
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Чугуїв

народження, у сім’ї  патронатного 
вихователя

Відповідно до статті 3 Конвенції про права дитини, яка прийнята 
резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року 
та набула чинності 02 вересня 1990 року, ратифікована постановою Верховної 
Ради України від 27 лютого 1991 року № 789-ХІІ (із змінами) та набула 
чинності для України 27 вересня 1991 року, статей 6, 23, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статей 252, 253, 255, 256 Сімейного 
кодексу України, статті 26 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя 
та Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі 
питання здійснення патронату над дитиною», пункту 31 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), розпоряджень голови районної державної
адміністрації від 17 жовтня 2019 року № 255 «Про влаштування малолітньої 
дитини року народження,
у сім’ю патронатного вихователя » та від 14 січня
2020 року № 11 «Про подовження терміну перебування малолітньої дитини

2019 року № 154/06-19 про патронат над дитиною, беручи до уваги те, що 
батьки малолітнього не створили належних та безпечних умов для повернення 
дитини у сім’ю, у Чугуївському міському суді Харківської області перебуває 
справа № 636/4377/19 про позбавлення батьківських прав батьків стосовно 
малолітньої дитини (ухвала про відкриття провадження у справі 
від 06 листопада 2019 року), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини районної державної адміністрації (протокол від 26 березня 2020 року 
№ 05), висновок міждисциплінарної команди, з метою забезпечення законних 
прав та інтересів дитини:

патронатного вихователя
ї року народження, у сім’ї 
, договору від 18 жовтня



2

1. Подовжити термін перебування малолітньої дитини
і року народження, як такого, що перебуває у 

складних життєвих обставинах, у сім’ї патронатного вихователя 
яка мешкає за адресою: вул. 
район, Харківська область, на 3 місяці.

2. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Олександр Лисянський) подовжити виплату соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя з 14 квітня 2020 року до 
прийняття рішення про вибуття дитини та оплату послуг патронатного 
вихователя зі здійснення патронату над дитиною.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної 
державної адміністрації


