
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Чугуїв

Про визначення ім’я та прізвища дитини, 
яка народилася 15 січня 2020 року

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 145 Сімейного кодексу України, пункту 71 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), пунктів 21, 22 розділу III Правил 
державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (зі змінами), 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року 
№ 719/4940, на підставі заяви яка зареєстрована
за адресою: вул. , ,

у Харківському обласному соціальному центрі матері та дитини за адресою:

що чоловік заявниці громадянин Турецької Республіки,
місце проживання та реєстрації якого невідомо, не виявляє бажання 
зареєструвати новонароджену дитину, на засідання комісії з питань захисту 
прав дитини не з ’явився, про причини неявки не повідомив, враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 31 січня 2020 року № 02):

1. Вважати доцільним присвоїти малолітній дитині, яка народжена 
року громадянкою , ім’я -

прізвище -
2. Дозволити громадянці , яка зареєстрована

за адресою: вул.

у Харківському обласному соціальному центрі матері та дитини за адресою:

, Харківська область та на теперішній час перебуває

вул.
імені та прізвища дитини, яка народилася

область, про визначення 
року, беручи до уваги,

область та на теперішній час перебуває

вул.
малолітню дитину, народжену 
прізвище -

область, зареєструвати свою 
і року, присвоївши їй ім’я -



3. Рекомендувати відділу державної реєстрації актів цивільного стану по 
місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) під час 
реєстрації народження малолітньої дитини, яка народжена 15 січня 2020 року 
громадянкою присвоїти їй ім’я -
прізвище -

4. Зобов’язати громадянку _ протягом
10 календарних днів після здійснення реєстрації новонародженої дитини надати 
копію свідоцтва про народження до районної державної адміністрації через 
службу у справах дітей районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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Валентина ВОЛОЦКОВА
Заступник голови районної 
державної адміністрації


