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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті»


Зміст положення (норми) чинного акта законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Стаття 38-1. Транспортне обслуговування інвалідів 
здійснюється на пільгових умовах. 

Інваліди I та II групи, діти-інваліди та особи, які 
супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше 
однієї особи, яка супроводжує інваліда I групи або 
дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд у пасажирському 
міському транспорті (крім таксі).

Стаття 38-1. Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється на пільгових умовах.

Інваліди I та II групи, діти-інваліди та особи, які 
супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше 
однієї особи, яка супроводжує інваліда I групи або 
дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд у пасажирському 
міському транспорті (крім таксі) 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.


Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»

Стаття 6. 
Якщо реабілітована особа згідно з статтею 1 цього Закону стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається також право на: 

      - одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку; 

     - за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним - забезпечення автомобілем безоплатно, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і протипоказань до керування ним - забезпечення автомобілем з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї на пільгових умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

     - безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району; 


     - зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів в межах норм, передбачених чинним законодавством; 

     - позачергове надання медичної допомоги і 50-процентне зниження вартості ліків за рецептом; 

     - переважне право на вступ до садівницьких товариств, першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів; 

     - першочергове встановлення телефону. 

Стаття 6.
Якщо реабілітована особа згідно з статтею 1 цього Закону стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається також право на:

      - одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку; 

     - за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним - забезпечення автомобілем безоплатно, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і протипоказань до керування ним - забезпечення автомобілем з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї на пільгових умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

     - безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду;

     - зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів в межах норм, передбачених чинним законодавством; 

     - позачергове надання медичної допомоги і 50-процентне зниження вартості ліків за рецептом; 

     - переважне право на вступ до садівницьких товариств, першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів; 

     - першочергове встановлення телефону. 


Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державною компенсації та пільги:
15) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України;
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державною компенсації та пільги:
15) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) 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;
Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду;
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам


Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги:
1) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України;

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам


Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги:

1) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не  більше 9) 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;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей
4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.
Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей
4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них
Учасникам бойових дій (статті 5,6) надаються такі пільги:
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

 Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до           них
Учасникам бойових дій (статті 5,6) надаються такі пільги:
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а у містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду;
Стаття 13. Пільги інвалідам війни

Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи;

Стаття 13. Пільги інвалідам війни

Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 30. «Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку»
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
….
17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом.

Стаття 30. «Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку»
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
....
17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;
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.


Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей

11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;
Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей

11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;


Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 13. Державна допомога сім’ям з дітьми
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
Стаття 13. Державна допомога сім’ям з дітьми
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, - електронного засобу оплати проїзду;

Закон України «Про міський електричний транспорт»
Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:






діяльність у сфері міського електричного транспорту - здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг;








замовники транспортних послуг (замовники) - місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та/або уповноважені ними юридичні особи, які замовляють транспортні послуги; 


Стаття 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

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;
	
діяльність у сфері міського електричного транспорту - здійснення комплексу робіт і заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією та наданням транспортних послуг;

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;

замовники транспортних послуг (замовники) - місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та/або уповноважені ними юридичні особи, які замовляють транспортні послуги; 

Стаття 4. Порядок надання транспортних послуг

3. Оплата транспортних послуг проводиться безпосередньо пасажирами та замовником. Право на користування транспортними послугами надає придбаний разовий квиток, закомпостований абонементний талон, проїзний квиток тривалого користування, картка або посвідчення, що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством.




7. Правила надання послуг міським електричним транспортом затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Порядок надання транспортних послуг

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.

Закон України «Про автомобільний транспорт»
Стаття 1. Визначення основних термінів

     У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні: 






     автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами; 

………………………………………………

     досвід роботи - строк діяльності суб'єкта господарювання - автомобільного перевізника, який обчислюється з початку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення  пасажирів чи/та вантажів відповідно до закону. У разі припинення  автомобільного перевізника - юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) досвід його роботи набуває новостворена юридична особа (новостворені юридичні особи). У разі створення юридичної особи, власником або одним з власників якої є автомобільний перевізник, який є фізичною особою - підприємцем, підприємницька діяльність якої припинена, досвід роботи цієї фізичної особи - підприємця набуває новостворена юридична особа (досвідом роботи такої новоствореної юридичної особи  вважається досвід роботи того власника, який має найбільший строк діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів чи/та вантажів); 








     замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє  транспортні  послуги  з перевезення пасажирів чи/та вантажів; 

Стаття 1. Визначення основних термінів

     У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні: 

     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;
								
     автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами; 

……………………………………..

     досвід роботи - строк діяльності суб'єкта господарювання - автомобільного перевізника, який обчислюється з початку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення  пасажирів чи/та вантажів відповідно до закону. У разі припинення  автомобільного перевізника - юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) досвід його роботи набуває новостворена юридична особа (новостворені юридичні особи). У разі створення юридичної особи, власником або одним з власників якої є автомобільний перевізник, який є фізичною особою - підприємцем, підприємницька діяльність якої припинена, досвід роботи цієї фізичної особи - підприємця набуває новостворена юридична особа (досвідом роботи такої новоствореної юридичної особи  вважається досвід роботи того власника, який має найбільший строк діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів чи/та вантажів); 

     електронний засіб оплати проїзду ― спеціальна електронна картка або разовий електронний квиток, що дає пасажиру право на проїзд та на 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;

     замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє  транспортні  послуги  з перевезення пасажирів чи/та вантажів; 

Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів України. 

Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, загальні вимоги до автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення 

Документи для регулярних пасажирських перевезень:

     для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх  дозвіл,  паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на  законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; 

     для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні  документи на транспортний засіб,  ліцензійна картка, квитково-касовий  лист,  схема  маршруту,  розклад  руху, таблиця вартості   проїзду  (крім  міських  перевезень),  інші  документи, 
передбачені законодавством України; 

     для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на  перевезення багажу  (для  пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого 
зразка). 

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення 

Документи для регулярних пасажирських перевезень:

     для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх  дозвіл,  паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на  законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; 

     для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні  документи на транспортний засіб,  ліцензійна картка, квитково-касовий  лист,  схема  маршруту,  розклад  руху, таблиця вартості   проїзду  (крім  міських  перевезень),  інші  документи, 
передбачені законодавством України;

     для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу  (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого 
зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга) або електронний засіб оплати проїзду, що дає право на отримання транспортних послуг в містах, де запроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Стаття 41. Основні права та обов'язки пасажира

     Пасажир зобов'язаний:

     мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за 
наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення; 




     виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту. 

Стаття 41. Основні права та обов'язки пасажира

     Пасажир зобов'язаний:

     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.

     виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту. 




Директор Департаменту стратегічного розвитку 
дорожнього ринку та автомобільних перевезень										   	                     Р. Хміль

