ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА
№ 50
Затверджена рішенням
виконкому міської ради
від 02.10.2019 № 347

Центр надання
адміністративних послуг
виконкому Пирятинської
міської ради
37000, м.Пирятин
пл.Героїв Майдану, 2
тел. (05358) 3-23-50, 3-23-53
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок – з 08-00 до 17-00
Вівторок – з 08-00 до 17-00
Середа – з 08-00 до 17-00
Четвер – з 08-00 до 20-00
П’ятниця – з 08-00 до 17-00
Субота – з 08-00 до 14-00

Про порушення клопотання присвоєння почесного
звання України ,,Мати-героїня“

1.

Перелік документів,
необхідних для
(надання) отримання
послуги

2.

Порядок та спосіб їх
подання

1. Заява встановленого зразка.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) (у 2 прим.).
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Свідоцтва про народження дітей.
5. Документи про освіту дітей.
6. Довідка про зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб.
7. Пільгове посвідчення багатодітної сім’ї.
8. Трудова книжка матері.
9. Характеристика на матір, батька, дітей з місця
навчання, якщо навчається, з місця роботи, якщо
працює, з місця проживання для непрацюючих (щодо
кожного члена сім’ї окремо).
10. Автобіографія матері.
11. Свідоцтво про шлюб.
12. 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, виданий
органом внутрішніх справ.
13. Довідка про наявність або відсутність судимості в
особи, яку представляють до нагородження, та в
кожного з дітей, яким виповнилося 14 років.
14. 3а наявності грамоти, дипломи, подяки, свідоцтва,
листи для визначення внеску жінки у розвиток творчих
здібностей дітей, формування в них високих духовних і
моральних якостей.
Заява з доданими документами надається заявником
особисто. Адміністратор ЦНАПу звіряє з оригіналами

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

копії документів, які додаються до заяви.
Платність(безоплатність) Безкоштовно
Строк надання послуги Протягом 30 днів з дня реєстрації заяви про надання
послуги
1. Подання документів не в повному обсязі.
Перелік підстав для
2. Якщо жінка не народила та не виховала до
відмови у наданні
восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі
послуги
дітей, усиновлених у встановленому законодавством
порядку.
3. Нездобуття дітьми повної середньої освіти.
4. Неналежний догляд за дітьми.
5. Наявність у матері або дітей притягнення до
кримінальної відповідальності.
Рішення міської ради про порушення клопотання про
Результат послуги
присвоєння почесного звання ,,Мати- героїня“.
Підготовка та подання клопотання до вищестоящих
органів, уповноважених присвоювати почесні звання.
Особисто повідомляється суб’єкту звернення про
Способи отримання
подання клопотання до вищестоящих органів,
відповіді (результату)
уповноважених присвоювати почесні звання. В разі
відмови письмово повідомляються причини.
Стаття 39 ЗУ ,,Про місцеве самоврядування в Україні“;
Указ Президента України від 29.06.2001р. № 476/2001
,,Про почесні звання України“ (зі змінами); Указ
Президента України від 02.07.2016 №284/2016 ,,Про
внесення змін до Положення про почесні звання
України“ - підняття клопотань про присвоєння
Акти законодавства, що почесних звань. Почесне звання України ,,Матирегулюють порядок та героїня“ присвоюється жінкам, які народили та
умови надання послуги виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей,
у тому числі дітей, усиновлених в установленому
законодавством
порядку,
враховуючи
вагомий
особистий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення
сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку
їх творчих здібностей, формування високих духовних і
моральних якостей.
Суб’єкт звернення має право подати скаргу: на дії чи
бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або
міському голові;
Право на оскарження
до суб’єкта надання послуги або до вищого органу
відносно того органу, що вирішив справу та в
судовому порядку
Відділ соціального захисту та охорони здоровʼя
Відповідальний за
виконкому міської ради
виконання
37000, Полтавська обл., м.Пиряти, вул.Соборна, 42

Міському голові
Сімонову А.В.
від _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника/законного
представника / уповноваженого представника сім’ї)

Дата народження ___________________
Місце проживання/реєстрації ________
__________________________________
__________________________________
Номер телефону ___________________
ЗАЯВА
Я, громадянка України,__________________________________________
(ПІБ жінки, дата народження)

народила та виховала до восьмирічного віку ____________________________
(зазначити кількість дітей)

а саме: ______________________________________________________________
(ПІБ всіх дітей, дата народження)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прошу розглянути подані мною документи на порушення клопотання
присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня“.
До заяви додаються:
1. Копія паспорта громадянина України (паспорт зразка 1994 року або ID
картка та форма 13) (у 2 прим.).
2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
3. Копія свідоцтва про народження дітей.
4. Копії документів про освіту дітей.
5. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.
6. Копія пільгового посвідчення багатодітної сім’ї.
7. Копія трудової книжки матері.
8. Характеристика на матір, батька, дітей з місця навчання, якщо
навчається, з місця роботи, якщо працює, з місця проживання для
непрацюючих (щодо кожного члена сім’ї окремо).
9. Автобіографія матері.
10. Копія свідоцтва про шлюб.
11. 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, виданий органом внутрішніх
справ.
12. Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку
представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14
років.
13. 3а наявності грамоти, дипломи, подяки, свідоцтва, листи для
визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в
них високих духовних і моральних якостей.
До заяви додаю _______аркушів.
Дата __________________ Підпис _____________

____________________

Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду на використання та обробку персональних даних за умови
забезпечення їх захисту відповідно до вимог Закону України „Про захист
персональних даних“.
______________________
(підпис)

____ ____________ 20___ року

