
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 

від 23 листопада 2021 року        № 758 
 
 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради 

«Про звільнення у 2022 році  

вихованців КЗ  «Дитячий будинок 

«Наш дім» Кропивницької міської  

ради»  від сплати адміністративного 

збору, який зараховується до 

бюджету Кропивницької міської  

територіальної громади» 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

звільнення у 2022 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кропивницької міської ради» від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади», 

що додається. 

 

2. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд 

міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Міський голова                      Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Катерина Струк  30 87 90



     ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

23 листопада 2021 року № 758 

           

Проєкт 

                     

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « ___ » _________  20__ року                                                          №  _____ 
 

Про звільнення у 2022 році  

вихованців КЗ  «Дитячий будинок 

«Наш дім» Кропивницької міської  

ради»  від сплати адміністративного 

збору, який зараховується до 

бюджету Кропивницької міської  

територіальної громади 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

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

«Про адміністративні послуги», Кропивницька міська рада 
 

      В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звільнити у 2022 році від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади, 

вихованців комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кропивницької міської ради», а саме за реєстрацію, зняття з реєстрації місця 

проживання. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики, керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Катерина Струк  30 87 90 


