
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 28 серпня 2018 року             № 417 
 

м.Кропивницький 
 

Про погодження проекту 

рішення Міської ради  

міста Кропивницького  

«Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 21 листопада 2017 року № 1226  

«Про звільнення від сплати державного мита» 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»              

ст. 34, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                   

ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», рішенням 

Міської    ради   міста  Кропивницького від   05 червня 2018 року № 1690 

«Про реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263», з метою 

забезпечення захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького           

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 21 листопада 2017 року № 1226 «Про звільнення від сплати держаного 

мита ”, що додається. 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради                          

міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на 

розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
 

Горін 22 06 76 

 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради  

міста Кропивницького  

«_____» __________2018 №_____ 

 

       Проект 

У К Р А Ї Н А  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від «____» ________ 2018 року           № _____  

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради                

від 21 листопада 2017 року № 1226 

«Про звільнення від сплати 

державного мита» 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», статтею  5   Декрету    

Кабінету    Міністрів     України   «Про  державне мито», рішенням Міської    

ради   міста  Кропивницького від   05 червня 2018 року № 1690 «Про 

реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263», з   метою   

забезпечення   захисту    прав малолітніх та    неповнолітніх дітей Міська 

рада міста Кропивницького  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 21 листопада 2017 року № 1226 «Про звільнення від сплати державного 

мита», а саме в п. 1 слова «службу у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради» замінити на «управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста Кропивницького». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної 

політики,  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дзюбу Н.Є.  

 

 
Міський голова                   А.Райкович 

Горін 22 06 76 



     

  
     

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 листопада  2017 року                                                            № 1226 

 

Про звільнення від сплати 

державного мита 

 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 5 Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито», з метою забезпечення 

захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей,  Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звільнити  у 2018 році службу у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, заклади для дітей-сиріт та  дітей, позбавлених 

батьківського піклування м. Кропивницького, Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від сплати державного мита за 

одержання в органах реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Кіровоградській області повторних 

свідоцтв про народження дітей, свідоцтв про смерть, витягів з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про народження.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова                   А. Райкович 
 

 

 

 

Поровчук 22 06 76  


