
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 56 

 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

 

Розглянувши пояснювальну записку служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради від 17 січня 2023 року № 78/03-07 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 11 січня 2023 року № 1) 

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

відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 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 наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на 

яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», орган 

опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

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

1.1. Цепелєвій Анастасії Володимирівні,  02 жовтня 2014 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-НО № 597802, видане відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану по місту Слов’янську реєстраційної служби Слов’янського міськрайонного управління 

юстиції у Донецькій області 14 жовтня 2014 року), яка зазнала психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вулиця Кринична, будинок 35, село Томилівка, Білоцерківський район, 

Київська область, на підставі заяви її матері Волкової Юлії Вікторівни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 10 червня 2022 року № 3248-

5001745862 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 28 грудня 2022 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.2. Петровій Марії Вікторівні, 29 квітня 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 466770, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

по місту Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області 

08 травня 2012 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вулиця 

Кринична, будинок 35, село Томилівка, Білоцерківський район, Київська область, на підставі 

заяви її матері Петрової Юлії Вікторівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 13 червня 2022 року № 3248-5001775033 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 28 грудня 2022 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.3. Буданцовій Анні Олександрівні, 05 грудня 2016 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 339842, видане Володарським районним відділом державної 
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реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у  Київській 

області 06 грудня 2016 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вулиця Таращанська, будинок 163, квартира 117, місто Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви її матері Буданцової Анастасії Юсупівни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема свідоцтва про смерть батька дитини серії І-ОК № 580394, 

виданого Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у 

Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління  

Міністерства юстиції (м. Київ) 31 травня 2022 року,  довідки від 15 липня 2022 року № 4743 

про встановлення статусу члена сім ՚ ї загиблого Захисника України, виданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 02 грудня 2022 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.4. Буданцову Дмитру Олександровичу, 08 листопада 2019 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 418756, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у  

Київській області 12 листопада 2019 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає 

за адресою: вулиця Таращанська, будинок 163, квартира 117, місто Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви його матері Буданцової Анастасії Юсупівни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема свідоцтва про смерть батька дитини серії І-

ОК № 580394, виданого Білоцерківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

у Білоцерківському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління  

Міністерства юстиції (м. Київ) 31 травня 2022 року,  довідки від 15 липня 2022 року № 4744 

про встановлення статусу члена сім ՚ ї загиблого Захисника України, виданої управлінням 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 02 грудня 2022 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

1.5. Лазаревій Валерії Іллівні, 12 грудня 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 306044, видане відділом реєстрації актів цивільного стану по місту 

Слов’янську  Слов’янського міськрайонного управління юстиції Донецької області 25 грудня 

2009 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вулиця Зенітного 

полку, будинок 115, квартира 304, місто Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її 

матері Крикунової Вікторії Валеріївни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 13 жовтня 2022 року № 3248-5002242551 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 19 грудня 2022 року, 

підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


