
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №3 

 

Про встановлення піклування над дитиною,  

позбавленою батьківського піклування 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись статтею  11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 244, 

246, 247, 249 Сімейного Кодексу України, статтею 61 Цивільного Кодексу 

України, пунктом 42 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня  № 866, розглянувши висновок 

Служби у справах дітей Арцизької міської ради  від 26 січня 2022 року  про 

доцільність  встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування та відповідність його інтересам дитини, заяву Пацула О.П. та додані 

до неї документи, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Встановити піклування над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, - Бобковим  Родіоном Сергійовичем,  25 грудня 2004 року 

народження. 

2.Призначити Пацула Олександра Петровича піклувальником Бобкова  

Родіона Сергійовича,  25 грудня 2004 року народження.  

3.Місце проживання Бобкова  Родіона Сергійовича, 25 грудня 2004 року 

народження, визначити  разом з піклувальником за його постійним місцем 

проживання: Одеська область, Болградський район, село Главані, вулиця 

Сонячна, будинок 46. 

4.Рекомендувати управлінню соціального захисту населення Болградської 

районної державної адміністрації Одеської області не пізніше 20 числа місяця 

забезпечити виплату державної соціальної допомоги на дитину. 

5.Службі у справах дітей Арцизької міської ради здійснювати супровід 

дитини позбавленої батьківського піклування  до досягнення ним повноліття.          

6.Зобов’язати  піклувальника, Пацула Олександра Петровича: 

щорічно,  до  1 січня, надавати до Служби у справах дітей Арцизької 

міської ради звіт про свою діяльність щодо захисту прав та інтересів дитини, 

виховувати дитину, піклуватися про її  здоров’я, психічний стан, фізичний та 

духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати його догляд 

і лікування; 

створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної  

загальної середньої освіти; 

вживати заходів із захисту цивільних прав та інтересів підопічного. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови.  

  
                                                                           Проект рішення підготовлений 

                                                                                                Службою у справах дітей 

                                                                                                Арцизької міської ради 


