
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №13 

 

Про виведення Дергельова Кирила Віталійовича зі складу 

прийомної сім’ї Кріган та припинення її функціонування 

 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 256-3 Сімейного 

кодексу України, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 

565 «Про затвердження Положення про прийомну сім`ю», розглянувши заяву 

Дергельова Кирила Віталійовича від 15.11.2021 року, заяву Кріган Едуарда 
Васильовича та Кріган Олени Миколаївни рішення від 15 листопада 2021 року, 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 23 листопада 

2021 року №3, та на підставі поданих документів, виконавчий комітет міської 

ради 
  ВИРІШИВ: 

 1. Вивести зі складу прийомної сім’ї Кріган Дергельова Кирила 

Віталійовича, 13 листопада 2003 року народження, у зв'язку із досягненням ним 

повноліття. 
2. Припинити функціонування прийомної сім’ї Кріган Е.В. та                  

Кріган О.М, які мешкають за адресою: Одеська область, Болградський район, с. 

Нова Іванівка, вул. Радянська, 123, та вважати її такою, що втратила статус 
прийомної сім’ї. 

 3. Припинити дію угоди про влаштування дитини на виховання та спільне 

проживання до прийомної сім’ї від 20 травня 2021 року.  

 4. Рекомендувати управлінню праці та соціального захисту населення 
Болградської районної державної адміністрації припинити виплату державної 

соціальної допомоги на прийомну дитину Дергельова Кирила Віталійовича, 13 

листопада 2003 року народження, та грошового забезпечення прийомним 
батькам Кріган з 14 листопада 2021 року. 

 5. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької 

міської ради припинити соціальний супровід прийомної сім’ї Кріган. 

 6. Направити до Болградської районної державної адміністрації дане 
рішення для визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Арцизької 

районної державної адміністрації від 01 лютого 2007 року №233 «Про 

створення прийомної сім’ї Кріган Е. В. та Кріган О. М. та влаштування дитини 
на виховання і спільне проживання». 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови. 

  
  

  Проект рішення підготовлений 

 службою у справах дітей 

 Арцизької міської ради 


