
 

Начальнику управління соціального захисту 

населення Лисичанської міської військово-

цивільної адміністрації Сєвєродонецького 

району Луганської області 

Олені БЄЛАН 

____________________________________ 
(ПІБ заявника) 

 
(адреса реєстрації/та проживання) 

____________________________________ 

____________________________________ 
 (№ телефону) 

 

заява 

 

Прошу порушити клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня», так як народила та виховала до восьмирічного віку ____________ дітей: 
                        (потрібне підкреслити) 

1.____________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________ 

8 ____________________________________________________________________ 

 

 

Перелік документів, що додаються: 

   

 Копії  паспорта матері громадянина України, копія паспортного 

документа іноземця та документа, що підтверджує місце 

перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на 

території України на законних підставах – 4 шт. 

Копії ідентифікаційного коду жінки – 4 шт. 

Згода  на обробку персональних даних – 1 – оригінал, 3 - копії. 

Автобіографія матері – 1 – оригінал, 3 – копії. 

 

 Копії свідоцтв про народження дітей (для повнолітніх – також 

ксерокопія паспорта) – 4 шт. 

Копії свідоцтв про смерть у випадках смерті дитини (дітей) - 

документи, що підтверджують причини, обставини та дати смерті 

дитини (дітей) – 4 шт. 

 

 Копії документів про освіту дітей – 4 шт.  

 Характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина 

навчається, та/або з місця роботи, якщо працює (щодо до кожної 

дитини окремо) – 1 – оригінал, 3 – копії. 

 

 Характеристики  батьків з місця роботи (пенсіонерам та 

непрацюючим – від депутата міської ради) – 1 – оригінал, 3 – копії. 

 

   



 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 – 1 - оригінал, 3 - копії. 

 

 Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку 

представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким 

виповнилось 14 років – 1 - оригінал, 3 - копії. 

 

 Довідка про місце проживання або місце перебування кожної 

дитини із зазначенням адреси житла – 1 – оригінал, 3 – копії. 

 

 За наявності та бажанням матері-копії грамот, дипломів, подяк, 

свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих 

здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних 

якостей – 4 шт. 

 

   

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

_________________      ___________________ 
                (дата)                                (підпис заявника) 


