
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Чугуїв

Про подовження терміну перебування 
малолітніх дітей

народження, та

народження, у сім’ї патронатного 
вихователя

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 2 вересня 1990 року, ратифікована Постановою Верховної 
Ради України №789X11 (78912) від 27 лютого 1991 року 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, 
статей 14, 16 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 с ім ’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 06 листопада 2020 року №  327 «Про влаштування малолітніх 
дітей народження,

2021 року № 16 «Про подовження терміну перебування малолітніх дітей
народження, < 

народження, та
народження, у сім’ї патронатного

патронатного вихователя

народження, та
народження, у с ім ’ю 

:», від 05 лютого

вихователя » та від 06 травня 2021 року
№ 98 «Про подовження терміну перебування малолітніх дітей

народження,
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народження, та
народження, у сім’ї патронатного 

вихователя _ ж », договору від 09 листопада
2020 року №  172/06-19 про патронат над дітьми, беручи до уваги, що 
Чугуївським міським судом Харківської області розглядається питання про 
позбавлення батьківських прав (справа
№ 636/4572/20), чергове засідання суду призначено на вересень 2021 року, з 
метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дітей, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від ЗО липня 2021 року № 9):

1. Подовжити термін перебування малолітніх дітей
народження, та 

народження, як таких, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, у сім’ї патронатного вихователя ,

, яка мешкає за адресою:
, до визначення

юридичного правового статусу дітям та влаштування їх в одну із форм 
виховання, яка найбільше відповідає інтересам дітей, з 06 серпня 2021 року.

2. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Олександр Лисянський) продовжити та забезпечувати виплату 
соціальної допомоги на утримання дітей в с ім ’ї патронатного вихователя 
та оплату послуг із здійснення патронату над дітьми.

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

Голова районної державної 
адміністрації /


