
 
 

  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» ____________ 2019 року                           № _____ 
  

 

Про   погодження     проекту  рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

«Про  надання у 2020 році  пільг  

щодо  сплати державного мита за  

видачу певних видів документів»  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 

пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи клопотання державної установи «Кропивницька виправна 

колонія (№6)» від 19 вересня 2019 року № 5/5095, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

  

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про  

надання у 2020 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів», що додається. 

 

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

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 А.Паливоду. 

  

  

 

Міський голова                                                          Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

 

 
 

 

 
Наталія Селіванова 24 13 26 

 



                                                                   ПОГОДЖЕНО 

 

                                                                   Рішення Виконавчого    комітету  

                                                                   Міської ради міста Кропивницького  

                                                                   «___» _________ 2019 року № ___ 

                                                                  

            Проект 
 

                         МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

від «___» _________2019 року                                                      № ___ 

 

Про   надання  у 2020 році  пільг 

щодо  сплати   державного мита  

за видачу певних видів документів 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                         

пунктом 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито», враховуючи клопотання державної установи «Кропивницька виправна 

колонія (№6)» від 09 вересня 2019 року № 5/5095, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Надати у 2020 році 100% пільги засудженим, що відбувають покарання 

у виправних закладах на території міста Кропивницького, щодо сплати 

державного мита за: 

видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого 

чи пошкодженого; 

 повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а 

саме свідоцтва про народження, свідоцтва про укладання шлюбу, свідоцтва 

про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть. 
 

 

 

Міський голова                                                         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Селіванова 24 13 26   


