
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 821 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала  

внаслідок  воєнних  дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від  

30 жовтня 2019 року № 1249 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 23 жовтня 2019 року № 19) 

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. Машковій Мілані Сергіївні, 02 лютого 2016 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 322053, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській області 12 лютого 2016 

року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: бул. Олександрійський, 

буд. 113, кв. 58, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Машкової Анни 

Ігорівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 05 

березня 2019 року № 3248-5000057964 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 30 вересня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським 

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

1.2. Ткачовій Вікторії Валентинівні, 12 квітня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 582033, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Петровського районного управління юстиції у місті Донецьку 06 травня 2014 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Турчанінова, буд. 29, кв. 71, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Ткачової Ліни Артурівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 09 листопада 

2015 року № 3248002544 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 04 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.3. Юрочкіну Юрію Олександровичу, 17 вересня 2003 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 411715, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Пролетарського районного управління юстиції м. Донецька 16 листопада 2004 року, паспорт 

громадянина України № 001232036, запис № 20030917-03874, орган, що видав 3210, дата 

видачі 20 листопада 2017 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 
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вул. Нагорна, буд. 22, кв. 66, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері 

Юрочкіної Наталії Миколаївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 12 березня 2018 року № 0000433211 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 10 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.4. Юрочкіній Юлії Олександрівні, 18 вересня 2011 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 408827, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Пролетарського районного управління юстиції у м. Донецьку 22 вересня 2011 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Нагорна, буд. 22, кв. 66, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Юрочкіної Наталії Миколаївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 12 березня 2018 

року № 0000433193 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 10 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.5. Остроушко Єлизаветі Олексіївні, 27 червня 2015 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 679975, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

по місту Артемівську реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління 

юстиції у Донецькій області 07 липня 2015 року), яка зазнала психологічного насильства та 

мешкає за адресою: бул. Княгині Ольги, буд. 3, кв. 60, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви її матері Остроушко Наталії Олександрівни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 19 листопада 2018 року № 3248-203969 про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 04 жовтня 2019 

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

молоді.  

1.6. Янкову Кирилу Сергійовичу, 28 лютого 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 450159, видане міським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Горлівського міського управління юстиції у Донецькій області 07 березня 

2012 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Таращанська, 

буд. 155, кв. 186, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Янкової Олени 

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

жовтня 2017 року № 0000383557 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 26 вересня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.7. Казуровій Даріні Олександрівні, 13 травня 2006 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 041035, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області 13 червня 2006 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. О. Гончара, буд. 11, кв. 53, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Казурової Ганни Валеріївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 21 серпня 2018 

року № 0000601165 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 10 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.8. Куниці Сергію Руслановичу, 08 квітня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 115337, видане Чабанівською сільською радою Новоайдарського 

району Луганської області 05 травня 2008 року), який зазнав психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вул. О. Гончара, буд. 11, кв. 53, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви його матері Казурової Ганни Валеріївни й засвідчених у встановленому порядку 
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копій документів, зокрема довідки від 21 серпня 2018 року № 0000601173 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 10 жовтня 2019 року, 

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

1.9. Омельченко Софії Сергіївні, 12 лютого 2016 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 699910, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

по місту Костянтинівці Костянтинівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій 

області 24 лютого 2016 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. О. Гончара, буд. 11, кв. 53, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері 

Казурової Ганни Валеріївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 21 серпня 2018 року № 0000601180 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 10 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.10. Зарецькому Семену Андрійовичу, 13 лютого 2015 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 294417, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції у Київській 

області 20 лютого 2015 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Івана Мазепи, буд. 67 А, кв. 5, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його 

матері Зарецької Наталії Юріївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 11 квітня 2018 року № 0000511854 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 04 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.11. Чайці Алісі Борисівні, 11 червня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 581416, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Куйбишевського районного управління юстиції у місті Донецьку 17 червня 2014 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 62, кв. 

12, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Чайки Вікторії Юріївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 13 листопада 

2014 року № 3248000874 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 22 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.   

1.12. Щипановій Валерії Сергіївні, 24 квітня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 593267, видане виконкомом Красногорівської міської ради 

Мар'їнського району Донецької області 08 травня 2014 року), яка зазнала психологічного 

насильства та мешкає за адресою: бул. Княгині Ольги, буд. 3, кв. 81, м. Біла Церква, Київська 

область, на підставі заяви її матері Щипанової Яни Вікторівни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 24 липня 2015 року № 3248-5000111389 про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 27 вересня 2019 

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

молоді.  

1.13. Кузіній Тетяні Михайлівні, 31 жовтня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 229494, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Дебальцівського міського управління юстиції Донецької області 07 листопада 2008 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Некрасова, буд. 99, кв. 101, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Кузіної Оксани Володимирівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 30 березня 2016 

року № 3248001953 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 
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соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї 

від 11 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.14. Кузіній Анастасії Михайлівні, 18 грудня 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 491484, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Дебальцівського міського управління юстиції у Донецькій області 25 грудня 2012 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Некрасова, буд. 99, кв. 101, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Кузіної Оксани Володимирівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 30 березня 2016 

року № 3248001953 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 11 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.15. Безветрому Олегу Ігоровичу, 11 серпня 2004 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 388072, повторно видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 23 серпня 2018 року, паспорт громадянина України № 002648101, запис № 

20040811-07618, орган, що видав 3210, дата видачі 04 грудня 2018 року), який зазнав 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Турчанінова, буд. 3, кв. 78, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Фролової Ніни Миколаївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 18 липня 2018 

року № 0000357817 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 18 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.16. Безветрому Станіславу Олександровичу, 29 березня 2008 року народження 

(свідоцтво про народження серії 1-НО № 178814, видане Калінінським відділом реєстрації 

актів цивільного стану Горлівського міського управління юстиції Донецької області 07 квітня 

2008 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Турчанінова, 

буд. 3, кв. 78, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Фролової Ніни 

Миколаївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 18 

липня 2018 року № 0000580245 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 18 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.17. Фроловій Мирославі Олександрівні, 27 грудня 2014 року народження (свідоцтво 

про народження серії І-ОК № 366247, видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 05 вересня 2017 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вул. Турчанінова, буд. 3, кв. 78, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її 

матері Фролової Ніни Миколаївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 18 липня 2018 року № 0000357846 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 18 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.18. Приходько Єлизаветі Сергіївні, 09 серпня 2007 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 089537, видане Ленінським відділом реєстрації актів цивільного 

стану Луганського міського управління юстиції 23 серпня 2007 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Леваневського, буд. 59, кв. 172, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Приходько Інни Володимирівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 14 травня 2015 

року № 3248000692 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 
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України та районів проведення антитерористичної операції, наданої управлінням соціального 

захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 21 жовтня 

2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді. 

1.19. Приходько Крістіні Сергіївні, 03 листопада 2011 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 217796, видане Ленінським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Луганського міського управління юстиції  у Луганській області 18 листопада 

2011 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Леваневського, 

буд. 59, кв. 172, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Приходько Інни 

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

14 травня 2015 року № 3248000692 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 21 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

1.20. Ткачу Дмитру Валерійовичу, 20 червня 2016 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 330557, видане Білоцерківським відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області 22 червня 

2016 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 1-й провулок Героїв 

Крут, буд. 32 А, кв. 179, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Ткач 

Єлизавети Петрівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема 

довідки від 03 серпня 2016 року № 3248-5000114901 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 18 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

  

 

Міський голова         Г. Дикий 


