
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 18 грудня 2018 року                                                                              № 642

м. Кропивницький

Про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького
«Про звільнення у 2019 році 
окремих категорій осіб від оплати вартості
адміністративної послуги, яка зараховується
до бюджету міста Кропивницького»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проект  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
«Про  звільнення  у  2019  році  окремих  категорій  осіб  від  оплати  вартості
адміністративної  послуги,  яка  зараховується  до  бюджету  міста
Кропивницького», що додається.

2.  Управлінню  адміністративних  послуг  Міської  ради  міста
Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд
міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова    А.Райкович

Шкода 24 23 69



ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету

        Міської ради міста Кропивницького 
18 грудня 2018
№ 642
          
Проект
                    

УКРАЇНА

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « ___ » _________  2019 року                                                             №  _____

Про звільнення у 2019 році 
окремих категорій осіб від оплати вартості 
адміністративної послуги, яка зараховується
до бюджету міста Кропивницького

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  26,  59
Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні",  Законом України
«Про  адміністративні  послуги»,  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  2 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,
Міська рада міста Кропивницького

      В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити у 2019 році від оплати вартості адміністративної послуги за
оформлення  (у  тому  числі  замість  втрачених  або  викрадених),  обмін
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи



3
її спеціальний статус,  яка зараховується до бюджету міста Кропивницького
(70 відсотків), окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання
на території міста Кропивницького, згідно з додатком.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку  та  керуючого  справами  виконавчого
комітету міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова     А. Райкович

Шкода  24 23 69



 Додаток 
         до рішення Міської ради

     міста Кропивницького
     «__»___________ 2018 

 № _____

Перелік окремих категорій осіб, 
які зареєстрували своє місце проживання 

на території міста Кропивницького, звільнених від оплати вартості
адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість

втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,

 яка зараховується до бюджету міста Кропивницького

1. Громадяни, віднесені до категорій першої та другої постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи

2. Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів),
які  загинули  чи  пропали  безвісти,  і  прирівняні  до  них  у  встановленому
порядку осіб

3. Особи з інвалідністю І та ІІ груп
4. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в тому числі

учасники антитерористичної операції)
5. Ветерани Великої Вітчизняної війни
6. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
7. Батьки та діти багатодітних сімей
8. Особи у віці від 80 років
9. Бездомні  особи  та  безпритульні  діти  (при  наявності  певного

статусу)
10.      Особи, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний

строк,  а  також  звільнені  від  подальшого  відбування  зазначеного  виду
покарання на підставах, передбачених законом

Начальник управління адміністративних послуг                             А.Шевченко


