
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

30 листопада 2021 року         № 421 

 

 

Про утворення Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня», затвердження складу та 

Положення 

 

З метою вирішення питань щодо визначення кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» жінкам, які мешкають на території 

Гірської сільської територіальної громади, забезпечення об’єктивного розгляду 

звернень, розробки та подання необхідної документації, відповідно до Закону 

України від 16.03.2000 № 1549-III «Про державні нагороди України», Указу 

Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України» 

та керуючись статтею 40 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гірської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.  Утворити комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» та затвердити її Положення (додаток № 1). 

2.  Затвердити склад Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» (додаток № 2). 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 

ради Счастливого М.А. 

 

 

Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  

 

 

 

 

 

 
  

  

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 

від «30» листопада 2021 року № 421 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію по визначенню кандидатур на присвоєння  

почесного звання України «Мати-героїня» 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Комісія по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» (далі - Комісія) створена при виконавчому комітеті 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та є 

постійнодіючим консультативно-дорадчим органом, покликаним вирішувати 

питання щодо визначення кандидатур на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» жінкам, які проживають на території Гірської сільської 

територіальної громади. 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України від 16.03.2000 

№ 1549-III «Про державні нагороди України», Указами Президента України від 

29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України» та від 19.02.2003 № 

138/2003 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення 

державних нагород України», а також цим Положенням. 
 

ІІ. Структура Комісії, її склад та керівництво 
 

2.1. Комісія утворюється в складі голови Комісії, заступника голови 

Комісії, секретаря та членів Комісії. 

2.2. Керує роботою Комісії та головує на її засіданнях голова Комісії, а в 

період його тимчасової відсутності – заступник голови Комісії. Голова та 

заступник з урахуванням думки членів Комісії визначають коло питань, які 

підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, встановлюють строки 

підготовчої роботи і проведення засідань. Персональний склад Комісії 

затверджує виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 
 

ІІІ. Основні завдання Комісії 
 

3.1. Розгляд пропозицій (подань) керівників підприємств, установ, 

організацій щодо визначення кандидатур серед жінок, які проживають на 

території Гірської сільської територіальної громади, для присвоєння їм 

почесного звання України «Мати-героїня». 

3.2. Розгляд документів, поданих жінками, які претендують на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня». 

3.3. Підготовка обґрунтованих пропозицій на розгляд виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

щодо висунення кандидатур жінок на відзначення їх почесним званням України 

«Мати-героїня». 



 

IV. Функції Комісії 
 

4.1. Вивчає подані через відділ ЦНАП документи, робить запити у 

відповідні організації та підприємства (за необхідності), заслуховує громадян, 

які подали документи. 

4.2. Здійснює аналіз поданих документів відповідно до вимог чинного 

законодавства України щодо вагомого особистого внеску у виховання дітей у 

сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх 

творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. 

4.3. Повідомляє громадян, які подали документи, про прийняте рішення 

виконавчим комітетом Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 
 

V. Права та обов’язки Комісії 
 

5.1. Створювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, 

залучати до участі у них представників обласних та місцевих органів 

виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за 

погодженням з їх керівниками). 

5.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію та 

матеріали для її діяльності. 

5.3. Запрошувати на свої засідання представників установ, організацій, 

підприємств, громадських організацій (за згодою їх керівників), статутами яких 

передбачена участь у вирішенні соціальних питань. 
 

VI. Порядок проведення засідань, прийняття рішень 
 

6.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі 

надходження заяв. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше, ніж дві третини членів Комісії. Хід засідання Комісії 

оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії. 

Засідання Комісії веде її голова або, за його дорученням, або у разі відсутності 

голови - заступник голови Комісії. Поточну роботу Комісії виконує секретар. 

6.2. Секретар за дорученням Голови скликає засідання Комісії. Оформлює 

протокол засідання. 

6.3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

більше, ніж половина членів, присутніх на засіданні Комісії. При рівному 

розподілі голосів членів Комісії голос голови Комісії, а у разі його відсутності 

– головуючого на засіданні, є вирішальним. 

6.4. Організаційно-методичне забезпечення Комісії здійснюється службою 

у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області. 

6.5. Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області, на підставі поданих Комісією документів, приймає рішення 

про подання (або відмову у поданні) кандидатур на присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» жінкам, які мешкають на території Гірської 

сільської територіальної громади. 



6.6. Підготовка та подання відповідних документів до Київської обласної 

державної адміністрації (клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня», нагородний лист) здійснюється службою у справах дітей 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 
 

 

 

Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 

від «30» листопада 2021 року № 421 

 

 

СКЛАД 

Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння  

почесного звання України «Мати-героїня» 

 

1. Счастливий М.А. заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, голова комісії 

2. Шершень Л.Ф. Заступник голови комісії, секретар сільської ради 

3. Орел І.А. начальник служби у справах дітей, секретар 

комісії 

Члени комісії: 

4. Степаненко Є.М. головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 

правового та кадрового забезпечення 

5. Байчас В.В. староста сіл Ревне та Затишне 

6. Семенюк Л.О. староста  села Мартусівка 

7. Белоус Т.М. завідувач сектору соціального захисту 

8. Чівільдєєва Я.І. начальник відділу ЦНАП 

9. Яструб Н.І. спеціаліст І категорії служби у справах дітей 

 

 

Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


