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ПРОЕКТ
Вноситься 
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
“     ” 			2015 р.
Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
електронних засобів оплати проїзду в міському
 пасажирському транспорті
___________________________________________
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 381 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2004 р., № 37, ст. 453; 2012 р., № 31, ст. 381; 2015 р., № 6, ст. 40) після слів “(крім таксі)” доповнити словами “за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
2. Абзац четвертий частини п’ятої статті 6 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 456; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62; 2013 р., № 50, ст. 693) після слів “адміністративного району” доповнити словами “за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
3. У Законі України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
1) пункт 15 частини першої статті 20 після слів “на території України” доповнити словами “за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”;
2) пункт 9 частини першої статті 21 після слова і цифри “категорії 2” доповнити словами “, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”;
3) у пункті 1 частини третьої статті 30 слова “, на території України” замінити словами “на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
4. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2014 р., № 20—21, ст. 745, № 29, ст. 942; 2015 р., № 13, ст. 92) після слів “приміських маршрутів” доповнити словами “за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
5. Пункт 7 частини першої статей 12 і 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів “місця проживання” доповнити словами “, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
6. Пункт “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2009 р., № 32—33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107, № 18, ст. 141, № 34, ст. 486; 2013 р., № 8, ст. 75; 2014 р., № 5, ст. 62, № 29, ст. 943) доповнити підпунктами 18 і 19 такого змісту:
“18) прийняття рішення щодо запровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
19) затвердження порядку функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;”.
7. Пункт 11 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40—41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2004 р., № 50, ст. 536; 2006 р., № 30, ст. 258; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2009 р., № 34—35, ст. 507, № 36—37, ст. 511, № 38, ст. 535; 2014 р., № 6—7, ст. 80) після слів “(за винятком таксі)” доповнити словами “за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
8. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України “Про охорону дитинства” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 550; 2013 р., № 14, ст. 95; 2015 р., № 6, ст. 40) після слів “місця проживання” доповнити словами “, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронного засобу оплати проїзду”.
9. У Законі України “Про міський електричний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548; 2015 р., № 32, ст. 318):
1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
“автоматизована система оплати проїзду в міському пасажирському транспорті — програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення оплати шляхом використання електронного засобу оплати проїзду та ведення обліку проїзду пасажирів;
електронний засіб оплати проїзду — спеціальна електронна картка або разовий електронний квиток, що дає пасажиру право на проїзд та перевезення багажу міським електричним транспортом, а також персональна електронна картка або пільговий електронний квиток для ведення обліку проїзду пасажирів, які мають право на безоплатне отримання транспортних послуг;”;
2) частини третю та сьому статті 4 викласти в такій редакції:
“3. Оплата транспортних послуг здійснюється безпосередньо пасажирами та замовником. Право на отримання транспортних послуг дає придбаний квиток, жетон, проїзний квиток тривалого користування, посвідчення чи довідка, що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, — електронний засіб оплати проїзду.”;
“7. Правила надання послуг міським електричним транспортом, загальні вимоги до автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті затверджуються Кабінетом Міністрів України.”.




10. У Законі України “Про автомобільний транспорт” (Відомості    Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10—11, ст. 137;                                                                                                                               
2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 2, ст. 11, № 30, ст. 340; 2014 р., № 8, ст. 88, № 24, ст. 885; 2015 р., № 23, ст. 158, № 32, ст. 318):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
“автоматизована система оплати проїзду в міському пасажирському транспорті — програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення оплати шляхом використання електронного засобу оплати проїзду та ведення обліку проїзду пасажирів;
електронний засіб оплати проїзду — спеціальна електронна картка або разовий електронний квиток, що дає пасажиру право на проїзд та перевезення багажу в автобусі на міському автобусному маршруті загального користування, а також персональна електронна картка або пільговий електронний квиток для ведення обліку проїзду пасажирів, які мають право на безоплатне отримання транспортних послуг;”;
2) частину шістнадцяту статті 35 викласти в такій редакції:
“Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, загальні вимоги до автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті затверджуються Кабінетом Міністрів України.”;
3) абзац четвертий частини другої статті 39 після слів “надається пільга)” доповнити словами “або електронний засіб оплати проїзду, що дає право на отримання транспортних послуг в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”;
4) абзац другий частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
“мати при собі квиток на проїзд, перевезення багажу, посвідчення чи довідку, що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством, або електронний засіб оплати проїзду в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;”.
II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. 
              Голова 
Верховної Ради України



