
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 грудня  2019 року                          м. Біла Церква                                         № 921 

 

Про надання статусу дитини, яка постраждала  

внаслідок  воєнних  дій та збройних конфліктів 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради                        

від 16 грудня 2019 року № 1490 та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (протокол від 11 грудня 2019 року № 22) 

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:  

 

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

Погрібному Артему В’ячеславовичу, 12 вересня 2003 року народження (свідоцтво про 

народження серії 1-ЕД № 246637, видане Молодогвардійською міською радою Луганської 

області 23 вересня 2003 року, паспорт громадянина України № 002072792, запис № 20030912-

насильства та мешкає за адресою: бульвар Олександрійський, буд. 131, кв. 29, м. Біла Церква, 

Київська область, на підставі заяви його матері Погрібної Сніжани Віталіївни й засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 12 листопада 2018 року № 3248-

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

листопада 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді.  

Погрібній Євангеліні Вячеславівні, 19 жовтня 2009 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-ОК № 418427, повторно видане Білоцерківським міськрайонним відділом 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Київській області 08 жовтня 2019 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за 

адресою: бульвар Олександрійський, буд. 131, кв. 29, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви її матері Погрібної Сніжани Віталіївни й засвідчених у встановленому порядку 

копій документів, зокрема довідки від 12 листопада 2018 року № 3248-194546 про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 04 листопада 2019 року, 

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

Єгоровій Аліні Данилівні, 28 квітня 2010 року народження (свідоцтво про народження серії 1-

ЕД № 178136, видане виконавчим комітетом Зоринської міської ради Перевальського району 

Луганської області 11 травня 2010 року), яка зазнала психологічного насильства та мешкає за 

адресою: вул. Чайковського, буд. 90, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її 

матері Єгорової Марини Вікторівни й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 



 

зокрема довідки від 19 листопада 2018 року № 3248-587401 про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 22 листопада 2019 року, підготовленого 

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

Єгоровій Мирославі Данилівні, 31 жовтня 2012 року народження (свідоцтво про народження 

серії 1-ЕД № 256808, видане виконавчим комітетом Зоринської міської ради Перевальського 

району Луганської області 19 листопада 2012 року), яка зазнала психологічного насильства та 

мешкає за адресою: вул. Чайковського, буд. 90, м. Біла Церква, Київська область, на підставі 

заяви її матері Єгорової Марини Вікторівни й засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, зокрема довідки від 19 листопада 2018 року № 3248-587418 про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 22 листопада 2019 року, 

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

Плотницькому Олегу Валерійовичу, 14 січня 2001 року народження (свідоцтво про 

народження серії І-НО № 201000, видане відділом реєстрації актів громадянського стану 

Червоногвардійського райуправління юстиції м. Макіївки Донецької області 15 лютого 2001 

року, паспорт громадянина України № 002254333, запис № 20010114-02474, орган, що видав 

мешкає за адресою: вул. Сквирське шосе, буд. 132/2, м. Біла Церква, Київська область, на 

підставі заяви Плотницького О.В. й засвідчених у встановленому порядку копій документів, 

зокрема довідки від 13 червня 2016 року № 3248-5000204208 взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради, та висновку оцінки потреб сім'ї від 08 листопада 2019 року, підготовленого 

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

Блідченко Аліні Сергіївні, 20 жовтня 2010 року народження (свідоцтво про народження серії 

районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької області 29 жовтня 2010 року), яка 

зазнала психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Січневого прориву, буд. 2, кв. 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 29 жовтня 2014 

року № 3248000651 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 15 

листопада 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді.  

Косенку Давиду Дмитровичу, 20 травня 2013 року народження (свідоцтво про народження 

серії І-НО № 524682, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Кіровського 

районного управління юстиції у місті Донецьку 04 червня 2013 року), який зазнав 

психологічного насильства та мешкає за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 34, кв. 114, м. Біла 

Церква, Київська область, на підставі заяви його матері Косенок Катерини Сергіївни й 

засвідчених у встановленому порядку копій документів, зокрема довідки від 03 червня 2019 

року № 3248-5000136162 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданої 

управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку оцінки 

потреб сім'ї від 06 грудня 2019 року, підготовленого Білоцерківським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  

Косенок Поліні Дмитрівні, 10 січня 2019 року народження (свідоцтво про народження серії І-

КГ № 268776, видане Скадовським районним відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області 15 січня 2019 

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

34, кв. 114, м. Біла Церква, Київська область, на підставі заяви її матері Косенок Катерини 

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

червня 2019 року № 3248-5000136147 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 



 

наданої управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, та висновку 

оцінки потреб сім'ї від 06 грудня 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 


