
 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  09.06.2022 р. № 71 

  

Про затвердження висновку щодо участі батька  
Холода Дениса Олександровича у вихованні дітей 
Холода Данила Денисовича 05.04.2016 року народження  
і Холод Єви Денисівни 08.05.2020 року народження 
та встановлення порядку побачень. 
 

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Заводської міської ради, керуючись частиною 2 статті 19, частиною 2 статті 155, статтями 
158, 159 Сімейного кодексу України, частиною 2 статті 15 Закону України «Про охорону 
дитинства», пунктом 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, враховуючи висновок служби у справах дітей виконавчого 
комітету Заводської міської ради 

 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок щодо участі батька Холода Дениса 
Олександровича у вихованні дітей Холода Данила Денисовича 05.04.2016 року народження і 
Холод Єви Денисівни 08.05.2020 року народження згідно графіка: кожної першої та третьої 
суботи місяця з 10:00 год. до 16:00 год. неділі; в першу половину шкільних канікул 
(додається). 

 
 
 
 
 
Міський голова        Віталій СИДОРЕНКО 
 

 
 
 
 

 
 



 
Додаток до рішення виконавчого 
комітету  від 09.06.2022 року № 71. 

 
 

 
ВИСНОВОК 

служби у справах дітей виконавчого комітету Заводської міської ради 
про участь батька Холода Дениса Олександровича у вихованні дітей  

Холода Данила Денисовича 05.04.2016 року народження і 
 Холод Єви Денисівни 08.05.2020 року народження  

та встановлення порядку побачень. 
 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Заводської 
міської ради  23 травня 2022 року розглянуто висновок служби у справах дітей виконавчого 
комітету Заводської міської ради про участь батька Холода Дениса Олександровича у 
вихованні дітей Холода Данила Денисовича 05.04.2016 року народження і Холод Єви 
Денисівни 08.05.2020 року народження та встановлення порядку побачень. 

 
До служби у справах дітей виконавчого комітету Заводської міської ради звернувся  

громадянин Холод Денис Олександрович із заявою про вирішення спору щодо його участі у 
вихованні дітей - Холода Данила Денисовича 05.04.2016 р. н. та Холод Єви Денисівни 
08.05.2020 р. н. та встановлення порядку побачення. 

Рішенням Лохвицького районного суду Полтавської області від 16 травня 2022 року 
було розірвано шлюб між Холодом Денисом Олександровичем та Холод Аліною 
Миколаївною та встановлено місце проживання дітей Холода Данила Денисовича 05.04.2016 
р. н. та Холод Єви Денисівни 08.05.2020 р. н. із матір’ю - Холод Аліною Миколаївною. 

На даний час Холод Д.О. та Холод А.М. проживають окремо один від одного.  Діти - 
Холод Данило Денисович та Холод Єва Денисівна проживають разом з матір’ю, Холод А.М. 
за адресою: м. Заводське, вул. Зелена, (…).  

Холод Д.О. проживає за адресою: м. Заводське, вул. Чернишевського, (…).  
Зі слів Холода Д.О., його  колишня дружина чинить перешкоди у спілкуванні та 

вихованні  дітей: обмежує час побачень, забороняє спілкуватися по телефону тощо. 
Зважаючи на вищевикладені обставини, Холод Д.О.  у заяві повідомив, що бажає брати 

участь у вихованні та спілкуванні з дітьми шляхом встановлення графіку побачень: кожну 
першу та третю суботу місяця з 10:00 год. до 16:00 год. неділі без присутності матері за 
місцем свого проживання: м. Заводське, вул. Чернишевського, (…), а також в першу 
половину канікул. 

Згідно акту обстеження умов проживання, складеного 20.05.2022 року службою у 
справах дітей в квартирі, де проживає Холод Д.О., створено задовільні умови проживання. 
Поряд з цим встановлено, що батько цікавиться життям дітей, телефонує їм. 

17.05.2022 року служба у справах дітей провела обстеження умов проживання сім'ї 
громадянки Холод А.М. за адресою: м. Заводське, вул. Зелена, (…). і встановила, що діти 
проживають в задовільних житлово-побутових умовах, мають окрему кімнату, забезпечені 
усім необхідним для життя. Холод А.М.  повідомила, що не заперечує щодо побачень з дітей 
з батьком. 

Враховуючи вищевикладене, діючи в інтересах дітей, керуючись частиною 2 статті 
19, частиною 2 статті 155, статтями 158, 159 Сімейного кодексу України, частиною 2 статті 
15 Закону України «Про охорону дитинства», пункту 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, враховуючи 
висновок служби у справах дітей,  вважаємо за доцільне: визначити спосіб участі батька 
Холода Дениса Олександровича у вихованні  дітей Холода Данила Денисовича 05.04.2016 р. 



н. та Холод Єви Денисівни 08.05.2020 р. н., а саме брати участь у вихованні та спілкуванні з 
дітьми згідно графіка: 

•   кожної першої та третьої суботи місяця з 10.00 год. до 16.00 год. неділі; 

•  під час шкільних канікул (перша половина канікул). 
Зустрічі проводити в місцях культурно - розважального характеру, призначених для 

повноцінного відпочинку дітей, без присутності матері дітей, із обов’язковим урахуванням їх 
стану здоров’я, бажання, інтересів та потреб. 

Рекомендувати матері Холод А.М.  поважати батьківські права Холода Д.О. і не 
чинити перешкод у спілкуванні батька з дітьми. 

 
 

Міський голова, голова комісії 
з питань захисту прав дитини       Віталій СИДОРЕНКО 

 

 


