
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.01. 2019 № 53 

м. Золотоноша 

 

Про визначення Христичу А.В. способу участі 

у вихованні дитини та спілкуванні з нею 

 

Розглянувши заяву Христича А.В. (13.12.2018 № 600) та додані 

документи щодо вирішення спору та визначення йому способу участі у 

вихованні малолітнього сина та спілкуванні з ним, враховуючи рішення комісії 

з питань захисту прав дитини від 18.01.2019 та висновок служби у справах 

дітей, молоді та спорту від 21.01.2018 № 237, захищаючи права та інтереси 

дитини, керуючись п. 4 „б” ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити Христичу Анатолію Володимировичу спосіб участі у 

вихованні його малолітнього сина Христича Владислава Анатолійовича, 

11.06.2009 р. н. та спілкуванні з ним відповідно до рішення комісії з питань 

захисту прав дитини, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засенко 23880 



 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 

 

Витяг з протоколу за № 2 
від 18 січня 2019 року       м. Золотоноша 

 

Голова комісії: В.О. Войцехівський; 

Секретар комісії: І.С. Ізгагіна; 

Члени комісії: 10 осіб. 

 

Присутні: Буц В.А., Засенко Н.І., Карасьова В.О., Левченко В.А., Лукомська 

Т.Е., Марсакова О.Б., Неліна Л.Т., Скиба Н.І., Строкань О.М., Сьомак Н..О., 

Шульга А.М. 

Запрошені: гр. гр. Христич А.В.,  Христич О.А.  

 

Питання на порядку денному за № 1:  

 

Про визначення способу участі гр. Христичу А.В. у вихованні малолітнього 

сина Христича Владислава.  

 

Слухали:  

- заяву Христича Анатолія Володимировича, 22.09.1976 р. н., який проживає по 

вул. Л. Українки, 29 в м. Сміла Черкаської області про вирішення спору щодо 

його участі у вихованні малолітнього сина Христича Владислава 

Анатолійовича, 11.06.2009 р. н., який на даний час проживає із матір’ю, 

Христич Оленою Андріївною, за адресою: вул. Обухова, 52/1, кв. 1 у  

м. Золотоноша, висновок ССДМС, ознайомились із доданими документами.  

Вбачається, що матеріальний стан Христича А. В. задовільний: перебуває на 

обліку в ПФУ з жовтня 2018 року, отримує пенсію по інвалідності, має 

додатковий дохід тому, що працює неофіційно; відповідно акту обстеження 

умови його проживання добрі. За місцем проживання характеризується 

позитивно. Згідно довідок про стан здоров’я він не має захворювань, які б 

перешкоджали спілкуванню та контакту з дитиною; 

09.01.2019 проведено бесіду з малолітнім Христичем Владиславом, який не 

заперечує щодо побачень з батьком, але без ночівлі у м. Сміла по місцю 

проживання батька.  

- заявника Христича А.В., який дуже любить свого сина Владислава, має щире 

бажання брати участь у його вихованні та спілкуванні з ним. У своїй заяві він 

просив визначити побачення з сином два рази на місяць, але погоджується на 

любе позитивне рішення комісії; 



- гр. Христич О.А., яка заперечувала щодо побачень на даний час сина з 

батьком тому, що вона вважає, що ці зустрічі негативно вплинуть на 

психологічний стан дитини через неприязні стосунки між батьками, які 

пам’ятає Владислав та повідомила про можливість побачень в наступному 

начальному році. 

Враховуючи вищезазначене, письмове пояснення гр. Христич О.А., протокол 

бесіди з дитиною та думку членів комісії, - 

Вирішили: Вважати за можливе визначити Христичу  

Анатолію Володимировичу спосіб участі у вихованні його малолітнього сина 

Христича Владислава Анатолійовича, 11.06.2009 р. н., та спілкуванні з ним 

наступним чином: з 09.00 год. до 19.00 год. у суботу один раз на місяць. В інші 

дні за бажанням дитини, за попередньою домовленістю між батьками. 

Проголосували: за – одноголосно. 

 

 

Голова комісії з питань 

захисту прав дитини       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

Секретар комісії          І.С. Ізгагіна 

 
 
 


