
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
                                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                          ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 
 

Про забезпечення функціонування  дитячого будинку сімейного типу 
******** на території Арцизької міської  

териториторіальної громади 
 

 

   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 № 564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу», розглянувши заяву 

******** та ******** від    29 серпня 2022 року, враховуючи акт обстеження 

житлово-побутових умов від 29 серпня 2022 року, складений працівниками 

Служби у справах дітей Арцизької міської ради,  лист служби у справах дітей 

Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації  Сєвєродонецького 

району Луганської області від 29 серпня 2022 року №59, рішення  комісії з 

питань захисту прав дитини Арцизької міської ради №  від____________ 

2022 року, враховуючи рішення виконавчого комітету Теплицької сільської 

ради від ________,  виконавчий комітет Арцизької міської ради 

    

    ВИРІШИВ: 
 

     1. Розпочати функціонування  дитячого будинку сімейного типу 

******** та ******** на території Арцизької міської територіальної громади 

з ___________ 2022 року у складі: ******** року народження, ********  

року народження, ******** року народження, ******** року народження,  

******** року народження, ********  року народження, ********  року 

народження, ******** року народження, ********  року народження, 

******** року народження. 

     2. Місце проживання дітей визначити разом з батьками-вихователями 

за   адресою: ******** 

    3. Покласти персональну відповідальність  за життя, здоров’я, 

фізичний та психічний розвиток вихованців дитячого будинку сімейного 

типу на батьків-вихователів ******** та ********.  

    4. Службі у справах дітей  Арцизької міської ради: 

    4.1.Підготувати договір про організацію діяльності дитячого будинку 

сімейного типу. 

   4.2. Здійснювати контроль за умовами виховання та проживання дітей  

в дитячому будинку сімейного типу  та щорічно готувати звіт про стан 

утримання, навчання та виховання дітей у сім’ї. 



    5.  Рекомендувати Комунальній установі «Центр надання  соціальних 

послуг» Арцизької міської ради.: 

    5.1.Закріпити за дитячим будинком сімейного типу  соціального 

працівника; 

    5.2. Забезпечити      соціальний   супровід    дитячого будинку 

сімейного типу, надання комплексу послуг, спрямованих на створення 

належних умов функціонування сім’ї; 

     5.3. Щорічно подавати  Службі у справах дітей Арцизької міської 

ради інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

сімейного типу. 

     6. Рекомендувати  Управлінню   соціального    захисту населення 

Болградської районної державної адміністрації забезпечити щомісячно, не 

пізніше 20 числа,  виплату  державної   соціальної   допомоги   на   дітей  та 

грошового забезпечення батькам-вихователям. 

     7. Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради: 

     7.1.Забезпечити право  дітей на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти,  пільгове оздоровлення; 

     7.2. Щорічно надавати Службі  у справах дітей Арцизької міської 

ради звіт  про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та 

шкільного приладдя, систематичність відвідування уроків,  своєчасність і 

якість  виконання домашніх завдань, відвідування  дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь батьків у вихованні дітей.  

      8. Рекомендувати  Комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради»: 

     8.1. Закріпити за вихованцями дитячого будинку сімейного типу 

лікаря сімейної медицини; 

      8.2. Організувати проходження вихованцями дитячого будинку 

сімейного типу один раз на рік обов’язкового медичного огляду та 

диспансерний нагляд;  

      8.3. Забезпечити щорічне подання лікарем сімейної медицини 

інформації про стан утримання і розвитку дітей-вихованців дитячого 

будинку сімейного типу, яка повинна відображати стан здоров’я дитини, 

дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря, до Служби у 

справах дітей Арцизької міської ради. 

      9. Рекомендувати      відділенню  поліції  №1 Болградського 

районного відділу поліції  ГУНП   в  Одеській області  щорічно надавати 

службі у справах дітей Арцизької міської ради звіт  про відсутність чи 

наявність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються в 

дитячому будинку сімейного типу, та батьків-вихователів. 

     10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Арцизького міського голови  

 
                                                                                        Проект рішення підготовлений 

                                                                                                  службою у справах дітей 

                                                                                                  Арцизької міської ради 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


