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№ послуги

Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання
016
України «Мати-героїня»
І.Платність: безоплатно.
ІI. Необхідні документи:
1.Заява особи або уповноваженої нею особи про виплату винагороди із зазначенням способу
виплати затвердженої форми (зразок 1).
2.Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації.
3.Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або
серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.
4.Нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти
жінку, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
5.При формуванні справи управління праці та соціального захисту населення додає ксерокопію
Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання «Мати-героїня».
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи
ІIІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
IV. Результати надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів або надсилається поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
VI. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після чого
повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в управлінні
праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради .
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі «Соціальний захист та пільги» в підрозділі «Персональний кабінет одержувача допомог,
пільг та субсидій».
VII. Підстава:
Закон України від 16.03.2000 № 1549-III «Про державні нагороди України», редакція від
06.05.2017; Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про одноразову винагороду жінкам,
яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», постанова Кабінету Міністрів України
від 28.02.2011 №268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня», редакція від 15.04.2017.
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