
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
14 серпня  2018 року                            м. Біла Церква                                         № 391 

 

Про надання малолітньому Нестеренку Давиду  

Івановичу статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей міської 

ради від 08 серпня 2018 року № 858 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті міської ради (протокол від 08 серпня 2018 року № 12) з питання 

надання малолітньому Нестеренку Давиду Івановичу, 27 жовтня 2011 року народження, 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Встановлено, що 27 липня 2018 року до служби у справах дітей міської ради 

звернулася гр. Майданик Катерина Вікторівна з письмовою заявою та копіями документів, 

засвідченими в установленому порядку, про надання її малолітньому синові Нестеренку 

Давиду Івановичу, 27 жовтня 2011 року народження (свідоцтво про народження серія І-НО 

№ 438094, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Петровського 

районного управління юстиції у м. Донецьку 16 листопада 2011 року), статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Місце проживання гр. Майданник К.В. та її малолітнього сина Нестеренка Д.І. 

зареєстровано за адресою: вул. Юннатів, буд. 9, кв. 1, м. Донецьк, а місце їх перебування 

зареєстровано за адресою: вул. Леваневського, буд. 75, кв. 92, м. Біла Церква, де вони 

проживають фактично з вересня 2014 року. Сім'я  залишила своє місце постійного 

проживання з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту. 

 Малолітній Нестеренко Д.І. має право на отримання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, оскільки він внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів зазнав психологічного насильства, що підтверджується довідкою від 06 

листопада 2015 року № 3248000380 про взяття його на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданою управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та 

висновком оцінки потреб дитини та її сім'ї у соціальних послугах від 26 липня 2018 року, 

підготовленим Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  
Враховуючи вищезазначене, відповідно до підпункту 6 пункту 3, пункту 5 Порядку 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 268, статті 

30¹ Закону України «Про охорону дитинства» та підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

1. Надати малолітньому Нестеренку Давиду Івановичу, 27 жовтня 2011 року 

народження, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

Міський голова        Г. Дикий 
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