
 

Перелік документів 

для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
 

Мати 

1. Паспорт та копія паспорта (1, 2, 11 стор.) ................................................................... 4 екз. 

2. Копія ідентифікаційного коду ...................................................................................... 4 екз. 

3. Копія свідоцтва про шлюб. 

4. Довідка про склад сім’ї. 

5. Довідка про те, що мати народила та виховала дітей 

(зазначається у Довідці про склад сім’ї). 

6. Автобіографія матері. 

7. Копії документів про освіту матері. 

8. Копія трудової книги матері. 

9. Акт обстеження депутата. 

10. Розгорнута характеристика з місця роботи матері. 

11. Соціально-побутова характеристика (для непрацюючих осіб). 

12. Довідки з поліції про наявність або відсутність судимості в батьків. 

13. Копія свідоцтва про медаль материнства (якщо така є). 

∙ 

Діти 

14. Копії свідоцтв про народження дітей .......................................................................... 3 екз. 

Якщо мати змінювала шлюбне прізвище 

(в свідоцтвах про народження дітей зроблено запис на інше 

прізвище) – відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення 

15. Копії документів про освіту дітей .............................................................................. .3 екз. 

16. Характеристики дітей (щодо кожної дитини окремо): 

з навчального закладу (якщо дитина навчається), 

або з місця роботи (якщо дитина працює) ............................................................... 3 екз. 

Обов’язково із зазначенням, як характеризуються у колективі, 

якою громадської діяльністю займаються чи займалися, 

особисті досягнення, успіхи тощо 

17. Довідки з поліції про наявність або відсутність судимості 

у кожного з дітей, яким виповнилося 14 років. 

18. Копії свідоцтв про шлюб дітей (якщо одружені). 

19. У випадку, якщо дитина померла, – копія свідоцтва про смерть 

з обов’язковим зазначенням причин, обставин і дат смерті. 

До свідоцтва про смерть дитини, де не вказано причин і обставин 

смерті, додавати копію довідки про причину смерті дитини. 



∙ 

Звання «Мати-героїня» присвоюють жінкам, які народили і виховали 

до восьмирічного віку п’ятеро і більше дітей (у тому числі й усиновлених). Мовою закону 

це звучить: «...враховується вагомий материнський внесок у виховання дітей у сім’ї – 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвиток їх творчих 

здібностей, формування високих духовних і моральних якостей». 

Відповідно до п.3 ст.150 Сімейного кодексу України: батьки зобов’язані 

забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до 

самостійного життя. 

Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання здійснюється гласно 

за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах 

установ, організацій, підприємств, незалежно від типу, форми власності 

та господарювання. 

У разі, якщо особа не працює, клопотання про присвоєння почесного звання 

порушують органи місцевого самоврядування та подають Президентові України 

через обласні державні адміністрації. 

 

Звернення багатодітних матерів, діти яких не досягли восьмирічного віку або 

були засуджені, не розглядаються. 

Виходячи з вище викладеного, багатодітні матері діти, яких були засуджені 

умовно або знаходилися в місцях позбавлення волі, а також з поважних причин 

(інвалідність дитини, за станом здоров’я) виховувались в інтернатних закладах 

або знаходились під опікою, не мають підстав для порушення клопотання 

щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 

 


