
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження Положення  

про Єдиний соціальний реєстр  

громадян, які мають право  

на безоплатний проїзд у м. Ужгороді 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про автомобільний транспорт», «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії», «Про інформацію», «Про захист персональних 

даних», рішенням LI сесії міської ради VII скликання 10.09.2020 № 2096 «Про 

Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород на 2021 рік», з метою формування бази даних 

пільговиків, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Положення про Єдиний соціальний реєстр громадян, які 

мають право на безоплатний проїзд у м. Ужгороді  згідно з додатком. 

2. Доручити департаменту соціальної політики внести зміни до Програми 

інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів 

на 2020-2022 роки, з метою придбання відповідного програмного забезпечення, 

комп’ютерного та іншого обладнання. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Борця. 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

  



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                  Рішення виконкому 

____________ №___ 

 

Положення 

про Єдиний соціальний реєстр громадян, які мають право 

на безоплатний проїзд у м. Ужгороді 

 

1. Загальні засади 

1.1. Положення про Єдиний соціальний реєстр громадян, які мають право 

на безоплатний проїзд у м. Ужгороді (далі – Положення) визначає порядок 

формування та ведення Єдиного соціального реєстру громадян, які мають право 

на безоплатний проїзд у м. Ужгороді (далі – Реєстр), надання авторизованого 

доступу до інформації, що міститься у Реєстрі, а також надання відомостей з 

нього. 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому  

значенні: 

- реєстр – автоматизована база даних, призначена для внесення, зберігання 

та обробки інформації для обліку мешканців, які зареєстровані як члени 

територіальної громади м. Ужгород, та мають право на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгород; 

- заявник – фізична особа, яка звертається до розпорядника для внесення 

відомостей про неї  до Реєстру. 

1.3. Реєстр ведеться з метою обліку усіх мешканців, які зареєстровані як 

члени територіальної громади м. Ужгород та мають право на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального 

користування у м. Ужгороді. 

1.4. Уповноваженим власником Єдиного соціального реєстру громадян, які 

мають право на безоплатний проїзд у м. Ужгороді є виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради (далі – Уповноважений власник), який визначає 

мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедуру їх 

обробки. 

1.5. Розпорядником Єдиного соціального реєстру громадян, які мають 

право на безоплатний проїзд у м. Ужгороді (далі – Розпорядник) є департамент 

соціальної політики Ужгородської міської ради, який вносить відомості про 

заявника, організовує його фотографування та здійснює формування особової 

справи на підставі поданих заявником документів. 

1.6. Автоматизація роботи Реєстру здійснюється шляхом упровадження 

відповідного Програмного забезпечення. Доступ до Реєстру надається шляхом 

авторизації осіб, які мають права доступу до Реєстру. 

1.7. Перелік посадових осіб, що отримують право доступу до Реєстру, 

затверджується розпорядженням міського голови. 



1.8. Посадові особи, визначені розпорядженням міського голови, 

отримують інформацію з Реєстру самостійно, з метою надання 

адміністративних послуг, іншої службової необхідності. 

1.9. Використання інформації, що міститься у Реєстрі, може здійснюватися 

лише з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

1.10. Реєстр ведеться українською мовою. 

 

                              2. Формування та ведення Реєстру 

2.1. Документи для внесення інформації у Реєстр подаються пільговиком 

особисто через відповідальних працівників департаменту соціальної політики 

Ужгородської міської ради. 

2.2. Для внесення відомостей до Реєстру подаються такі оригінали 

документів: 

- заява за встановленою формою; 

- документ, що посвідчує особу пільговика (паспорт або ID картка), який 

має право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород; 

- документ, який підтверджує місце реєстрації заявника; 

- документ, який підтверджує право на пільгу; 

- письмова згода пільговика на передачу відомостей про нього із Реєстру 

суб’єкту, який буде уповноважено на виготовлення картки пільговика, яка дає 

право на безоплатний проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгороді. 

2.3. Розпорядник забезпечує відповідність відомостей, що вносяться до 

Реєстру, на підставі поданих заявником документів. 

2.4. До Реєстру вносяться такі відомості: 

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові; 

- дата народження; 

- місце реєстрації; 

- відомості про громадянство; 

- серія та номер документу, який підтверджує право на пільгу; 

- прикріплюється фото, зроблене відповідальним працівником.  

2.5. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що 

містяться у Реєстрі, заявник звертається до розпорядника, який вживає заходи 

щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки 

здійснює заходи щодо їх усунення. 

 

                                         3. Відповідальність 

3.1. Уповноважений власник здійснює комплекс програмних, 

технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що 

містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу, забезпечення цілісності та 

збереження даних Реєстру. 

3.2. Розпорядник є відповідальним за повноту внесення інформації до 

Реєстру згідно з відомостями, поданими у спосіб, встановлений цим 

Положенням. 



3.3. Заявник несе відповідальність за достовірність наданої інформації, яка 

вноситься до Реєстру. 

3.4. Доступ до інформації з Реєстру здійснюється з дотриманням вимог 

чинного законодавства України.  

 ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Додаток 

                   до Положення про Єдиний соціальний 

                                           реєстр громадян, які мають право на 

                                                                  безоплатний проїзд у м. Ужгороді   

 

                  Департамент соціальної політики 

               __________________________________ 

           __________________________________ 
                 (прізвище, ім’я та по батькові заявника)          
 

 

ЗАЯВА 

про внесення відомостей до Єдиного соціального реєстру громадян, які мають 

право на безоплатний проїзд у м. Ужгороді 

 

 

Прошу внести відомості про мене до Єдиного соціального реєстру 

громадян, які мають право на безоплатний проїзд у м. Ужгороді   

прізвище__________________________________________________________ 

ім’я ______________________________________________________________ 

по батькові ________________________________________________________ 

дата народження __________________________________________________ 

громадянство/підданство ____________________________________________ 

зареєстрований за адресою:__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Документ, що посвідчує особу________________________________________ 

                                                                                   (паспорт) 

_________________________________________________________________ 

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

_________________________________________________________________ 

Документ, який підтверджує право на пільгу____________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

_____  __________ 20 __ р.                                                        ____________ 

                                                                                                           (підпис) 

 

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» __________________________ 

                                                            (підпис) 

 


