
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА д е р ж а в н а  а д м і н і с т р а ц і я

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Чугуїв № №

Про припинення перебування 
малолітньої дитини

року 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 02 вересня 1990 року, ратифікована постановою Верховної 
Ради України від 27 лютого 1991 року № 789X11 (78912) 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 31, 32 Порядку створення 
та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини 
в сім’ї патронатного вихователя та Порядку виплати соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги 
патронату над дитиною, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання 
послуги патронату над дитиною», на підставі рішення Чугуївського міського 
суду Харківської області від 08 грудня 2021 року справа № 636/3886/21 щодо 
усиновлення малолітньої

року народження, громадянами України, з метою забезпечення найбільш 
повного захисту інтересів дитини, враховуючи рішення комісії з питань захисту 
прав дитини районної державної адміністрації (протокол від 18 січня 
2022 року № 01):

1. Припинити перебування малолітньої дитини

усиновленням.
2. Припинити дію договору від 16 червня 2021 року № 181/06-19 

«Про надання послуг з патронату над дитиною» між Чугуївською районною 
державною адміністрацією Харківської області та патронатним вихователем

вихователя
року народження, у сім’ї патронатного

року, у зв’язку з
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3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович):

3.1. Повідомити службу у справах дітей Харківської обласної державної 
адміністрації про припинення перебування малолітньої дитини

року народження, у сім’ї патронатного
вихователя

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

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

4.1. Припинити виплату соціальної допомоги на утримання малолітньої 
дитини року народження, у
сім’ї патронатного вихователя ( та грошового
забезпечення патронатного вихователя.

4.2. Здійснити виплату грошового забезпечення патронатному вихователю 
протягом семи календарних днів після вибуття малолітньої дитини із сім’ї за 
надання батькам консультативної підтримки щодо її догляду, виховання та 
реабілітації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови


