
Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

 

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання 

України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за 

видатні заслуги перед Україною. 

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» провадиться Указом 

Президента України. Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» вдруге та 

посмертно не провадиться. 

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та 

виховали до 8-річного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених 

дітей. Зазначаємо, що п’ятій дитині обов’язково повинно бути вісім років. 

При цьому береться до уваги вагомий особистий внесок багатодітної 

матері у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними 

освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і 

моральних якостей. (Указ Президента від 29.06.2001 № 476/2001). 

Звертаємо увагу, що присвоєння зазначеного звання надається тим жінкам, 

які відмінно виконали свій материнський (батьківський) обов'язок щодо 

виховання дитини, піклування про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний 

розвиток, навчання, створювали належні умови для розвитку її природних 

здібностей, поважали гідність дитини, готували її до самостійного життя та 

праці. 

Для отримання почесного звання «Мати-героїня» потрібно 

звернутися до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації та подати такі документи: 

1. Заяву-згоду на обробку персональних даних; 

2. Автобіографія; (про себе та про дітей, пишеться від руки розбірливим 

почерком). 

3. Нагородний лист для представлення та відзначення державною нагородою 

України; 

4. 3 копії паспорта матері (при наявності оригіналу); 

5. 3 копії ідентифікаційного номеру матері (при наявності оригіналу); 

6. свідоцтва про народження дітей, (3 копії кожного з пред'явленням 

оригіналу), у разі смерті дітей - свідоцтва про смерть (3 копії кожного з 

пред'явленням оригіналу); якщо в свідоцтві про смерть дитини не вказано 

причину смерті, до основного пакету документів обов’язково необхідно 

додавати копію довідки про причину смерті дитини; 

7. згода на обробку персональних даних (оригінал та копія); 
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8. копії документів про освіту дітей (3 копії кожного з пред'явленням 

оригіналу); 

9. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або 

з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо) (оригінали та по 2 

копії); 

10. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність 

відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не 

досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ 

(оригінали та по 2 копії); 

11. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку 

представляють до нагородження, та кожного з дітей, яким виповнилося 14 років 

(оригінали та по 2 копії); 

12. довідка служби у справах дітей щодо того, чи перебувала, чи перебуває 

сім’я на обліку в службі, як така, що знаходиться в кризовому становищі; 

(оригінал та 2 копії); 

13. за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, 

свідоцтв, листів для ви-значення внеску жінки у розвиток творчих здібностей 

дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей (3 копії кожного 

з оригіналом); 

14. довідка з місця роботи матері (якщо жінка працює), або пенсійне 

посвідчення (2 копії з пред'явленням оригіналу); 

15. характеристика з місця роботи матері; (оригінал та 2 копії); 

16. характеристика з місця проживання матері; (оригінал та 2 копії); 

17. документи, що підтверджують отримання матір'ю повної середньої, 

професійно - технічної, вищої освіти (по 3 копії за наявності) з пред'явленням 

оригіналу; 

18. пенсійне посвідчення дітей (по 3 копії, за наявності) з пред'явленням 

оригіналу; 

19. свідоцтва про шлюб та розірвання шлюбу (якщо діти мають різні прізвища) 

(по 3 копії кожного) з пред'явленням оригіналу; 

20. трудова книжка матері (3 копії - всі заповнені сторінки, за наявності) з 

пред'явленням оригіналу; 

21. копія свідоцтва про медаль материнства (якщо є оригінал та 2 копії). 

 

Документи надавати до відділу у справах  сім’ї, молоді та спорту 

в 3-х екземплярах за адресою: вул. Тимошенка, б. 16, к. 226 т. 419-62-94 

 



Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації готує пакет документів, який підтверджує право 

багатодітної жінки на отримання державної нагороди та  передають до 

Управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) для перевірки, 

уточнення та розгляду кандидатури щодо нагородження почесним званням 

України «Мати-героїня». Якщо до поданої кандидатури матерів відсутні 

зауваження у членів комісії,  то пакет документів (подання, нагородний лист, 

протоколи, характеристики тощо) подається до Секретаріату Президента 

України. 

Жінки, удостоєні цього звання, мають право на пільги, встановленні чинним 

законодавством: 

-   виплату одноразова грошова допомога у десятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. З 01 січня 2016 

року такий прожитковий мінімум становить 1378 грн.; 

-     згідно ст. 45 Житлового кодексу України мають право на першочергове 

надання житла за місце проживання, якщо існує потреба у поліпшені житлових 

умов; 

-    при встановлені розміру пенсії за віком мають право на надбавку в розмірі від 

20 до 25 відсотків (Закон України від 11.07.2002 №91-ІУ «Про внесення змін до 

Закону України «Про пенсії та особливі заслуги перед Україною»). 

 

Які найчастіше виникають труднощі в оформленні документів? 

Досить часто це неправильне оформлення, відповідність документів. Перепоною 

може стати навіть одна літера/цифра в нагородному листі, орфографічні 

помилки, не вказана причина смерті, відсутність свідоцтва про народження 

дитини і т.д. 

Випадки відмови в отриманні звання 

Так, причиною такого рішення може бути те, що діти були засуджені умовно або 

перебували у місцях позбавлення волі, а також без поважних причин 

виховувалися в закладах інтернатного типу або перебували під опікою, або 

народження та проживання за кордоном (найчастіше), вчинення суїциду одного 

з дітей. Але ці умови не прописані в законах, проте цього вимагає Комісія 

державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України. 

 За який період часу розглядаються подані документи? 

Закону про період часу розгляду подань на присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» не має, проте згідно з Законом України «Про звернення 

громадян» повний пакет документів розглядаються протягом місяця. 

 Тепер, аби отримати винагороду, жінка, якій вже присвоєно почесне звання, або 

уповноважена нею особа подає до органів праці та соціального захисту 



населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосіб виплати 

(через відділення поштового зв’язку або на особовий банківський рахунок) та 

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, місце 

реєстрації. 

Примітка. Копію посвідчення про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» подавати не треба. 

Після подачі всіх документів орган соціального захисту формує особову справу, 

до якої додає ксерокопію Указу Президента України про присвоєння жінкам 

почесного звання «Мати-героїня». 

У разі, якщо жінка самостійно не може подати пакет документів із певних 

причин, то замість неї може звернутися уповноважена особа з нотаріально 

засвідченим документом, що підтверджує її право представляти жінку, якій 

присвоєно почесне звання. 

Одноразова сума винагороди виходить з розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня», виплачує орган праці та соціального 

захисту населення за місцем її реєстрації одразу всією сумою. 

 Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та 

посвідчення до почесного звання встановленого зразка. 

 Чи потрібно переоформлювати документи матерям, яким присвоєно 

звання «Мать-героиня» колишнього СРСР для здобуття звання «Мати-

героїня»? 

Таким багатодітним матерям також необхідно зібрати повний пакет документів 

для того, щоб одержати почесне звання України, а наявність звання колишнього 

Союзу РСР дає переваги для присвоєння почесного звання України. 

НЕОБХІДНО ПАМЯТАТИ: 

остаточне рішення про присвоєння почесного звання приймається Комісією 

державних нагород та геральдики при Президентові України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


