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РІШЕННЯ  № 1448

10.05.2019 м.  Хуст

Про звільнення окремих категорій осіб,
від оплати вартості деяких адміністративних 
послуг, які зараховуються до бюджету м. Хуст 

Розглянувши  лист  Головного  управління  державної  міграційної  служби
України  в  Закарпатській  області  щодо  справляння  вартості  адміністративних
послуг, бланків окремих категорій осіб, відповідно до статті 25 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ
«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», ст. 20 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що  підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний
статус»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  02.11.2016р.  №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 адміністративної послуги за оформлення ( у тому
числі  замість  втрачених  або  викрадених),  обмін  документів,  що  підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,   враховуючи
висновок постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку
міста, планування бюджету та фінансів та висновок  постійної депутатської комісії
з гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я,
материнства,  дитинства,  сім'ї,  соціального  захисту  населення  міжнаціональних,
міжнародних та міжконфесійних відносин, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1. Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до
місцевого  бюджету  (70%)  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 м. Хуст,
окремі  категорії  осіб,  які  зареєстрували  своє  місце  проживання  на  території  м.
Хуст,  згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету та
фінансів.
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