
 

УКРАЇНА 

                                        РІШЕННЯ № ___ 
__.__.2021 м.  Хуст

Про звільнення окремих категорій осіб, 

від оплати вартості деяких адміністративних 

послуг, які зараховуються до бюджету  

Хустської міської територіальної громади 
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, які 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус 

спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для 

України», ст.20 Закону України «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 адміністративних послуг 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, планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі, міська рада 
 

         ВИРІШИЛА: 
 

       1.  Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується з 

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 

Хустської міської територіальної громади окремі категорії осіб, які зареєстрували 

своє місце проживання на території Хустської міської територіальної громади, 

згідно з додатком 1.    

        2. Рішення Хустської міської ради №1448 від 10.05.2019 року «Про звільнення 

окремих осіб, від оплати вартості деяких адміністративних послуг, які 

зараховуються до бюджету м. Хуст» визнати таким, що втратило чинність. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та 

торгівлі. 

Міський голова                                                                    Володимир КАЩУК 

                            ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                           І СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ   



 

                                                                                               Додаток № 1 

до рішення І сесії Хустської міської ради 

                                                                                      VIII скликання №____ від __ __ __ 

 

 

Перелік окремих категорій осіб, які зареєстрували своє місце проживання на 

території Хустської міської територіальної громади, 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 Хустської міської територіальної громади 

 

 

№ 

з/п 

Категорія осіб звільнених від оплати вартості 
адміністративних послуг 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 Хустської 
міської територіальної громади 

 

 

 

 

Документ 

1. Громадяни, віднесені до категорій першої та 

другої постраждалих в наслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Внутрішній паспорт 

громадянина України  

 2. Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісті і 

прирівняні до них у встановленому порядку особи 

Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 3. Інваліди IтаII групи, інваліди дитинства Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 4. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них 

(в тому числі учасники антитерористичної 

операції)  

Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 5. Ветерани Великої Вітчизняної війни Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 6. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування 

Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 7. Батьки та діти багатодітних сімей Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 8. Особи, у віці від 80 років Внутрішній паспорт 

громадянина України 

 9. Бездомні особи та безпритульні діти (при 

наявності певного статусу) 

Внутрішній паспорт 

громадянина України 
 

 

Секретар ради                                                                                 Василь ГУБАЛЬ  


