
 
 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 591 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 15 

вересня 2020 року № 1059 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 09 вересня 2020 року № 12) 

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. Кривенді Вікторії Валеріївні, 02 травня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-АП № 107526, видане Оріхівською сільською радою Сакського району 

Автономної Республіки Крим, Україна 21 травня 2008 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Пушкінська, буд. 72 А, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Кривенди Ганни Валеріївни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 03 серпня 2018 року № 0000590741 про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 04 вересня 2020 року, 

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

1.2. Кривенді Єві Валеріївні, 13 листопада 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-АП № 264869, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Євпаторійського міського управління юстиції Автономної Республіки Крим 20 листопада 2012 

року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Пушкінська, буд. 72 

А, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Кривенди Ганни Валеріївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 03 серпня 2018 

року № 0000590761 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 04 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. 

1.3. Кривенді Аміні Валеріївні, 27 червня 2001 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-КГ № 230542, видане Каланчацьким районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Херсонській області 24 грудня 2016 року, паспорт громадянина України № 000850181, запис 

№ 20010627-05904, орган, що видав 3210, дата видачі 15 серпня 2017 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Пушкінська, буд. 72 А, м. Біла Церква, 

Київська область, на підставі заяви Кривенди А.В. й засвідчених у встановленому порядку 
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копій документів, зокрема довідки від 03 серпня 2018 року № 0000590716 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 04 вересня 2020 року, 

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

1.4. Полякову Андрію Володимировичу, 17 листопада 2003 року народження 

(свідоцтво про народження серії 1-НО № 356065, видане відділом реєстрації актів цивільного 

стану Пролетарського районного управління юстиції м. Донецька 03 березня 2004 року, 

паспорт громадянина України № 001459165, запис № 20031117-03754, орган, що видав 3210, 

дата видачі 24 січня 2018 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Василя Стуса, буд. 34, кв. 124, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його 

матері Полякової Ірини Степанівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 06 липня 2016 року № 3248001619 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 21 липня 2020 року, підготовленого 

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

1.5 Клєбановій Дарині Миколаївні, 01 серпня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 275164, видане виконавчим комітетом Шкарівської сільської ради 

Білоцерківського району Київської області 20 серпня 2014 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 45, кв. 356, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Клєбанової Ганни Ігорівни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 16 грудня 2018 року № 3248-5000009540 про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 07 вересня 2020 

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

молоді. 

1.6. Жоржоліані Іллясу Хусейновичу, 18 серпня 2015 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ВЛ № 373667, видане виконавчим комітетом Золотівської міської ради 

Попаснянського району Луганської області 28 серпня 2015 року), який зазнав психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Леваневського, буд. 38, кв. 65, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви його матері Жоржоліані Олени Вікторівни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 22 квітня 2019 року № 3248-

5000114479 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 25 липня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. 

1.7. Доценку Максиму Денисовичу, 29 серпня 2006 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 083819, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Калінінського районного управління юстиції м. Донецька 12 вересня 2006 року), який зазнав 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Січневого прориву, буд. 5, кв. 60, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Доценко Тетяни Олександрівни  

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 03 серпня 2018 

року № 0000590673 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 03 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. 

1.8. Ганзен Ксенії-Мілані Олександрівні, 25 травня 2013 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-АП № 273135, видане виконавчим комітетом Мирнівської сільської 

ради Сімферопольського району Автономної Республіки Крим 12 червня 2013 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Фастівська, буд. 21 Б, ІІ корпус, 

кв. 35, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Ганзен Тетяни Дмитрівни 

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 15 січня 2020 

року № 506-5000259888 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 
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управлінням праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної 

адміністрації, та висновку оцінки потреб сім'ї від 03 вересня 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 


