
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 123 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 29 січня 2019 року № 74 «Про надання неповнолітній 

Арент Марії Володимирівні статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 04 лютого 2022 року № 215 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 29 січня 2019 року № 74 «Про надання неповнолітній Арент 

Марії Володимирівні 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 та на підставі рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 21 

квітня 2021 року, справа № 357/2118/21 про усиновлення дитини, орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 29 січня 2019 року № 74 «Про надання неповнолітній Арент Марії Володимирівні статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», виклавши його в 

новій редакції: 

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

Дзюбі Марії Володимирівні, 13 листопада 2003 року народження (паспорт громадянина 

України № 006395356, запис № 20031113-08861, орган, що видав 3210, дата видачі 20 липня 

2021 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Василя Стуса, 

буд. 48, кв. 165, м. Біла Церква, Київська область, на підставі її особистої заяви й засвідчених 

у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 13 грудня 2018 року № 3248-

52505 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради 24 січня 2022 року та висновку оцінки потреб 

сім'ї від 05 вересня 2018 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних 

служб». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


