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Про довернення малолітньої

року народження, на проживання  
та виховання матері

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» (із змінами), пункту 31 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної Із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, 
пункту 3 наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 
«Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах», враховуючи наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 18.05.1998 № 123 «Про затвердження Типового 
положення про будинок дитини» (із змінами), враховуючи заяву матері дитини

уваги, що у матері на теперішній час житлово-побутові умови та матеріальний 
стан дозволяє забрати дитину, вона постійно відвідувала доньку у 
Комунальному закладі охорони здоров’я «Обласний будинок дитини № З» 
м. Харків, виконувала в повному обсязі договір та план соціального супроводу 
Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з 
метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дитини, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 27 січня 2017 року № 01):

1. Повернути малолітню
року народження, з державного закладу на виховання та постійне 

проживання матері , яка проживає за адресою:
вул. , Харківська область.

2. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Альхімович О.А.):

2.1. Забезпечити повернення малолітньої
року народження, з Комунального закладу охорони здоров’я 

«Обласний будинок дитини № 3» м. Харків на виховання та постійне 
проживання матері яка проживає за адресою:
вул. , Харківська область.
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2.2. Внести зміни до Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування щодо малолітньої

року народження.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної держ авної 
адміністрації


