
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ВІД М 9 Чугуїв №

Про н адан н я  малолітній  
дитині

року
народж ення, статусу дитини, 
позбавленої б атьк івсько го
п ік л у ван н я

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», статей 164, 165, 166, 248 Сімейного 
кодексу України, пунктів 21, 22, 24 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 
(із змінами), на підставі заочного рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області від року (справа ), яким
батьки дитини позбавлені батьківських прав, дитина на теперішній час 
перебуває у с ім ’ї патронатного вихователя
яка мешкає за адресою: 5 Чугуївський
район, Харківська область, з метою забезпечення найбільш повного захисту 
інтересів дитини:

1. Надати малолітньому
року народження, статус дитини, позбавленої батьківського

піклування.
2. Доручити виконавчому комітету Введенської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області вжити заходів по забезпеченню 
захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування,

, року народження, про
що інформувати районну державну адміністрацію через службу у справах дітей 
районної державної адміністрації у місячний термін.

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович):

3.1. Внести дані про малолітнього
, року народження, до Єдиного електронного

банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



2

3.2. Вжити дієвих заходів щодо влаштування малолітнього
, року народження, до сімейних форм

виховання.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Валентину Волоцкову.

Г ри гор ій  Т А Н К О В
П ерш ий  засту п н и к  голови 
районн ої д ерж авн о ї адмін


