
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ВІД Чугуїв

Про припинення перебування 
малолітніх дітей

народження, у сім’ї патронатного 
вихователя

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 252, 253, 255, 256 Сімейного кодексу України, 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). 
З метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дітей, враховуючи 
висновок міждисциплінарної команди та рішення комісії з питань захисту прав 
дитини районної державної адміністрації (протокол від 24 квітня 2020 року 
№ 06) про вибуття малолітніх дітей

область, у зв’язку з поверненням малолітніх дітей до матері.
2. Припинити дію договору, укладеного районною державною 

адміністрацією від 17 грудня 2019 року № 157/06-19 з патронатним 
вихователем

року народження, та 
року народження, із сім’ї патронатного вихователя

, враховуючи, що мати подолала складні життєві
обставини:

1. Припинити з І року перебування малолітніх дітей 
1 року народження, та 

року народження, у сім’ї 
, яка мешкає за 

район,
патронатного вихователя 
адресою:
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3. Службі у справах-'* дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович):

3.1. Забезпечити передачу патронатним вихователем малолітніх дітей
матері

3.2. Протягом п’яти робочих днів з моменту вибуття дітей з сім’ї 
патронатного вихователя письмово інформувати управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації про вибуття дітей.

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Олександр Лисянський):

4.1. Припинити виплату соціальної допомоги на утримання дітей в сім’ї 
патронатного вихователя та грошового забезпечення патронатного вихователя.

4.2. Здійснити виплату грошового забезпечення патронатному вихователю 
протягом семи календарних днів після вибуття дітей із сім’ї за надання батькам 
малолітніх дітей консультації щодо їх догляду, виховання та реабілітації з 
метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 13 грудня 2019 року № 323 «Про влаштування 
малолітніх дітей року
народження, та року
народження, у сім’ю патронатного вихователя

та від 10 березня 2020 року № 76 «Про подовження терміну 
перебування малолітніх дітей

року народження, та травня
року народження, у сім’ї патронатного вихователя

' ’Л.

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

Голова районної держа 
адміністрації Сергій ЛОБОДЕНКО


