
ПРОЄКТ № 1363 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «______» ______________2022 року      № ______ 

 

 

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 Кропивницька  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звільнити у 2023 році управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради, комунальний заклад «Дитячий будинок «Наш 

дім» Кропивницької міської ради», Кропивницький міський центр соціальних 

служб, Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, Кропивницький міський центр 

обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від сплати державного 

мита за одержання в органах реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

повторних свідоцтв про народження, свідоцтв про смерть, витягів з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та 

спорту, з питань бюджету та податкової політики, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 
 

 

 

Тетяна Тимоховська 35 83 36  

  



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  Кропивницької міської ради  

від 24.10.2022 р. № 1363 

«Про звільнення від сплати державного мита» 

 

1. Нормативно-правове регулювання. Даний проєкт рішення розроблено 

на підставі статей 140, 146 Конституції України, статей 25, 26, 54, 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».     

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. Даним проєктом 

рішення пропонується звільнити у 2023 році управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької міської ради, комунальний заклад «Дитячий 

будинок «Наш дім» Кропивницької міської ради», Кропивницький міський 

центр соціальних служб, Кропивницький міський соціальний гуртожиток для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Кропивницький 

міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від сплати 

державного мита за одержання в органах реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                

(м. Дніпро) повторних свідоцтв про народження, свідоцтв про смерть, витягів 

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження. 

3. Ціль прийняття рішення. Забезпечення захисту прав дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей,  які залишились без 

батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 

Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та  постійних комісій з питань охорони здоров’я, 

освіти, соціальної політики, культури та спорту та з питань бюджету та 

податкової політики. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення. Реалізація 

проєкту рішення не потребує залучання додаткових фінансових ресурсів з 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади. 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління 

з питань захисту прав дітей             Ігор ГОРІН 
 


