
                                          АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                           ПРОЕКТ РІШЕННЯ №14 

 

        Про припинення функціонування  прийомної сім'ї 

                    Куцарєвих у зв’язку зі зміною місця проживання 

 

   Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 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 громадян Куцарєвої  Галини Степанівні 

та Куцарєва Михайла Дмитровича від 16 листопада 2021 року про припинення 

дії договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до 
прийомної сім’ї  від 17 вересня 2021 року, враховуючи акт обстеження 

житлово-побутових умов від 17 листопада 2021 року, складений працівниками 

служби у справах дітей Теплицької сільської ради,  лист служби у справах дітей 

Болградської районної державної адміністрації №458 /01 -28/06 від 22 
листопада  2021 року, рішення  комісії з питань захисту прав дитини Арцизької 

міської ради № 2 від 23 листопада 2021  року,  виконавчий комітет міської ради 

    ВИРІШИВ: 
1.Припинити з 26 листопада  2021 року функціонування прийомної сім'ї  

Куцарєвої Галини Степанівни, 23 серпня 1973 року народження  та Куцарєва 

Михайла Дмитровича, 21 листопада 1972 року народження в Арцизькій міській 

територіальній громаді у зв’язку зі зміною місця проживання, а саме: 68420, 
Одеська область, Болградський район, село Веселий Кут, вулиця  

Привокзальна, будинок 8. 

2.Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Арцизької 
міської ради припинити соціальний супровід прийомної сім’ї Куцарєвих. 

3.Службі у справах дітей Арцизької міської ради: 

3.1. Звернутися від імені органу опіки та піклування – Арцизької міської 

ради  до Болградської районної державної адміністрації з клопотанням про 
надання копії розпорядження про створення прийомної сім’ї Куцарєвих за 

новою адресою та влаштування дітей-сиріт: Міус Романа Руслановича                

19 березня 2008 року народження,  Міус Ангеліну Сергіївну, 05 серпня                 
2010 року народження та дітей, позбавлених батьківського піклування Разнован 

Вікторії Михайлівни, 09 березня 2008 року народження та Цонкової 

Олександри Павлівни, 23 листопада 2004  року народження на виховання та 

спільне проживання. 
3.2. Проінформувати відділ освіти,  молоді та спорту Арцизької міської 

ради, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Арцизької міської ради», відділення поліції №1 



Болградського РВП ГУНП в Одеській області про припинення функціонування 

прийомної сім’ї Куцарєвих в Арцизькій міській територіальній громаді.   

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради  від 17 вересня 2021 року №246 «Про переведення 
дитячого будинку сімейного типу  Куцарєвих  в статус прийомної сім’ї». 

5. Направити до Болградської районної державної адміністрації дане 

рішення для визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Арцизької 

районної державної адміністрації від 25 березня 2019 року № 57/А-2019 «Про 
створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї громадян 

Куцарєвих та влаштування на виховання та спільне проживання малолітніх 

дітей» 
    6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови. 

        

       
  

                                                                               

 
 

 
Проект рішення підготовлений 

                                                                                                  службою у справах дітей 

                                                                                                  Арцизької міської ради 


