
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  12 травня  2021 року                                                                             № 216

Про порушення клопотання щодо
пропозиції присвоєння Почесного
звання  «Мати - героїня»
гр. Стельмах Н.Я.

      Розглянувши заяву гр. Стельмах Н.Я., проживаючої в с. Помічна по
вул. Коцюбинського, 36, про присвоєння їй Почесного звання «Мати –
героїня» як жінці, що народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей, копії
свідоцтв про народження і характеристики на дітей, відповідно до Указу
Президента України від 28 липня 2007 року № 674 /2007 про внесення змін до
Положення про почесні звання України,  керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська   рада
в и р і ш и л а :

1. Вийти з пропозицією до Кіровоградської обласної державної
адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської
обласної державної адміністрації про порушення клопотання щодо
присвоєння Почесного звання «Мати – героїня» гр. Стельмах Наталії
Ярославівні, жительці с. Помічна, яка народила та виховала до восьмирічного
віку п’ятеро дітей, за вагомий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення
сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей,
формування високих духовних і моральних якостей.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК
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