
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 жовтня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 631 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 07 

жовтня 2020 року № 1165 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 30 вересня 2020 року № 13) 

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. Настайчуку Ярославу Вячеславовичу, 22 лютого 2019 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 404251, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 04 квітня 2019 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вул. Турчанінова, буд. 7, кв. 19, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви 

його матері Діхтяр Тетяни Олександрівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 09 квітня 2019 року № 3248-5000104743 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 12 березня 2020 року, 

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

1.2. Настайчук Олександрі Вячеславівні, 22 лютого 2019 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 404252, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 04 квітня 2019 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вул. Турчанінова, буд. 7, кв. 19, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її 

матері Діхтяр Тетяни Олександрівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 09 квітня 2019 року № 3248-5000104731 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 12 березня 2020 року, 

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

1.3. Густирі Наталії Романівні, 02 листопада 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 301697, видане виконкомом Оленівської селищної ради 

Волноваського району Донецької області 17 листопада 2009 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Некрасова, буд. 99, кв. 70, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Густирі Олени Валеріївни й засвідчених у встановленому 
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порядку копій документів, зокрема довідки від 13 травня 2017 року № 0000204197 про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 09 вересня 2020 року, 

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

1.4. Густирі Марії Романівні, 02 листопада 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 301696, видане виконкомом Оленівської селищної ради 

Волноваського району Донецької області 17 листопада 2009 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: вул. Некрасова, буд. 99, кв. 70, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Густирі Олени Валеріївни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 13 травня 2017 року № 0000204209 про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 09 вересня 2020 року, 

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

1.5. Леонову Олексію Олексійовичу, 20 грудня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 242315, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Кіровського районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької області 29 грудня 2008 

року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Фастівська, буд. 1, 

кв. 24, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Леонової Олени Ігорівни 

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 04 травня 2017 

року № 0000198142 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 11 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.   

1.6. Пархоменко Марії Юріївні, 14 січня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 260184, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 21 січня 2014 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. 

Фастівська, буд. 1, кв. 24, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Леонової 

Олени Ігорівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 

04 травня 2017 року № 0000198166 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 11 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.   

1.7. Баришнікову Ярославу Ігоровичу, 14 червня 2010 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 333316, видане міським відділом реєстрації актів цивільного стану 

Горлівського міського управління юстиції Донецької області 23 червня 2010 року), який зазнав 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Курсова, буд. 20, кв. 21, м. Біла Церква, 

Київська область, на підставі заяви його матері Баришнікової Тетяни Георгіївни й засвідчених 

у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 29 листопада 2018 року № 

3248-657920 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 15 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.   

1.8. Баришнікову Макару Ігоровичу, 14 січня 2013 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 507510, видане міським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану реєстраційної служби Горлівського міського управління юстиції у Донецькій 

області 24 січня 2013 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. 

Курсова, буд. 20, кв. 21, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері 

Баришнікової Тетяни Георгіївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 29 листопада 2018 року № 0000657927 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 
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міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 15 вересня 2020 року, підготовленого 

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

1.9. Ворю Ярославу Сергійовича, 18 липня 2016 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 382273, видане Старобільським районним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській 

області 28 лютого 2017 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Героїв Крут, буд. 87, кв. 217, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його 

матері Ворю Анастасії Геннадіївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 19 жовтня 2017 року № 0000371897 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб особи від 24 вересня 2020 року, підготовленого 

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

1.10. Мікульському Максиму Артемовичу, 29 лютого 2016 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 322312, видане відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області 10 березня 

2016 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Грибоєдова, 

буд. 24, кв. 62, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його батька Мікульського 

Артема Юрійовича й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки 

від 11 березня 2016 року № 3248002674 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 23 вересня 2020 року, підготовленого Білоцерківським міським 

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

1.11. Потаповій Софії Андріївні, 17 листопада 2013 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 549236, видане Донецьким міським відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного управління юстиції у Донецькій області 29 листопада 2013 

року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 

34, кв. 168, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її батька Потапова Андрія 

Вячеславовича й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 

21 грудня 2015 року № 3248002607 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 11 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 


