 кожну другу та четверту неділю щомісяця; 
 

4) гр. Р** з малолітньою дитиною Р**, ** року народження, а саме з 
09.00   до    

 
 
 



2 
 

12.00 два рази на місяць за попередньою домовленістю з матір»ю дитини 
(перші 2 місяці в присутності матері дитини); 

 
 5) гр. Н** з малолітньою дитиною Н**, ** року народження, а саме з 

16.30 до 18.30 щовівторка та щочетверга, з 09.00 до 12.00 щосуботи. 
 

 
Міський голова                      А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мосендз 24 37 05 
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