
 

Проєкт № 1210 
 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__»____________2022 року       № ___ 

 

Про пільги внутрішньо  

переміщеним особам в  

закладах культури 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 

пункту «а» статті 32 та підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 

2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», враховуючи клопотання керівників 

закладів культури Кропивницької міської територіальної громади, 

Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звільнити на 50% від оплати за навчання в мистецьких школах                                        

Кропивницької міської територіальної громади дітей - внутрішньо 

переміщених осіб до припинення воєнного стану в Україні. 

 

2. Скасувати оплату за бібліотечні послуги Міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького внутрішньо переміщеним особам 

до припинення воєнного стану в Україні. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

Неля Чорна 35 83 66 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту № 1210  рішення Кропивницької міської ради 

«Про пільги внутрішньо переміщеним особам в закладах культури» 

 

Проєкт рішення підготовлено управлінням культури і туризму. 
 

Законодавча база: статті 140, 146 Конституції України, підпункт 1 

пункту «а» статті 32 та підпункт 1 пункту «а» частини першої статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Указ 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 

2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» 

 

Обставини необхідності розробки проєкту рішення.  
На території Кропивницької міської територіальної громади проживають 

переселенці з тимчасово окупованих територій та територій, де проводяться 

бойові дії. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб були учнями мистецьких 

шкіл в інших областях України. На даний час є звернення щодо зарахування їх в 

музичні, художні школи нашого міста на пільгових умовах. Крім цього, 

надійшли пропозиції від керівників мистецьких шкіл щодо розгляду питання 

про встановлення пільг даній категорії осіб та Міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького щодо скасування оплати за 

бібліотечні послуги  внутрішньо переміщеним особам до припинення воєнного 

стану в Україні. 

 

Ціль прийняття рішення. 

Надати пільги внутрішньо переміщеним особам в закладах культури 

(мистецьких школах, бібліотеках-філіях МЦБС) Кропивницької міської 

територіальної громади до припинення воєнного стану в Україні. 

 

Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійних  комісій міської ради з питань 

охорони здоровя, освіти, соціальної політики, культури та спорту  та з питань 

бюджету та податкової політики. 

 

 

 

Начальник управління  

культури і туризму       Анна НАЗАРЕЦЬ 

 
 


