
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                        м. Біла Церква                                                 № 114 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 02 лютого 2023 року № 213/03-07 та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 01 лютого 2023 

року № 2) про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 30¹ Закону України «Про охорону дитинства», підпункту 6 

пункту 3, пунктів 5, 6 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 

квітня 2017 року № 268 та наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на 

яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів: 

1.1. Клеменку Олександру Віталійовичу, 08 липня 2010 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 352535, видане відділом реєстрації актів цивільного стану по місту 

Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції Донецької області 20 липня 

2010 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вулиця Зенітного 

полку, будинок 83, квартира 168, місто Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його 

матері Клеменко Наталії Олександрівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 28 червня 2022 року № 3248-5001805753 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 19 грудня 2022 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.2. Овчаренку Максиму Олександровичу, 12 серпня 2014 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-НО № 597496, видане відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану по місту Слов’янську реєстраційної служби Слов’янського міськрайонного управління 

юстиції у Донецькій області 26 серпня 2014 року), який зазнав психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вулиця Зенітного полку, будинок 83, квартира 168, місто Біла Церква, 

Київська область, на підставі заяви його матері Овчаренко Наталії Вікторівни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 28 червня 2022 року № 3248-

5001809184 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 19 грудня 2022 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.3. Федорченко Поліні Володимирівні, 30 липня 2015 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-КГ № 201316, видане виконавчим комітетом Новоолексіївської селищної 
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ради Генічеського району Херсонської області 10 серпня 2015 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 11, квартира 

196, місто Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Федорченко Ганни 

Миколаївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 27 

червня 2022 року № 3248-5001800627 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 09 січня 2023 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб. 

1.4. Федорченко Софії Володимирівні, 28 липня 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-КГ № 141092, видане виконкомом Новоолексіївської селищної ради 

Генічеського району Херсонської області 21 серпня 2012 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 11, квартира 196, місто Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Федорченко Ганни Миколаївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 27 червня 2022 

року № 3248-5001800646 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 09 січня 2023 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб. 

1.5. Дубик Камілі Ярославівні, 11 лютого 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-БВ № 094741, видане Теліжинецькою сільською радою Ізяславського 

району Хмельницької області 24 лютого 2009 року), яка зазнала психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вулиця Олени Теліги, будинок 62, місто Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви її матері Дубик Любов Феодосіївни й засвідчених у встановленому порядку 

копій документів, зокрема довідки від 31 серпня 2022 року № 3248-5002093654 про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 05 січня 2023 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.6. Дубику Дмитру Ярославовичу, 14 серпня 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-БВ № 183877, видане Теліжинецькою сільською радою Ізяславського 

району Хмельницької області 28 серпня 2012 року), який зазнав психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вулиця Олени Теліги, будинок 62, місто Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви його матері Дубик Любов Феодосіївни й засвідчених у встановленому порядку 

копій документів, зокрема довідки від 31 серпня 2022 року № 3248-5002093689 про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 05 січня 2023 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.7. Буренку Івану Костянтиновичу, 24 травня 2018 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ВЛ № 523104, видане Харківським міським відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області 

30 травня 2018 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вулиця 

Олени Теліги, будинок 62, місто Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері 

Дубик Любов Феодосіївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема 

довідки від 31 серпня 2022 року № 3248-5002095978 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 05 січня 2023 року, підготовленого 

Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.8. Петровій Вероніці Олександрівні, 06 січня 2018 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ВЛ № 509446, видане Ізюмським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області 11 січня 2018 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вулиця Сквирське шосе, будинок 256, квартира 23, місто Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Петрової Наталії Миколаївни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 01 липня 2022 року № 3248-
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5001823038 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 17 січня 2023 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.9. Медвецькому Артему Олександровичу, 17 січня 2012 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-КГ № 132702, видане Плавською сільською радою Генічеського району 

Херсонської області 10 лютого 2012 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає 

за адресою: бульвар Княгині Ольги, будинок 17, квартира 59, місто Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви його матері Медвецької Ірини Володимирівни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 29 серпня 2022 року № 3248-

5002076065 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 12 січня 2023 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.10. Медвецькій Руслані Олександрівні, 01 липня 2013 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ЖС № 217902, видане виконавчим комітетом Розівської сільської ради 

Якимівського району Запорізької області, Україна 15 липня 2013 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: бульвар Княгині Ольги, будинок 17, 

квартира 59, місто Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Медвецької Ірини 

Володимирівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 

29 серпня 2022 року № 3248-5002076165 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 12 січня 2023 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


