
ПРОЄКТ № 1457 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від "___" __________ 2023 року                                     № ______ 

 

Про надання у 2023 році пільг 

щодо сплати державного мита  

за видачу певних видів документів 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 15              

статті 64 Бюджетного кодексу України, підпунктом 28 частини першої 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 19 грудня 

2022 року № 5/4247, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Надати у 2023 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; 

отримання дубліката свідоцтва про народження. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Олег КОЛЮКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Ковпак 35 61 55 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проєкту рішення Кропивницької міської ради   

"Про надання у2023 році пільг щодо сплати державного мита  

за видачу певних видів документів" 
 

1. Посилання на законодавство 
Даний проєкт рішення розроблений з урахуванням статті 36 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статті 5 Декрету Кабінету Міністрів 
України "Про державне мито", пункту 15 статті 64 Бюджетного кодексу України. 

Статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року   
№ 7-93 "Про державне мито" (із змінами і доповненнями) (далі - Декрет) 
надається право міським радам встановлювати додаткові пільги для окремих 
платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до міських 
бюджетів. Пунктом 15 статті 64 Бюджетного кодексу України передбачається 
зарахування державного мита до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 
вчинення дій та видачі документів. 
 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 
Клопотання Державної установи "Кропивницька виправна колонія  

(№ 6)" від 19 грудня 2022 року № 5/4247 до міської ради, щодо звільнення 
засуджених від сплати державного мита у 2023 році, оскільки окремі засуджені, 
які перебувають в установах виконання покарань, не мають паспортів.   

Отримання паспорта окремими засудженими ускладнюється через 
відсутність у них Свідоцтва про народження. У такому разі, адміністрація 
колонії звертається до Відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем 
проведеної реєстрації народження з клопотанням про видачу повторного 
(дублікату) свідоцтва про народження.    

 

3. Проблеми, які покликані розв'язати розроблений проєкт 
Засуджені, які звільняються від відбування покарань у виправних колоніях, 

отримавши документ, що посвідчує особу, зможуть офіційно 
працевлаштуватись, одружитись, оформити банківський рахунок тощо. Маючи 
роботу, сім’ю та соціальну підтримку від громади, ексзлочинці матимуть 
набагато менше причин для повернення на шлях порушення закону. Зменшення 
злочинів, в свою чергу обов’язково підвищить безпеку міста. 

ДУ "Кропивницька ВК (№ 6)" видано паспортів та/або Свідоцтва про 
народження: у 2021 році - 52 засудженим, у 2022 році – 40 засудженим. 

 

4. Результат розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 
Проєкт рішення вноситься на розгляд виконавчого комітету та постійні 

комісії Кропивницької міської ради: 
з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та регуляторної політики; 
з питань бюджету та податкової політики. 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення  
У разі надання 100% пільги бюджет громади не доотримає у межах  

1 400 грн  (за 2022 рік -1 360 грн). 
 
 
 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                                    Ніна РАХУБА 
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