
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 листопада  2019 року                     м. Біла Церква                                         № 846 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала  

внаслідок  воєнних  дій та збройних конфліктів 

  

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від  15 

листопада 2019 року № 1323 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 06 листопада 2019 року 

№ 20) 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. Соколовій Євгенії Антонівні, 09 травня 2012 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 242090, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Стахановського міського управління юстиції у Луганській області 15 травня 2012 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Пушкінська, буд. 59, кв. 46, м. 

Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Соколової Катерини Едуардівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 06 вересня 2019 

року № 3248-5000210959 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 31 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.2. Гончаренко Поліні Олександрівні, 05 грудня 2005 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 043729, видане відділом реєстрації актів цивільного стану 

Ленінського районного управління юстиції м. Донецька 20 грудня 2005 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 83, кв. 136, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Гончаренко Наталі Петрівни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 24 листопада 

2015 року № 3248-5000111587 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 15 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.3. Гончаренко Зоряні Олександрівні, 13 березня 2013 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 505164, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Ленінського районного управління юстиції у місті Донецьку 27 березня 2013 року), яка зазнала 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 83, кв. 136, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Гончаренко Наталі Петрівни й 
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засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 24 листопада 

2015 року № 3248-5000111591 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 15 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.4. Голубцовій Єлизаветі Дмитрівні, 18 березня 2004 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 253493, видане міським відділом реєстрації актів цивільного стану 

Луганського обласного управління юстиції 06 квітня 2004 року, паспорт громадянина України 

№ 002225934, запис № 20040318-00224, орган, що видав 3210, дата видачі 22 серпня 2018 

року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. П. Коновальця, буд. 

3, кв. 7, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Малєш Олени 

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

29 березня 2018 року № 0000503512 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 28 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.5. Малєшу Богдану Сергійовичу,  02 липня 2014 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 314203, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Стахановського міського управління юстиції у Луганській області 08 

липня 2014 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. П. 

Коновальця, буд. 3, кв. 7, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері 

Малєш Олени Володимирівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 27 вересня 2014 року № 3248-5000137318 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 28 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.6. Ліхачову Євгену Андрійовичу, 04 липня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ЕД № 315117, повторно видане відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану реєстраційної служби Стахановського міського управління юстиції у 

Луганській області 18 листопада 2014 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає 

за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 133, кв. 53, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви його матері Ліхачової Ганни Олександрівни й засвідчених у встановленому 

порядку копій документів, зокрема довідки від 03 січня 2018 року № 0000451459 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.  

1.7. Петровичу Максиму Андрійовичу, 03 березня 2004 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 358776, видане виконкомом Красногорівської міської ради 

Мар'їнського району Луганської області 16 березня 2004 року, паспорт громадянина України 

№ 001951359, запис № 20040303-05434, орган, що видав 3210, дата видачі 07 червня 2018 

року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 

67 А, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Пляшечнік Оксани 

Анатоліївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 17 

лютого 2017 року № 3248-5000141217 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 25 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

1.8. Пляшечнік Златі Андріївні, 09 лютого 2017 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 351805, видане Білоцерківським міськрайонним відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській 

області 10 лютого 2017 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Івана Мазепи, буд. 67 А, кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері 
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Пляшечнік Оксани Анатоліївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 17 лютого 2017 року № 3248-5000141222 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 25 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.9. Каську Павлу Петровичу, 13 жовтня 2003 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-БП № 076277, видане Слов'янським міськвідділом реєстрації актів 

громадянського стану Донецького обласного управління юстиції 25 жовтня 2003 року, паспорт 

громадянина України № 002629891, запис № 20031013-00255, орган, що видав 3210, дата 

видачі 29 листопада 2018 року), який зазнав психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Східна, буд. 26, кв. 76, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви його батька 

Каська Петра Казимировича й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 13 січня 2016 року № 3248000009 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 25 жовтня 2019 року, підготовленого 

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

1.10. Касько Анастасії Петрівні, 25 травня 2005 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 019143, видане Слов'янським міським відділом реєстрації актів 

цивільного стану Донецького обласного управління юстиції 31 травня 2005 року, паспорт 

громадянина України № 004006776, запис № 20050525-00449, орган, що видав 3210, дата 

видачі 03 жовтня 2019 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Східна, буд. 26, кв. 76, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її батька Каська 

Петра Казимировича й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема 

довідки від 13 січня 2016 року № 3248000009 про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та 

висновку оцінки потреб сім'ї від 25 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським 

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

1.11. Касько Марії Петрівні, 31 грудня 2006 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 105227, видане відділом реєстрації актів цивільного стану по м. 

Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції Донецької області 11 січня 

2007 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Східна, буд. 26, 

кв. 76, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її батька Каська Петра Казимировича 

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 13 січня 2016 

року № 3248000009 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 25 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.12. Касько Катерині Петрівні, 11 вересня 2008 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 215183, видане відділом реєстрації актів цивільного стану по м. 

Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції Донецької області 19 вересня 

2008 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Східна, буд. 26, 

кв. 76, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її батька Каська Петра Казимировича 

й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 13 січня 2016 

року № 3248000009 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 25 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.13. Касько Варварі Петрівні, 10 травня 2010 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 338616, видане відділом реєстрації актів цивільного стану по місту 

Слов’янську Слов’янського міськрайонного управління юстиції Донецької області 19 травня 

2010 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Східна, буд. 26, 

кв. 76, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її батька Каська Петра Казимировича 
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й засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 13 січня 2016 

року № 3248000009 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням 

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

від 25 жовтня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді.  

1.14. Бахтадзе Поліні Георгіївні, 12 липня 2011 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-НО № 410970, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

по м. Костянтинівці Костянтинівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій 

області 27 липня 2011 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: 

вул. Сквирське шосе, буд. 258, кв. 74, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її 

матері Бахтадзе Тетяни Миколаївни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 27 квітня 2018 року № 0000526211 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 25 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 


