
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦІЯ
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 статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 252, 253, 255, 256 Сімейного кодексу України, Порядку 
створення та діяльності с ім ’ї патронатного вихователя, влаштування, 
перебування дитини в с ім ’ї патронатного вихователя і Порядку оплати послуг 
патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини 
в сім ’ї патронатного вихователя, затверджених постановою Кабінету М іністрів 
України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату 
над дитиною», пунктів 21, 22, 24 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 24 вересня 2008 року 
№ 866 (із змінами), на підставі рішення виконавчого комітету М алинівської 
селищної ради (від 25.05.2020 року № 44/1), яким надається статус дитини, 
позбавленої батьківського піклування, з метою забезпечення найбільш повного 
захисту інтересів дитини, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини районної державної адміністрації (протокол від 29 травня 2020 року 
№ 08):

1 ГТпипинити з 01 чегшия 2020 п о к у  пеоебування малолітньої дитини

Харківська область.
2. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 

(Олена Альхімович), протягом п ’яти робочих днів з моменту вибуття дитини з 
сім ’ї патронатного вихователя письмово інформувати управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації про вибуття дитини.

3. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Олександр Лисянський):
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3.1. Припинити виплату соціальної допомоги на утримання дитини в с ім ’ї 
патронатного вихователя та грошового забезпечення патронатного вихователя.

3.2. Здійснити виплату грошового забезпечення патронатному вихователю 
протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім ’ї за надання 
батькам-вихователям консультації щодо її догляду, виховання та реабілітації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адмп ’ ~  ;кову.

Голова районної держаї 
адміністрації Сергій ЛОБОДЕНКО


