
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від  «23»  серпня  2016 року            №  459 

 
Про погодження проекту 
рішення Кіровоградської 
міської ради «Про звільнення  
від сплати державного мита» 
 
 Керуючись   ст.  140,  146   Конституції  України,  підпунктом  4    п."б"  
ст. 34     Закону     України     “Про    місцеве    самоврядування    в    Україні”,  
ст.  5    Декрету    Кабінету    Міністрів     України   “Про  державне мито”, з   
метою   забезпечення   захисту   прав малолітніх та    неповнолітніх дітей 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 
                                                         В И Р І Ш И В: 
  
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
звільнення від сплати державного мита”, що додається. 
 
 2. Службі у справах дітей забезпечити внесення даного проекту 
рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 
 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова         А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сисак 24 99 82 



ПОГОДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 

23серпня  2016  № 459 
   

        Проект  
   

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2016 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” від 1993 року,  з   
метою   забезпечення   захисту    прав малолітніх та    неповнолітніх дітей 
Кіровоградська міська рада 
 
                                                   В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звільнити у 2017 році службу у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, дитячі інтернатні заклади міста, 
Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім” ї, дітей та молоді 
від сплати державного мита за одержання повторних свідоцтв про 
народження дітей, свідоцтв про смерть батьків, копій актових записів в 
органах реєстрації актів громадянського стану Кіровоградського обласного 
управління юстиції. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної 
політики та заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 
органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова          А. Райкович 
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