
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 14 червня 2022 року                                        № 312 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради 

«Про звільнення у 2022 році  

внутрішньо переміщених осіб від  

оплати вартості адміністративної  

послуги, яка 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 внутрішньо переміщених осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади», що додається. 

 

2. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

Ольга Шкода 30 87 90



 

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

14 червня 2022 року № 312 

 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «___» ____________ 2022 року                                                                                      № ___ 

 

Про звільнення у 2022 році  

внутрішньо переміщених осіб від оплати  

вартості адміністративної послуги, яка  

зараховується до бюджету Кропивницької  

міської територіальної громади 
 

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

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

«Про адміністративні послуги», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», статтею 20 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», пунктом 4 розділу 2 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний  

статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового 

режиму для України», постановою Кабінету Міністрів України  

від 02 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних 

послуг у сфері міграції», з метою забезпечення соціального захисту та 

фінансової підтримки окремих категорій громадян шляхом надання пільг на 

оплату вартості адміністративних послуг за оформлення (у тому числі 

замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

Кропивницька міська рада 

 

      В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звільнити у 2022 році від оплати вартості адміністративної послуги 

за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін                                                                    

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи  

                                     



 
                                                                2 
 

її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади, внутрішньо переміщених осіб (відповідно до 

Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75), які 

зареєстрували своє місце перебування на території міста Кропивницького. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики та керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Шкода 30 87 90 


