
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28.12.2021                                             м. Бурштин                                                     № 261 

 

                                                                                                            

Про клопотання щодо представлення  

кандидатури до присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня» 

 

 

 Відповідно до ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закону України  

"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», Сімейного кодексу України, Закону України "Про державні 

нагороди" «Про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-

героїня", виконавчий комітет Бурштинської міської ради: 

 

вирішив: 

 

1. Затвердити протокол комісії по визначенню кандидатури на присвоєння почесного 

звання України «Мати – героїня» (додається). 

 

2. За материнську самовідданість, народження і виховання дітей, забезпечення умов для 

всебічного їх розвитку порушити клопотання перед головою обласної державної 

адміністрації про представлення до присвоєння почесного звання України «Мати – героїня» 

для Сапак Наталії Миколаївни. 

 

3.  Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на  відділ у справах 

молоді і спорту міської ради (Марія Козар).  

 

4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності  виконавчих органів  ради  Володимира Чуйка. 

 

 

 

 Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2811-12


ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

від  28.12.2021  № _______ 

 

 

 

 

 

Витяг з  протоколу № 1 

засідання комісії Бурштинської міської ради по визначенню кандидатур 

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Комісія у складі:                

Володимира Чуйка-голова комісії; 

Марії Козар- заступник голови комісії; 

Галини Олексин – секретар комісії; 

Марії Михайлишин – начальник юридичного відділу, член комісії; 

Світлани Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, член комісії; 

Іванни Томин – начальник відділу освіти і науки, член комісії; 

Світлани Козар – начальник служби у справах дітей, член комісії; 

Ігоря Харів – депутат міської ради, голова постійно діючої депутатської комісії з 

гуманітарної сфери. 

-члени Комісії розглянули питання та нагородні документи для присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» як жінці, що народила та виховує до восьмирічного віку п'ятьох і 

більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку: 

 

1. Заслухали начальника відділу у справах молоді та спорту Марію Козар, яка ознайомила 

присутніх з заявою Сапак Наталії Миколаївни: 

1) Сапак Наталія Миколаївна звернулася з заявою для присвоєння їй почесного звання 

України «Мати-героїня» як жінці, яка народила та виховує шість дітей, враховуючи 

вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для 

здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих 

духовних і моральних якостей, діти мають позитивні характеристики з місць навчання 

та праці. 

2. Розглянули відповідні документи. 

3. Вирішили порушити клопотання  щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» для 

Сапак Наталії Миколаївни. 

Проголосували:     

      За -«8»,  проти – «-» 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                             Володимир ЧУЙКО 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


