
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 357 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від  10 

червня 2020 року № 571 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 10 червня 2020 року № 7) 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. Іотовій Марії Олегівні, 17 липня 2002 року народження (свідоцтво про народження 

серії 1-НО № 322989, видане відділом реєстрації актів громадянського стану Ленінського 

районного управління юстиції м. Донецька 06 грудня 2002 року), паспорт громадянина 

України № 002003197, запис № 20020717-07862, орган, що видав 3210, дата видачі 22 червня 

2018 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Нова, буд. 3 А, 

кв. 20, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Іотової Галини Федорівни 

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 27 жовтня 2014 

року № 3248000624 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції, наданої управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 28 травня 

2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді.   

1.2. Іотову Андрію Олеговичу, 17 липня 2002 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 322988, видане відділом реєстрації актів громадянського стану 

Ленінського районного управління юстиції м. Донецька 06 грудня 2002 року), паспорт 

громадянина України № 002003490, запис № 20020717-08951, орган, що видав 3210, дата 

видачі 22 червня 2018 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Нова, буд. 3 А, кв. 20, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері 

Іотової Галини Федорівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема 

довідки від 27 жовтня 2014 року № 3248000624 про взяття на облік особи, переміщеної з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 28 травня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.   
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1.3. Воробйовій Катерині Владиславівні, 19 вересня 2004 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 274964, видане відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 31 липня 2014 року, паспорт громадянина України № 002666783, запис № 20040919-

00304, орган, що видав 3210, дата видачі 07 грудня 2018 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 12, кв. 31, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Воробйової Анжели Сергіївни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема свідоцтва про смерть серії І-БК № 308867, 

повторно виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві 04 серпня 2014 року,  довідки від 12 

вересня 2014 року № 92, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 03 червня 2020 року, підготовленого 

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

1.4. Воробйовій Єлизаветі Владиславівні, 08 грудня 2008 року народження (свідоцтво 

про народження серії 1-ОК № 113082, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області 11 грудня 2008 року), 

яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Олеся Гончара, буд. 12, кв. 

31, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Воробйової Анжели Сергіївни 

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

І-БК № 308867, повторно виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві 04 серпня 2014 року,  

довідки від 12 вересня 2014 року № 91, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 03 червня 2020 року, 

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

1.5. Павлюку Тимофію Ярославовичу, 07 лютого 2013 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 413063, повторно видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 20 червня 2019 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за 

адресою: провулок Героїв Крут перший, буд. 32 А, кв. 35, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви його опікуна Павлюк Надії Михайлівни й засвідчених у встановленому порядку 

копій документів, зокрема свідоцтва про смерть серії І-ОК № 388505, виданого 

Білоцерківським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у Київській області 21 грудня 2016 року,  

довідки від 20 червня 2019 року № 6707, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 27 травня 2020 року, 

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

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

  

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


