
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від ;Н  г і ) 'і П\ДА З&Ц- |и;СіА Чугуїв № __________

Про надання малолітній дитині
Ж %/ • /  '

року народження, статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування

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», статті 248 Сімейного кодексу України, 
пунктів 21, 22, 24 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), 
беручи до уваги, що мати залишила дитину без догляду (акт органу внутрішніх 
справ України та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину 
та її доставку від 16 квітня 2021 року), враховуючи, що відомості про батька 
малолітнього записані відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 
кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
про народження від 22 квітня 2021 року № 00030475189), на теперішній час 
малолітня дитина перебуває у Комунальному закладі «Харківський обласний 
центр соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» Харківської обласної ради, 
з метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дитини:

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

2. Доручити виконавчому комітету Чкаловської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області вжити заходів по забезпеченню 
захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування,

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

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович) внести дані про малолітнього

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

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Володимира Губарева.

Голова районної державної 
адміністрації


