
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 311 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 26 квітня 2021 року № 696 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 21 квітня 2021 року № 6) 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, орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

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

конфліктів: 

1.1. Орловській Діані Олександрівні, 10 січня 2000 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-БК № 304550, видане відділом реєстрації актів громадянського стану 

Обухівського районного управління юстиції Київської області 25 лютого 2000 року, паспорт 

громадянина України № 000022463, запис № 20000110-02925, орган, що видав 3210, дата 

видачі 24 лютого 2016 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Січневий прорив, буд. 5, кв. 6, м. Біла Церква, Київська область, на підставі її особистої 

заяви й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема свідоцтва про смерть 

батька серії І-ОК № 380696, видане Рокитнянським районним відділом  державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 31 

серпня 2016 року, посвідчення члена сім’ї загиблого серії С № 227067, виданого управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківського міської ради 16 квітня 2019 року, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 06 квітня 2021 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


