
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31.01.2018        Ужгород              № 30  

   

Про учнівський проїзний квиток 

 

Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 18 лютого 1997 року 

№ 176, рішення виконкому 09.03.2016 року № 69 «Про тарифи на міські 

пасажирські перевезення», звернення громадської організації «Асоціація 

пасажирських перевізників міста Ужгород», з метою упорядкування 

перевезення учнів закладів загальної середньої освіти та навчально-виховних 

комплексів міста, запровадження єдиного взірця учнівського проїзного квитка, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Запровадити учнівський проїзний квиток єдиного взірця на території 

міста. 

2. Затвердити Положення про учнівський проїзний квиток, що додається. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики передбачити бюджетні 

призначення на фінансування видатків з виготовлення учнівських проїзних 

квитків. 

4. Управлінню освіти до 28 лютого 2018 року забезпечити учнів закладів 

загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексів міста проїзними 

квитками єдиного взірця відповідно до Положення про учнівський проїзний 

квиток. 

5. Перевізникам з 1 березня 2018 року забезпечити пільговий проїзд учнів 

на підставі учнівських проїзних квитків єдиного взірця. 

6. Відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку і відділу 

інформаційної роботи забезпечити інформування населення міста. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради 

Сушко А.А. 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

31.01.2018 № 30 

 

Положення 

про учнівський проїзний квиток 

 

1. Учнівський проїзний квиток (далі – квиток) є документом, який дає 

право учням міста Ужгорода на безкоштовний проїзд у міському громадському 

транспорті. 

2. Квиток виготовляється з паперу розміром 54 х 86 міліметрів та після 

заповнення ламінується. 

На лицевому боці відображаються прізвище, ім’я, по-батькові учня, 

фотокартка розміром 20 х 30 міліметрів, дата народження учня, повна назва 

закладу, строк дії квитка. Дані затверджуються підписом керівника та 

скріплюються гербовою печаткою закладу освіти. 

3. Право на отримання квитка мають усі учні закладів загальної середньої 

освіти та навчально-виховних комплексів міста. 

4. Квиток видається закладом освіти, де навчається учень. Підставою для 

отримання квитка є заява батьків або осіб, які їх замінюють. 

5. Квитки виготовляються за кошти міського бюджету. 

6. Учням 1-7 класів квитки виготовляються терміном на три роки; 8, 10 

класів – на два роки; 9, 11 класів на один рік. 

7. Квиток є чинним протягом періоду навчання учня. 

8. Після закінчення навчання у закладі або при відрахуванні із такого 

закладу квиток підлягає поверненню. 

9. У разі втрати квитка учневі видається дублікат, витрати на його 

виготовлення відшкодовуються батьками. 

 

 

                       _______________________________________ 


