
ЧУГУЇВСЬКА РАЙбнНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ̂ Чугуїв № /̂ 3-$ ______

Про надання малолітній дитині

року народження, 
статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування

Відповідно до статей 1, 2, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статей 6, 23, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статей 166, 167 Сімейного кодексу 
України, пунктів 21, 22, 24 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), на підставі заочного рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області від ЗО травня 2019 року (справа № 636/3196/18), яким мати 
дитини позбавлена батьківських прав, та рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області та від 09 квітня 2020 року (справа № 636/5423/19), яким 
батько дитини позбавлений батьківських прав та опікуном малолітньої 
призначено її бабусю року
народження, дитина на теперішній час проживає разом з опікуном за адресою: 
вул. Успенська, буд. 2, с. Коробочкине, Чугуївський район, Харківська область, 
з метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів дитини:

1. Надати малолітній Кириченко року 
народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Доручити виконавчому комітету Чкаловської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області вжити заходів по забезпеченню 
захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування,

року народження, про що 
інформувати районну державну адміністрацію через службу у справах дітей 
районної державної адміністрації у місячний термін.

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович) внести дані про малолітню

• року народження, до Єдиного електронного банку даних 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Валентину Волоці^ору.

Голова районної державної 
адміністрації Сергій ЛОБОДЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙбнНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ВІД /9/9 9̂'' / З Чугуїв
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року народження, 

дитини, позбавленої
батьківського піклування
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(із змінами), на підставі заочного рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області від ЗО травня 2019 року (справа № 636/3196/18), яким мати 
дитини позбавлена батьківських прав, та рішення Чугуївського міського суду 
Харківської області та від 09 квітня 2020 року (справа № 636/5423/19), яким 
батько дитини позбавлений батьківських прав та опікуном малолітньої 
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народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
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