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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв №______________

Про надання малолітній дитині
, року

народження, статусу дитини-сироти та 
призначення опікуном над нею та її 
майном

Відповідно до статей 1,2, 3,5,  11, 12 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статей 6, 23, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», частини 3 статті 25 Закону України 
«Про охорону дитинства», статей 55, 61, 62, 63, 69 Цивільного кодексу України, 
статей 243, 244, 247, 249 Сімейного кодексу України, пунктів
21, 22, 24, 42, 57 «Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, беручи до уваги, 
що мати дитини померла 15.12.2015 (свідоцтво про смерть № ,
видане виконавчим комітетом Мосьпанівської сільської ради Чугуївського 
району Харківської області від 18.12.2015, актовий запис № ), батько
вказаний відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України 
(витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження 
Із зазначенням відомостей про батька № від 20 січня 2016 року),
малолітня проживає зі своєю тіткою ,

року народження, яка мешкає за адресою: ,
, Чугуївський район, Харківська область, виконує 

обов’язки по догляду за малолітньою дитиною.
відповідає вимогам чинного законодавства України щодо кандидатів в опікуни. 
З метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дитини, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 02 лютого 2016 року № 1):

1. Надати малолітній , року
народження, статус дитини-сироти.

2. Призначити , року
народження, опікуном над малолітньою ,

року народження, і передати дитину на виховання та спільне проживання 
до сім ’ ї опікуна за адресою: ,
Чугуївський район, Харківська область.
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3. Забронювати на праві користування житло за адресою:
, Чугуївський район, Харківська 

область, за малолітньою , року
народження, до її повноліття, яке наступить 2025 року та призначити
відповідальним за збереженням цього житла

4. Зобов’язати піклувальника вжити
відповідних заходів щодо приватизації житла за адресою: ,

, Чугуївський район, Харківська область, за
малолітньою , року народження, та
оформлення спадщини за законом на земельну ділянку (пай).

5. Службі у справах дітей районної державної адміністрації
(Сєрокурова Г.О.) внести дані про малолітню ,

року народження, до Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації Є.О. КОРОЛЮК


