ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 09-15

ПОРУШЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ
УКРАЇНИ «МАТИ – ГЕРОЇНЯ»
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

Віддалене робоче місце
відділу «Центр надання
адміністративних послуг»

Перелік необхідних
документів

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
42652, вул. Гагаріна, буд. 145, с. Кам’янка, Тростянецького
району, Сумської області
тел. (05458) 5-97-76
E-mail: Kamenka2015@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год.
Вівторок з 08-00 до 17-15 год.
Середа
з 08-00 до 17-15 год.
Четвер
з 08-00 до 17-15 год.
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год.
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
- заява матері;
- копія паспорта громадянина України, копія паспортного
документа іноземця та документа, що підтверджує місце
перебування іноземця або особи без громадянства на території
України на законних підставах;
- копії свідоцтв про народження дітей;
- копії документів про освіту дітей;
- характеристики дітей з навчального закладу (якщо дитина
навчається), або з місця роботи (якщо працює) – щодо кожної
дитини окремо;
- виданий органом внутрішніх справ документ про наявність
чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на
обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі
звільнених зі спеціальних виховних установ;

Оплата
Термін виконання
Результат послуги

Спосіб отримання
Причини відмови

Законодавча основа

- довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку
представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким
виповнилось 14 років;
- клопотання трудового колективу (для працюючих жінок) - 3
примірника; (для непрацюючих осіб: - соціально-побутова
характеристика від голови вуличного комітету);
- витяг з протоколу засідання трудового колективу
підприємства, установи, організації на якому було прийнято
рішення про висунення кандидатури до відзначення – 3
примірника; (для непрацюючих осіб: - витяг з протоколу
вуличного комітету про висунення кандидатури на відзначення;
- копія свідоцтва про одруження претендента до
нагородження;
- довідка про склад родини претендента до нагородження;
- якщо мати змінювала шлюбне прізвище (в свідоцтвах про
народження дітей зроблено запис на інше прізвище) відповідно
свідоцтво про шлюб або розлучення;
- якщо у свідоцтвах про народження та в характеристиках
дітей розбіжності у прізвищах – відповідно копії свідоцтв про
шлюб/розлучення;
- трудова книжка матері (у т.ч. записи про заохочення і
нагородження);
- автобіографія матері (також описати атмосферу в сім'ї, про
те якими гідними членами суспільства виросли діти і як вони на
своєму життєвому прикладі виховують своїх дітей);
- за наявності – копії грамот, дипломів, подяк,свідоцтв, листів
для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей,
формування в них високих духовних і моральних якостей.
- копія свідоцтв(а) про смерть у випадку смерті дитини
(дітей).
Усі документи мають бути в 4-х примірниках, дбайливо
оформлені (українською мовою, друкованими літерами), без
орфографічних та стилістичних помилок.
безкоштовно
не більше одного місяця з дня надходження заяви (та
враховуючи строк на проведення найближчого засідання
виконкому)
Рішення виконавчого комітету міської ради про порушення
клопотання про нагородження почесним званням України «Мати
– героїня» та клопотання до Тростянецької районної державної
адміністрації про присвоєння почесного звання «Мати - героїня»
особисто
1. Надано не повний пакет документів для отримання
адміністративної послуги.
2. Діти були засуджені умовно та знаходились в місцях позбавлення
волі.
3. Діти без поважних причин виховувались в інтернатних закладах,
сімейних формах виховання.
Указ Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні
звання України»;
Указ Президента України від 19.02.2003 № 138/2003 «Про Порядок
представлення до нагородження та вручення державних нагород
України»;
Указ Президента України від 02.07.2016 № 284/2016 «Про внесення
змін до Положення про почесні звання України»

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОРУШЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ
УКРАЇНИ «МАТИ – ГЕРОЇНЯ»

Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю. А.
________________________________
(прізвище, ім’я по батькові)
_________________________________
(адреса)
__________________________________
(телефон)

ЗАЯВА
Прошу Вас порушити клопотання про подання моєї кандидатури для
нагородження почесним званням України « Мати – героїня».
Перелік документів, які додаються:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________

“_______”_____________20____р.

___________________
(підпис заявника)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОРУШЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНИМ ЗВАННЯМ
УКРАЇНИ «МАТИ – ГЕРОЇНЯ»

