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Ч У ГУ ЇВСЬКА РАЙ О Н Н А ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ

ХАРКІВСЬКО Ї О БЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від оі дулті гоН-р^ чугуїв --------------------

Про внесення змін до розпорядження голови 
Зміївської районної державної адміністрації 
Харківської області від 11 січня 2021 року № З 
(із змінами)

Відповідно до статті 3 Конвенції ООН 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 №  789X11 від 27 лютого 1991 року та набула чинності для
України 27 вересня 1991 року, статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», постанови Верховної Ради України від 17 липня
2020 року № 807 -  IX «Про утворення та ліквідацію  районів», статей 252, 253,
255, 256 Сімейного кодексу України, статей 14, 16 Порядку створення
та діяльності с ім ’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини
в сім ’ї патронатного вихователя та І Іорядку оплати послуг патронатного
вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в  ̂сім  ̂ї
патронатного вихователя, затверджених постановою Кабінету М іністрів
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 М іністрів України від 24 вересня 2008 року Хе 866 (із змінами),
беручи до уваги, що Зміївським районним судом Харківської області
розглядається питання про позбавлення батьківських прав

та - (провадження по справі
№ 2/621/156/21), чергове засідання суду призначено на серпень 2021 року, 
враховуючи лист Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 
області від 05 липня 2021 року № 01-28/2601, протокол засідання
міждисциплінарної команди з ведення випадку від 07 липня 2021 року № 1, 
з метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дітей, 
внести до пункту 1 розпорядження голови Зміївської районної державної 
адміністрації Харківської області від 11 січня 2021 року №  3 «Про продовження 
терміну перебування малолітніх дітей в сім і патронатного вихователя» 
із змінами, внесеними розпорядженням голови Чугуївської районної державної 
адміністрації від 14 травня 2021 року № 110, такі зміни.
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1. Пункт 1 розпорядження доповнити абзацем:
«Черговим терміном перебування дітей »

народження, 5
народження, >

народження,
народження, та >
народження, у с ім ’ї патронатного вихователя —  , вважати
період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року».

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

Голова районної держ авної 
адміністрації
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Ігор ВОЛКОВ


