
Хто можа разлічваць на ўзнагароду ордэнам Маці? 

 

          Ордэнам Маці ўзнагароджваюцца жанчыны, якія нарадзілі і 

выхавалі пяць і больш дзяцей-грамадзян Рэспублікі Беларусь. 

Узнагароджанне ордэнам Маці праводзіцца пры дасягненні пятым 

дзіцем узросту аднаго года і пры наяўнасці ў жывых астатніх дзяцей 

гэтай маці. Пры ўзнагароджанні ордэнам Маці ўлічваюцца таксама 

дзеці: усыноўленыя (удачароныя) ва ўстаноўленым заканадаўствам 

парадку, у тым ліку якія дасягнулі паўналецця; загінуўшыя або 

прапаўшыя без вестак пры абароне Айчыны і яго дзяржаўных інтарэсаў, 

выкананні грамадзянскага абавязку па выратаванні чалавечага жыцця, 

забеспячэнні законнасці і правапарадку, памерлыя ў выніку ранення, 

калецтва, захворвання, атрыманых пры названых абставінах, або ў 

выніку працоўнага калецтва (за выключэннем выпадкаў, калі працоўнае 

калецтва атрымана па прычыне алкагольнага, наркатычнага, таксічнага 

ап'янення, членашкодніцтва) або прафесійнага захворвання. 

 Узнагароджанне ордэнам Маці жанчын, якія усынавілі 

(удачарылі) дзіця (дзяцей), вырабляецца па заканчэнні пяці гадоў з даты 

яго (іх) ўсынаўлення (удачарэння). 

Не прадстаўляюцца да ўзнагароджання ордэнам Маці жанчыны: 

неналежным чынам выконваюць абавязкі па выхаванні і ўтрыманні 

дзяцей, устаноўленыя заканадаўствам; 

вядуць амаральны лад жыцця; 

пазбаўленыя бацькоўскіх правоў, адноўленыя ў бацькоўскіх 

правах; 

былыя усынавіцелі (удачарыцелю), калі ўсынаўленне (удачарэнне) 

было адменена; 

якія маюць судзімасць, неаднаразова (два і больш разы) 

прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за правапарушэнні 

супраць грамадскага парадку і грамадскай маральнасці, калі не 

скончыўся тэрмін, пасля заканчэння якога яны лічацца не падвяргаліся 

адміністрацыйнаму спагнанню. 

Хадайніцтва аб узнагароджанні ордэнам Маці ўзбуджаецца не 

пазней за шэсць месяцаў з дня ўзнікнення падстаў для ўзнагароджання ў 

адпаведнасці з рэгістрацыяй маці па месцы жыхарства (месцы 

знаходжання) перад абласным або Мінскім гарадскім выканаўчым 

камітэтам адпаведна: мясцовай адміністрацыяй або гарадскім 

выканаўчым камітэтам - аб узнагароджанні шматдзетных маці, 

зарэгістраваных у рэспубліканскага або абласнога падпарадкавання. 

Рашэнне раѐннага выканаўчага камітэта, мясцовай адміністрацыі 

або гарадскога выканаўчага камітэта, анкета на шматдзетную маці, якая 

ўяўляецца да ўзнагароджання ордэнам Маці, і матэрыялы, якія 



характарызуюць стаўленне маці да выхавання і зместу дзяцей, 

накіроўваюцца адпаведна ў абласны або Мінскі гарадскі выканаўчы 

камітэт, які на працягу месяца абавязаны праверыць абгрунтаванасць 

прадстаўлення шматдзетнай маці да ўзнагароджання і накіраваць сваѐ 

рашэнне Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. 13, 61 Закона Рэспублікі 

Беларусь ад 18 мая 2004 г. № 288-З "Аб дзяржаўных узнагародах 

Рэспублікі Беларусь" са зменамі ад 17 ліпеня 2019 г. № 234-З). 

