
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
  
від 31 березня 2016 року                                                                  № 35                      № 
 
Про затвердження Положення про  
комісію по визначенню кандидатур на 
присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня» 
 

Відповідно до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про 

почесні звання України» (зі змінами), з метою вирішення питань щодо 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» жінкам, які мешкають в 

місті Бережани, забезпечення об’єктивного розгляду звернень, розробки та 

подання необхідної документації для присвоєння почесного звання,  керуючись 

статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про комісію по визначенню кандидатур на 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (додаток 1 додається). 

2. Створити комісію з питань присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня», у складі згідно з додатком 2 (додається). 

3. Про результати роботи комісії інформувати міського голову щорічно до 

10 січня. 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

 

             Міський голова                                                 В.Я.  МУЗИЧКА 

 
                      Захарків О.М. 

                        Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 

31.03.2016 р. № 35 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» 

 

1. Комісія по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом при Бережанській міській раді. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про державні 

нагороди», Указами Президента України, іншими нормативно-правовими 

документами, цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є : 

- розробка пропозицій до виконкому Бережанської міської ради щодо 

визначення кандидатур серед жінок, які проживають в м. Бережани, с. Рай  та 

Лісники, на відзначення почесним званням України «Мати-героїня; 

- надання методичної допомоги жінкам, які звернулися до органу 

місцевого самоврядування щодо відзначення їх почесним званням України 

«Мати-героїня»; 

- підготовка відповідних документів (звернення до правоохоронних 

органів, нагородний лист тощо) щодо визначення кандидатур матерів на 

відзначення почесним званням України «Мати-героїня»; 

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань: 

 - аналізує подані документи, робить запити у відповідні організації та 

підприємства (при необхідності), заслуховує громадян, які подали документи; 

- аналізує відповідність поданих документів до вимог Закону 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; 

- заслуховує на засіданнях громадян, які подали документи та повідомляє 

їх про прийняте рішення виконкомом Бережанської міської ради;  

- направляє відповідні документи до Тернопільської обласної державної 

адміністрації.  

5. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Бережанської міської ради. 

6. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів 

Комісії, які працюють на громадських засадах. 

7. До складу Комісії входять керівники управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів міськвиконкому, установ та організацій міста, 

депутати Бережанської міської ради. 



8. До співробітництва у складі Комісії можуть бути запрошені 

представники установ та підприємств, громадських організацій (за згодою їх 

керівників), статутами яких передбачена участь у вирішенні соціальних питань. 

Для участі у засіданнях можуть запрошуватися, за їх згодою, спеціалісти 

різних галузей. 

9. Керує роботою голова Комісії, а в період його тимчасової відсутності – 

заступник голови Комісії. Вони, з урахуванням думки членів Комісії, 

визначають коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, 

встановлюють строки підготовчої роботи і проведення засідань. 

10. Секретар веде протокол засідання Комісії, який підписується ним і 

головою Комісії. 

11. Секретар складає порядок денний та надсилає запрошення до участі у 

засіданні членам Комісії та зацікавленим особам. 

12. Організаційним початком у діяльності Комісії є надходження 

відповідних заяв та зібраних документів від громадян міста. 

13. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, 

але не рідше одного разу на півріччя. 

14. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на них присутнє не 

менше половини її складу. 

15. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У 

разі рівної кількості голосів голос голови Комісії є вирішальним.  

16. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні. 

17. Організаційно-технічне забезпечення Комісії здійснюється службою у 

справах справах дітей, надання соціальної допомоги сімям з дітьми та молоді 

 Бережанської міської ради. 

18. Комісія здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і проведені 

заходи висвітлюються у пресі, на радіо і телебаченні. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                   О.С.ТИМАНСЬКИЙ                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 

31.03.2016 р. № 35 

 

Склад комісіє по визначенню кандидатур на присвоєння 

 почесного звання України «Мати-героїня»: 
 

Захарків О.М.    –  заступник міського голови, голова комісії; 

Михальчук Г.М. – начальник міського відділу освіти, молоді та спорту,                                                                

заступник голови комісії; 

Безусова Т.В. –  спеціаліст І категорії служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 
Загнійна І.В . –  начальник юридичного  відділу міської ради; 

Савочка В.І.   – головний спеціаліст міського відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради;                                                               

Вридник В.Р.  – головний лікар Бережанської центральної районної 

комунальної лікарні (за згодою); 

Соломко І.В.  –  начальник управління соціального захисту населення 

Бережанської РДА (за згодою); 

Панашій П.М. – перший заступник начальника Бережанського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції України в 

тернопільській області  (за згодою). 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                   О.С.ТИМАНСЬКИЙ                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 


