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                         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 м. 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 
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                         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, протоколом постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку від 29 жовтня 2019 року № 59, 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 м. Кропивницького, та особам, які 

перебувають на обліку у Кропивницькому міському центрі обліку та 

тимчасового перебування бездомних 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 
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