На шматдзетную маці, якая прадстаўляецца да ўзнагароджання 

ордэнам Маці, запаўняецца анкета, па форме згодна з дадаткам 2 Указа 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 красавіка 2005 г. №168 "Аб 

некаторых пытаннях узнагароджання дзяржаўнымі ўзнагародамі 

Рэспублікі Беларусь" са зменамі ад 3 кастрычніка 2019 г. № 365. Анкета 

запаўняецца мясцовым выканаўчым і распарадчым органам у 

адпаведнасці з рэгістрацыяй маці па месцы жыхарства (месцы 

знаходжання), падпісваецца яго кіраўніком і змацоўваецца пячаткай. 

Анкета запаўняецца на падставе дадзеных дакументаў, якія 

сведчыць асобу маці, пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей, пашпартоў 

дзяцей, якія дасягнулі чатырнаццацігадовага ўзросту. На дзяцей, 

загінулых і зніклых без вестак, прадастаўляюцца даведкі ці іншыя, якія 

пацвярджаюць гэтыя абставіны дакументы, якія сапраўдныя на працягу 

года. 

Мясцовы выканаўчы і распарадчы орган, які прымае рашэнне 

хадайнічаць аб узнагароджанні ордэнам Маці мае права самастойна 

запытваць і атрымліваць без пісьмовай згоды маці ў дзяржаўных 

органаў, іншых арганізацый дакументы і (або) звесткі, неабходныя для 

прыняцця адпаведнага рашэння. Звесткі аб тым, ці з'яўляецца дзіця 

ўсыноўленым (удачароным), запытваюцца толькі са згоды шматдзетнай 

маці, якая падлягае ўзнагароджання ордэнам Маці, і бацькі дзіцяці. Пры 

адсутнасці такой згоды рашэнне аб узбуджэнні хадайніцтва аб 

узнагароджанні ордэнам Маці не прымаецца.  

Грашовая выплата шматдзетным маці, узнагароджаннм ордэнам 

Маці, праводзіцца адначасова ў памеры пяцікратнага зацверджанага 

бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, 

дзеючага на дату ўзнагароджання. 

Аднаразовая грашовая выплата вырабляецца органамі па працы і 

сацыяльнай абароне па месцы жыхарства шматдзетнай маці, 

узнагароджаннай ордэнам Маці, на працягу 6 месяцаў з дня 

ўзнагароджання пры прад'яўленні ім дакумента, які сведчыць асобу, і 

пасведчанне да ордэна Маці. (Пастанова Міністэрства працы і 

сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 29.11.2005 N 156) 

Ордэн Маці носіцца на левым баку грудзей і пры наяўнасці іншых 

ордэнаў размяшчаецца над імі. 



 

Пералік дакументаў для ўзнагароджання ордэнам Маці: 

- копіі пашпартоў: маці, бацькі, дзяцей, якія дасягнулі 

чатырнаццацігадовага ўзросту - 3 экз.; 

- копіі пасведчанняў аб нараджэнні дзяцей, аб шлюбе (скасаванні 

шлюбу - пры ўмове несупадзення прозвішчаў маці і дзіцяці) - 3 экз.; 

- копія дыплома аб адукацыі маці-3 экз.; 

- копія працоўнай кніжкі маці - 3 экз.; 

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і - 3 экз.; 

- характарыстыка з месца працы (для працуючых маці) – 1 экз.;  

- характарыстыка на дзяцей з месца працы або вучобы - 1 экз.,  

- характарыстыка з месца працы мужа- 1 экз.; 

- копіі статутаў з месца працы маці, вучобы або працы дзяцей (1-3 

стар., завераныя пячаткай і подпісам кіраўніка) - 3 экз. 

  

        Па пытаннях узнагароджання ордэнам Маці можна звяртацца ва 

ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Ашмянскага 

райвыканкама па адрасе: г.Ашмяны, вул. Савецкая, 103.  

Тэлефон для даведак: 2 21 89. 


