
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження Порядку 

відшкодування витрат на виготовлення 

та видачу електронних квитків 

„Безконтактна банківська картка пільговика” 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, 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 пільгових перевезень пасажирів, 

обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових категорій громадян, 

отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про надані 

транспортні послуги, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат на виготовлення та видачу 

електронних квитків „Безконтактна банківська картка пільговика”, що 

додається. 

2. Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням цього рішення, 

здійснити за рахунок коштів міського бюджету. 

Департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради (Біксей А.Б.) забезпечити фінансування заходів щодо 

відшкодування витрат на виготовлення та видачу ББКП, в межах коштів, 

передбачених у міському бюджеті. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            Рішення виконкому                                                                                             

                                                                                             ___________№______ 

 

 

ПОРЯДОК  

відшкодування витрат на виготовлення та видачу безконтактних банківських 

карток пільговиків 

 

 1. Електронний квиток „Безконтактна банківська картка пільговика”     

(далі - ББКП) для осіб, що мають право пільгового проїзду виготовляється                

АТ КБ „Приватбанк” (особою, уповноваженою здійснювати справляння плати 

за транспортні засоби, далі - Оператор). 

 2. Розпорядником бюджетних коштів, призначених на відшкодування 

витрат на виготовлення та видачу ББКП, є департамент праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради (далі - Департамент). 

 3. ББКП виготовляється пільговим категоріям громадян у порядку, 

визначеному відповідними рішеннями виконкому Ужгородської міської ради. 

 4. Між Департаментом та Оператором укладається договір на 

відшкодування витрат на виготовлення та видачу ББКП із розрахунку 50 грн. за 

одну ББКП (відповідно до конкурсної пропозиції Оператора). 

 5. Оператор подає Департаменту реєстр (звіт) виданих ББКП в 

електронному та паперовому вигляді із зазначенням прізвища, імені, по 

батькові, ідентифікаційного номера, паспортних даних отримувача ББКП не 

пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним. 

 6. Департамент відповідно до поданого реєстру подає заявку 

департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради про 

необхідну суму коштів для здійснення відшкодування витрат. 

 7. Відшкодування витрат на виготовлення та видачу ББКП здійснюються 

Департаментом Оператору на зазначений ним розрахунковий рахунок, 

відкритий в банківській установі, протягом п’яти робочих днів після отримання 

реєстру виданих ББКП за наявності бюджетного фінансування. У разі затримки 

бюджетного фінансування (відсутність коштів на розрахунковому рахунку) 

відшкодування витрат здійснюється протягом п’яти робочих днів після 

надходження коштів на рахунок Департаменту. 

 8. Відшкодування витрат з виготовлення ББКП  здійснюється відповідно 

до бюджетних асигнувань, передбачених на бюджетний рік по КПКВ 0813242 

„Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” згідно з 

Програмою додаткових гарантій соціального захисту громадян на відповідний 

рік.  

 

                       _______________________________________ 

 


