
22 листопада 2017 864 

Про затвердження Переліку категорій громадян, котрі мають право 

безоплатного проїзду та інших осіб, котрим передбачено виготовлення 

Електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» на безоплатній основі 

Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення виконавчого 

комітету від 21.02.2018р. № 139 

З метою забезпечення виконання рішення міської ради від 19.08.2016 

№7/11/12 «Про програму автоматизованої системи оплати проїзду та обліку 

пасажирів в наземному громадському транспорті в м. Тернополі», 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», 

виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1.Надати право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті(крім 

таксі) та право на виготовлення Електронного квитка «Соціальна карта 

Тернополянина» на безоплатній основі наступним категоріям громадян: 

- Дружина(чоловік) військовослужбовця, який загинув, помер чи пропав 

безвісти під час проходження військової служби; 

- Член сім’ї загиблого ветерана війни, який брав участь в АТО або 

Революції Гідності. 

2.Затвердити Перелік категорій громадян, котрі мають право безоплатного 

проїзду та інших осіб, котрим передбачено виготовлення Електронного квитка 

«Соціальна карта Тернополянина» на безоплатній основі згідно з додатком 

(додається). 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідича В.Є. 

 



Додаток викладено в новій редакції відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.2018р. № 139 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

№ 864 від  22.11.2017р. 

 

Перелік 

категорій громадян, котрі мають право безоплатного проїзду та інших осіб, котрим передбачено виготовлення Електронного квитка «Соціальна 

карта Тернополянина» на безоплатній основі 

 

№

п/п 

Категорії громадян, котрі мають 

право безоплатного проїзду 

Документ, що посвідчує право безоплатного проїзду Підстава 

 

1 

 

1. Інвалід війни 1,2,3 групи 

2. Учасник бойових дій  

 

1.Посвідчення інваліда війни  

2. Посвідчення учасника бойових дій 

Закон України від 22.10.1993 № 

3551-ХІІ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

п.7 ч.1 ст.12,  

п.7, ч.1ст.13 

 

2 

 

1.Особа, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 

категорії 

2. Учасник ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС(категорія 2 

серія А) 

3. Дитини, яка потерпіла від 

Чорнобильської катастрофи та якій 

встановлено інвалідність, пов'язану з 

Чорнобильською катастрофою  

 

1.Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія 1 серія А (з вкладкою)) 

 

2.Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС зі штампом червоного кольору «Перереєстровано» (категорія 2 

серія А) 

3.Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи 

серія Д (з вкладкою до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, 

інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою) 

 

Закон України від 28.02.1991 

№796-ХІІ «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» та 

змінами до нього 

п.15 ч.1 ст.20;  

п.9 ч.1 ст.21; 

п.1 ч.3 ст. 30 

3 Реабілітована особа згідно з статтею 

1 Закону України «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на 

Україні», яка стала інвалідом 

внаслідок репресій або є 

пенсіонером 

 

Посвідчення реабілітованої особи 

 

 

 

 

Закон України від 17.04.1991 № 

962- XII «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» 

абзац 4 ч.5 ст.6 

 

4 

 

1. Військовослужбовці, які стали 

інвалідами внаслідок бойових дій, 

учасники бойових дій та прирівняні 

 

1.Пенсійне посвідчення з відміткою "Інвалід армії" 

 

 

 

Закон України від 20.12.1991 

№2011-ХІІ "Про соціальний і 

правовий захист 



до них особи 

 

2. Батьки військовослужбовця, який 

загинув чи помер або пропав 

безвісти під час проходження 

військової служби 

 

3. Дружина(чоловік) 

військовослужбовця, який загинув, 

помер чи пропав безвісти під час 

проходження військової служби 

 

4. Член сім’ї загиблого ветерана 

війни, який брав участь в АТО або 

Революції Гідності 

 

5. Доброволець – учасник 

антитерористичної операції 

2.Посвідчення батька(матері) військовослужбовця, який загинув чи 

помер або пропав безвісти під час проходження військової служби 

 

3. Посвідчення дружини (чоловіка) військовослужбовця, який загинув,  

помер чи пропав  безвісти під час проходження військової служби 

 

4. Посвідчення члена сім’ї загиблого  

 

5. Посвідчення добровольця – учасника антитерористичної операції, 

видане Тернопільською ОДА 

військовослужбовців та членів їх 

сімей" п.4, ст.14 

 

 

________  //  _______ 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

5 

  

1.Ветеран військової служби 

2.Ветеран органів внутрішніх справ  

3.Ветеран Національної поліції  

4. Ветеран податкової міліції, 

5.Ветеран державної пожежної 

охорони  

6.Ветеран Державної кримінально-

виконавчої служби України 

7.Ветеран служби цивільного 

захисту  

8.Ветеран Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 

 

 

1.Посвідчення ветерана військової служби,  

2.Посвідчення ветерана органів внутрішніх справ, 

3. Посвідчення ветерана Національної поліції 

4. Посвідчення ветерана податкової міліції 

5. Посвідчення ветерана державної пожежної охорони 

 

6. Посвідчення ветерана Державної кримінально-виконавчої служби       

України 

7. Посвідчення ветерана служби цивільного захисту, 

 

8. Посвідчення ветерана Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України  

 

 

Закон України від 24.03.1998  

№ 203/98 «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ 

ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх 

соціальний захист» 

п.11 ст.6 

 

6 

 

1.Інвалід 1 групи (з одним 

супроводжуючим) 

 

2.Інвалід 2 групи 

 

1.1.Пенсійне посвідчення інваліда 1групи чи довідка 

1.2.Посвідчення про призначення соціальної допомоги інваліду1 групи 

 

2.1.Пенсійне посвідчення інваліда 2 групи чи довідка 

Закон України від 21.03.1991 № 

875-ХІІ «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» 

ч. 2, ст. 381 

________  //  _______ 



 

 

3.Дитина-інвалід( з одним 

супроводжуючим) 

 

4. Інвалід 3 групи 

 

 

 

 

2.2.Посвідчення про призначення соціальної допомоги інваліду2 групи 

 

2. 1.Посвідчення про призначення соціальної допомоги на дитину-

інваліда 

 

4.1.Пенсійне посвідчення інваліда 3 групи чи довідка 

4.2.Посвідчення про призначення соціальної допомоги інваліду 3 групи 

 

 

 

 

 

________  //  _______ 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України "Про поширення 

чинності постанови Кабінету 

Міністрів України від 

17.05.1993.№354" від 16.08.1994. 

№555 п.1 

 

7 

 

 

 

Дитина з багатодітної сім'ї 

 

Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї 

Закон України від 26.04.2001 № 

2402-ІІІ «Про охорону 

дитинства» 

п.4 ч. 6 ст. 13 

 

8 

 

 Дитина - сирота, дитина, яка 

позбавлена батьківського 

піклування, що виховується, або 

навчається у навчально-виховному 

та  навчальному закладі 

 

Єдиний квиток 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 № 226 

«Про поліпшення виховання, 

навчання , соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей 

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування»  п. 11 

 

9 

  

Військовослужбовець Служби  

безпеки України, який звільнений зі 

служби за віком, через хворобу  

або за вислугою років 

 

 

Посвідчення 

 

Закон України «Про службу 

безпеки України» від 25.03.1992 

№2229-XI 

ч.3 ст.27 

 

10 

 

 Пенсіонер за віком 

 

Пенсійне посвідчення  

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України "Про безплатний проїзд 

пенсіонерів на транспорті 

загального користування" від 

17.05.93 №354 

п. 1 

 

 

               Міський голова                                                                                                            С.В. Надал 


