
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 30 березня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 169 

 

Про деякі питання захисту прав та інтересів 

дітей в умовах воєнного стану в Україні 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 29 березня 2022 року № 350/01-03 «Про деякі питання захисту прав та інтересів дітей 

в умовах воєнного стану в Україні», відповідно до статті 3 Конвенції ООН «Про права дитини», 

частини першої статті 56 Цивільного кодексу України, Закону України  «Про охорону 

дитинства», статей 38, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи Укази Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14 

березня 2022 року №133/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року № 2119-IX, керуючись пунктом 23 Правил перетинання державного кордону 

громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 

року № 57 (зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2022 року № 383 «Про внесення змін до Правил перетинання державного 

кордону громадянами України»), з метою найшвидшого забезпечення безпеки дітей, 

мінімізації ризиків, пов’язаних із воєнними діями, що відбуваються на території України, орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив:   

 

1. На час дії воєнного стану в Україні уповноважити службу у справах дітей 

Білоцерківської міської ради завіряти письмові заяви одного з батьків про виїзд за межі України 

дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, уповноважених одним із батьків.  

При цьому завіряння письмової заяви одного з батьків про виїзд за межі України особи 

чоловічої статі, яка супроводжує дитину, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється з 

урахуванням приналежності супроводжуючої особи до переліку категорій осіб, які звільнені 

від військової служби та мобілізації, за наявності у неї підтвердних документів. 

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

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


