
 

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ 

про картку "Картка жителя Немішаївської територіальної громади" 

 
 

1. Загальні положення 

 

Це Положення розроблене відповідно до вимог законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", 

"Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів. 

 

Положення встановлює порядок видачі та обліку соціальної картки "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади". 

 

Основні терміни та визначення: 

 

Утримувач картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади " - 

громадянин, який отримав картку «Картка жителя Немішаївської територіальної громади» у 

встановленому порядку. 

 

Єдиний реєстр утримувачів карток "Картка жителя Немішаївської територіальної 

громади " -  інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну 

інформацію про громадян, які подали необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку 

картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади " та є утримувачами таких 

карток.  

 

Заява - документ на паперовому носії, що містить волевиявлення громадянина на 

отримання картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади ", персональні дані 

і згоду на їх обробку, відповідно до законодавства України. 

 

Картка "Картка жителя Немішаївської територіальної громади " - це іменна ламінована 

картка,  яка є матеріальним носієм персональних даних утримувача карти. 

 

2. Мета та основні завдання проекту "Картка жителя Немішаївської територіальної 

громади ". 

 

2.1.Метою створення  "Картки жителя Немішаївської територіальної громади " є: 

 

2.1.1. Підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг населенню селища 

Немішаєве, селища Клавдієво-Тарасове, села Микуличі та села Пороскотень. 

 

2.1.2. Створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання мешканцям 

громади  заходів соціальних послуг, зокрема в частині пільгових автомобільних  перевезень. 

 

2.1.3. Персоніфікований облік наданих послуг. 

 

2.1.4. Впровадження прогресивних стандартів соціального забезпечення громадян. 

 

2.1.5. Оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим використанням 

бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі. 

 

2.1.6. Можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних видатків та заходів 

соціальної політики. 



 

2.2. Основні завдання проекту  "Картка жителя Немішаївської територіальної громади": 

 

2.2.1. Упорядкування та облік надання утримувачам карток "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади" соціальної пільги на проїзд автомобільним 

транспортом. 

 

2.2.2. Підтвердження права утримувачів карток "Картка жителя Немішаївської 

територіальної громади" на отримання певних видів соціальної допомоги. 

 

2.3. Використання картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади" надає 

можливість: 

 

2.3.1. Ідентифікувати утримувача картки "Картка жителя Немішаївської територіальної 

громади". 

 

2.3.2. Отримати пільги. 

 

2.3.3. Забезпечити облік проїзду в автомобільному  транспорті. 

   

3. Порядок видачі, використання  та припинення дії картки "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади " 

 

3.1. Порядок видачі картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади". 

 

3.1.1. Для отримання картки "Картка жителя Немішаївської територіальної громади" 

громадянин,  який має право на  пільговий проїзд автомобільним транспортом  відповідно до 

законодавства України та Програми здійснення  компенсаційних виплат  за перевезення 

автомобільним транспортом окремих пільгових категорій  громадян Немішаївської селищної 

ради на 2021-2025 роки, подає до виконавчого комітету селищної ради   відповідні 

документи. 

Заявник, під час подання документів на оформлення соціальної картки "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади", пред’являє паспорт громадянина України, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті), посвідчення, що дає право на пільгу, а також підписує згоду на 

обробку персональних даних. 

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами селища Немішаєве  

громадянин зобов’язаний повідомити про це  виконком та здати «Картку жителя 

Немішаївської територіальної громади». 

 

3.1.2. Підставою для відмови у видачі картки "Картка жителя Немішаївської 

територіальної громади" є надання неповного пакету документів, визначеного абзацом другим 

підпунктом 3.1.1. пункту 3.1. розділу 3 даного Положення. 

 

3.1.3. Видача карток "Картка жителя Немішаївської територіальної громади" 

здійснюється безкоштовно протягом 10 днів з дня прийняття документів. 

 

3.1.4. У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження картки "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади" її утримувач може звернутися до виконкому із заявою 

на виготовлення дублікату картки. 

 

 



3.2. Порядок використання соціальної картки "Картка жителя Немішаївської 

територіальної громади": 

 

3.2.1. Надання послуг з використанням картки "Картка жителя Немішаївської 

територіальної громади" здійснюється на маршруті пасажирських автомобільних перевезень 

Немішаєве-Бородянка, Клавдієво-Тарасове-Бородянка, Микуличі-Бородянка. 

 

3.2.2. Отримання користувачем пільг з використанням картки "Картка жителя 

Немішаївської територіальної громади" здійснюються із застосуванням сканера штрих-кодів, 

який знаходиться у водія  маршрутного автобуса.  

 

3.2.3. Картка "Картка жителя Немішаївської територіальної громади" зберігається її 

утримувачем і не може бути використана для отримання пільг іншими особами. 

 

 


