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Про безкоштовне перевезення учнів 

на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород 

 

 

 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

статті 29 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту» від 18 лютого 1997 року № 176, з метою 

забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених 

верств населення, враховуючи численні звернення жителів міста, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 1.  Встановити у м. Ужгород безкоштовний проїзд для учнів закладів 

загальної середньої освіти на міських автобусних маршрутах загального 

користування у період навчального року, з 1 вересня по 31 травня, який діє за 

наявності учнівського квитка встановленого взірця. 

 2. Перевізникам, які надають послуги з перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування, забезпечити безкоштовне 

перевезення учнів загальноосвітніх шкіл та учнів таких  навчальних закладів у 

м. Ужгород, підпорядкованих Закарпатській обласній раді. 

3. Відділу транспорту Ужгородської міської ради підготувати необхідні 

зміни у діючі договори про організацію перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування. Уповноважити заступника 

міського голови Фартушка І.І. на підписання відповідних додаткових угод до 

зазначених договорів.  

4. Департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради внести відповідні зміни у Програму фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування стосовно механізму 



надання компенсації та відшкодування втрат перевізникам, що забезпечують 

безкоштовний проїзд учнів. Після забезпечення учнів електронними квитками 

відшкодування за пільговий проїзд учнів здійснювати виключно на підставі 

даних автоматизованої системи обліку оплати проїзду, які надаватиме АТ КБ 

«Приватбанк». 

5. Управлінню освіти Ужгородської міської ради забезпечувати вчасне 

виготовлення, продовження та видачу учнівських квитків встановленого взірця. 

 6. Пункт 4 рішення виконкому 23.12.2019 № 470 «Про тариф на міські 

пасажирські перевезення» визнати таким, що втратив чинність. 

 7. Це рішення набуває чинності з 2 листопада 2020 року. 

 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                     Богдан АНДРІЇВ   

 


