
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 25 » лютого 2020 року                  м. Біла Церква                                               № 116 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала  

внаслідок  воєнних  дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від  17 

лютого 2020 року № 191 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 12 лютого 2020 року № 3) 

про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 

відповідно до статті 40 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, 

виконавчий комітет  міської ради вирішив:  

 

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

конфліктів:  

1.1. Скибі Михайлу Сергійовичу, 16 лютого 2006 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 052806, видане виконкомом Іловайської міської ради міста 

Харцизька Донецької області 07 березня 2006 року), який зазнав психологічного насильства 

та мешкає за адресою: вул. Лазаретна, буд. 95, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви його матері Скиби Ірини Петрівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 24 жовтня 2017 року № 0000377838 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 30 січня 2020 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.   

1.2. Скибі Сергію Сергійовичу, 09 червня 2010 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 334160, видане виконкомом Іловайської міської ради м. Харцизька 

Донецької області 22 червня 2010 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вул. Лазаретна, буд. 95, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його 

матері Скиби Ірини Петрівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 24 жовтня 2017 року № 0000377787 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 30 січня 2020 року, підготовленого 

Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.    

1.3. Сельцовій Валерії Вікторівні, 11 березня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 267816, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 18 березня 2014 року), яка зазнала психологічного насильства у зв’язку зі смертю 

батька Сельцова В.А. та мешкає за адресою: вул. Ярмаркова, буд. 1, кв. 416, м. Біла Церква, 

Київська область, на підставі заяви її матері Шепенкової Світлани Гаррієвни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема витягу з протоколу засідання Центральної 
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військово-лікарської комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень, 

контузій, травм, каліцтв від 13 березня 2019 року № 633, виданого Центральною військово-

лікарською комісією Міністерства оборони України, довідки про безпосередню участь особи 

в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України від 15 січня 2016 року № 67/471/3, наданої військовою 

частиною А4533 Міністерства оборони України, свідоцтва про смерть серії І-ОК 386178, 

виданого виконавчим комітетом Боярської міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області 05 липня 2016 року, та висновку оцінки потреб сім'ї від 24 грудня 2019 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

  

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


