
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від ?)0 МШКлі 2Ш  Чугуїв № У)і-

Про втрату статусу дитини-сироти 
та припинення опіки над малолітнім

9

року народження

Відповідно до статей 1, 2, 3, 5, 11 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статей 6, 23, 39, 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», пунктів 26, 50 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 
2008 року № 866 (із змінами), на підставі рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області від 06 березня 2018 року (справа № 630/545/18 про 
визнання батьком малолітнього , року
народження, , який мешкає за адресою:
вул. ), на підставі
поновленого свідоцтва про народження дитини серія , виданого
26 липня 2018 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по 
місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Г оловного 
територіального управління юстиції у Харківській області, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 27 липня 2018 року № 9), з метою забезпечення найбільш повного 
захисту інтересів дитини:

1. Вважати, що малолітній , року
народження, втратив статус дитини-сироти, у зв'язку з визнанням батьківства.

2. Припинити опіку над малолітнім
року народження, у зв’язку із втратою ним статусу дитини-

сироти.
3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної 

державної адміністрації: від 17 квітня 2018 року № 138 «Про надання 
малолітній дитині , року народження,
статусу дитини-сироти», від 17 квітня 2018 року № 175 «Про призначення

опікуном над дитиною-сиротою 
, року народження».

4. Передати малолітнього , року
народження, на виховання та спільне проживання до батька
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, який мешкає за адресою: вул.

5. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(О. Альхімович) зняти малолітнього ,

року народження, з первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

6. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (О. Лисянський) припинити нарахування та виплату державної 
допомоги на утримання малолітнього ,

року народження.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації В. Волоцкову.

адміністрації
Голова районної державної


