
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження Порядку  

забезпечення осіб електронними квитками  

“Безконтактна банківська картка пільговика” 

на безоплатній основі 

 

Керуючись законами України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті”,  „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, „Про автомобільний транспорт”, рішеннями виконкому „Про 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород” 

12.09.2018 № 271, „Про затвердження Правил користування міським 

пасажирським автомобільним транспортом у м. Ужгород” 12.09.2018 № 270, 

„Про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за 

транспортні послуги” 14.11.2018 № 327, з метою забезпечення осіб, яким 

законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на 

безоплатній основі у зв’язку із запровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Порядок забезпечення осіб, яким надано право пільгового 

проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування, 

електронними квитками „Безконтактна банківська картка пільговика” на 

безоплатній основі, що додається. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  І. Фартушка. 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            Рішення виконкому                                                                                             

                                                                                             ___________№______ 

 

Порядок  

забезпечення осіб електронними квитками “Безконтактна банківська 

картка пільговика” на безоплатній основі 

 

 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення осіб, яким 

законодавством надано право пільгового (безоплатного) проїзду на міських 

автобусних маршрутах загального користування, електронними квитками 

“Безконтактна банківська картка пільговика” (далі - ББКП) на безоплатній 

основі. 

 2. Право на пільговий проїзд надає можливість безоплатного проїзду на 

міських автобусних маршрутах загального користування особам, яким законо-

давством надано право пільгового проїзду та які отримали ББКП. 

 3. ББКП видається на безоплатній основі особам, яким законодавством 

надано право пільгового (безоплатного) проїзду і офіційно зареєстрованим 

місцем проживання яких є м. Ужгород. Перевезення пільгових категорій 

громадян на території міста з обов’язковою валідацією (фіксацією) пільгового 

проїзду в автоматизованій системі обліку оплати проїзду буде здійснюватися 

після прийняття виконавчим комітетом рішення про його початок. 

 4. ББКП на безоплатній основі видається особі терміном на чотири роки. 

У випадку втрати ББКП (загублено, пошкоджено, піддано будь-якій механічній 

дії, яка вивела ББКП із робочого стану), повторне його виготовлення 

оплачується зацікавленою особою. 

 5. Виготовлення та видачу ББКП забезпечує АТ КБ “Приватбанк”. 

Відшкодування витрат на виготовлення та видачу ББКП, які видаються на 

безоплатній основі, проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

 6. ББКП є персоніфікованими та містять: фотографію особи, прізвище, 

ім’я, інші необхідні реквізити.  

 7. Для отримання ББКП особи, які мають право пільгового (безоплатного) 

проїзду повинні надати: 

- заповнену анкету – заяву; 

- копію посвідчення (довідки) встановленого зразка, що дає право на 

пільговий проїзд у громадському транспорті; 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(індивідуального податкового номеру); 

 - згоду на збір та обробку персональних даних.  

ББКП на безоплатній основі видається виключно за наявності оригіналів 

усіх зазначених документів та заповненої анкети – заяви. Зразок анкети-заяви 

розробляється АТ КБ “Приватбанк”. 

 8. Збір документів для видачі та видача виготовлених ББКП здійснюється 

АТ КБ “Приватбанк”. 



9. Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради на запити АТ КБ “Приватбанк” проводить перевірку наявності 

осіб, які звернулись до Оператора за отриманням ББКП, у Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право пільгового проїзду та надає 

відповідь. Видача АТ КБ “Приватбанк” ББКП здійснюється виключно після 

отримання відповідного підтвердження з департаменту праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради про наявність в особи права 

пільгового проїзду.  

 

_________________________________________________ 


