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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 50, ЛШ24 Чугуїв № *25)О________

Про звільнення ,
народження, від 

здійснення повноважень опікуна та
припинення опіки над малолітньою

народження

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», статі 250 Сімейного кодексу України, 
постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року 
№ 807 -  IX «Про утворення та ліквідацію районів», постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного типу» (із змінами), пункту 
49 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), враховуючи лист служби 
у справах дітей міської ради Харківської області щодо звільнення

, народження, від здійснення
повноважень опікуна над малолітньою ,

народження, у зв’язку з тим, що 
виявила бажання створити дитячий будинок сімейного типу на власній 
житловій площі, та після прийняття відповідного рішення дитина буде 
влаштована до дитячого будинку сімейного типу на базі родини ,

. З метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дітей, 
позбавлених батьківського піклування, враховуючи рішення комісії з питань 
захисту прав дитини районної державної адміністрації (протокол від 30 липня 
2021 року № 09):

1. Звільнити , , І народження, від
здійснення повноважень опікуна та припинити опіку над малолітньою

*, народження,
року.

2. Визнати такими, що втратили чинність пункти 2, 3 розпорядження 
голови районної державної адміністрації Харківської області від
02 жовтня 2018 року № 456 «Про надання юридичного статусу «дитина,
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позбавлена батьківського піклування» і
народження, та влаштування під опіку».
3. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради (Олена

Клочко) розглянути питання про створення дитячого будинку сімейного типу 
на базі родини на території міської ради
та передачі до родини дитини, позбавленої батьківського піклування -

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

районної державної адміністрації Володимира Губарева.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації

і.

Костянтин КОЗЛІТШ


