
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 09 липня  2013 року                                                                                   № 385 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської   міської     ради 
«Про  надання пільги у 2013 році  
засудженим,    що    відбувають  
покарання у виправних закладах 
на території м. Кіровограда, щодо   
сплати державного мита за  
видачу певних видів документів»  
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                 
підпунктом 1  п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи клопотання громадської організації «Територія 
успіху» від 05 червня 2013 року  № 167 та управління Державної 
пенітенціарної служби України в Кіровоградській області                                
від 06 червня 2013 року №9/2542, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради   

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про  
надання пільги у 2013 році засудженим,    що    відбувають покарання у 
виправних закладах на території м. Кіровограда, щодо  сплати державного 
мита за видачу певних видів документів», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради на 
чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                
Василенка І.М. 
 
 
Секретар міської ради                                                                               І. Волков 
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ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
09 липня 2013 року 
№ 385 
 
Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е  Н  Н Я 

 
від «_____» _________2013 року                                                           № ______ 
            
Про  надання  пільги  у 2013 році  
засудженим,    що    відбувають  
покарання у виправних закладах 
на території м. Кіровограда, щодо   
сплати державного мита за видачу  
певних видів документів 
 
  Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                       
пунктом 28  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 
мито», враховуючи клопотання громадської організації «Територія успіху»                                        
від 05 червня 2013 року  № 167 та управління Державної пенітенціарної 
служби України в Кіровоградській області  від 06 червня 2013 року №9/2542,  
міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 Надати  100% пільгу у 2013 році засудженим, що відбувають покарання 
у виправних закладах на території м. Кіровограда, щодо  сплати державного 
мита за: 
 повторну видачу свідоцтва про народження; 
 видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого 
чи пошкодженого. 
 
   

 Міський голова                                                                                       О. Саінсус 

 

 
 

Селіванова  . 24 13 26  


