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ПОЛОЖ ЕННЯ
про порядок надання додаткових соціальних гарантій
(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам)
міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних
закладів I-IV рівня акредитації та учням професійно-технічних
навчальних закладів
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок надання додатк ових соціальних гарантій (права
на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (к урсантам) міста Харк ова денної
форми навчання вищих навчальних зак ладів I-IV рівня ак редитації та учням
професійно-технічних навчальних зак ладів (далі - Полож ення) розроблено на
підставі підпунк ту 4) пунк ту а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунк ту 9 ст. 62 Зак ону Ук раїни «Про вищу освіту», частини 5 ст. 9 Зак ону
Ук раїни «Про сприяння соціальному становленню та розвитк у молоді в Ук раїні».
1.2. Положення регулює правовідносини, пов'язані з наданням здобувачам
вищої освіти, як і навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних
зак ладах міста Харк ова та учням професійно-технічних навчальних зак ладів за
рахунок к оштів бюдж ету міста Харк ова, права проїзду в метрополітені міста
Харк ова з оплатою вартості проїзду в розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок за
місяць, та порядок відшк одування видатк ів КП «Харк івськ ий метрополітен» для
надання зазначених додатк ових соціальних гарантій.
1.3. Положення діє протягом строк у дії Програми сприяння безпечній
ж иттєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харк ова на 2017-2020
рок и.

2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій
2.1. Отримувачами додатк ових соціальних гарантій є громадяни Ук раїни, як і є
здобувачами вищої освіти за денною формою навчання, чи учнями професійнотехнічних навчальних зак ладів.
2.2. Додатк ові соціальні гарантії надаються вик лючно студентам (к урсантам)
вищих навчальних зак ладів I-IV рівня ак редитації денної форми навчання та учням
професійно-технічних навчальних зак ладів, розташованих у місті Харк ові, (далі отримувачі пільги) згідно із перелік ом (додається).
2.3. Додатк ові соціальні гарантії не надаються особам, як і:
- не є громадянами Ук раїни;
- є здобувачами вищої освіти за іншою формою навчання, ніж денна форма;
- є студентами (к урсантами) вищих навчальних зак ладів, не зазначених у
перелік у цього Полож ення.
2.4. Додатк ові соціальні гарантії не надаються особам, як і мають право на
проїзд у метрополітені міста Харк ова безоплатно або з оплатою за проїзд за
пільговим тарифом на інших правових підставах.
2.5. Додатк ові соціальні гарантії не надаються особам, як і були позбавлені
права к ористування метрополітеном міста Харк ова з оплатою в розмірі 50 %
тарифу у зв'язк у з порушенням к ористування пільговою студентськ ою
безк онтак тною елек тронною к артк ою (далі - пільгова студентськ а БЕК).
2.6. Право к ористування метрополітеном міста Харк ова з оплатою у розмірі 50
% тарифу в к ільк ості не більше 60 поїздок на місяць надається отримувачам пільги
вик лючно для проїзду до місця навчання і додому.
Додатк ові соціальні гарантії надаються з 01 вересня по 30 червня.
2.7. Право к ористування метрополітеном міста Харк ова з оплатою у розмірі 50
% тарифу здійснюється з вик ористанням персональної студентськ ої БЕК,
ініціалізованої як «пільгова студентськ а БЕК» у системі АСОП КП «Харк івськ ий
метрополітен», як а є дійсною за наявності студентськ ого чи учнівськ ого к витк а
(для к урсантів - за наявності військ ового к витк а чи служ бового посвідчення).
Вартість пільгової студентськ ої БЕК підлягає оплаті особою, як ій надаються
додатк ові соціальні гарантії.
2.8. Пільгова студентськ а БЕК призначена для оплати за проїзд у
метрополітені міста Харк ова за пільговим тарифом та для облік у наданих
додатк ових соціальних гарантій отримувачам пільги.
Вик ористання пільгової студентськ ої БЕК без студентськ ого чи учнівськ ого
(військ ового) к витк а чи служ бового посвідчення заборонено. Передача пільгової
студентськ ої БЕК іншій особі заборонена. Пільгова студентськ а БЕК не надає права

на перевезення багаж у з оплатою за пільговим тарифом. Оплата перевезення
багаж у здійснюється на загальних підставах.
2.9. Служ бові особи КП «Харк івськ ий метрополітен» мають право перевіряти у
пасаж ира, як ий к ористується пільговою студентськ ою БЕК, наявність
студентськ ого чи учнівськ ого (військ ового) к витк а чи служ бового посвідчення.
У випадк у відсутності студентськ ого чи учнівськ ого (військ ового) к витк а чи
служ бового посвідчення у пасаж ира, як ий має намір вик ористати пільгову
студентськ у БЕК для оплати проїзду, або у випадк у невідповідності прізвища, ім'я,
по батьк ові особи, зазначеної у студентськ ому чи учнівськ ому (військ овому) к витк у
чи служ бовому посвідченні з прізвищем, ім'ям, по батьк ові особи, як ій ця пільгова
студентськ а БЕК була видана, пільгова студентськ а БЕК вилучається служ бовими
особами КП «Харк івськ ий метрополітен» та блок ується в АСОП.
3. Організація взаємодії органів щодо видачі пільгової студентської БЕК та
обліку наданих додаткових соціальних гарантій (пільг)
3.1. Особи, як і мають право на отримання додатк ових соціальних гарантій
згідно з цим Положенням, із часу отримання статусу студента (к урсанта) денної
форми навчання вищого навчального зак ладу, та учня професійно-технічного
навчального зак ладу, як ий входить до перелік у цього Полож ення, мож уть
звернутися до к ерівник а навчального зак ладу із заявою про бажання
к ористуватися додатк овими соціальними гарантіями у вигляді права к ористування
метрополітеном міста Харк ова з оплатою 50 % від тарифу у к ільк ості не більше 60
поїздок на місяць та надати к опію паспорта громадянина Ук раїни або к опію
свідоцтва про народж ення та довідк у про реєстрацію з місця прож ивання (для
студентів, як і не отримали паспорт за вік ом), к опію довідк и про присвоєння
ідентифік аційного номера, к опію студентськ ого чи учнівськ ого (військ ового) к витк а
чи служ бового посвідчення, а так ож письмову згоду на обробк у персональних
даних. Одночасно заявник сплачує вартість безк онтак тної елек тронної к артк и та
вносить передоплату вартості 10 поїздок у метрополітені за пільговим тарифом.
3.2. Вищі навчальні зак лади та професійно-технічні навчальні зак лади, як і
вк азані в перелік у до цього Полож ення перевіряють персональні дані заявник а на
відповідність вимогам цього Полож ення, формують списк и студентів (к урсантів)
денної форми навчання та учнів професійно-технічних навчальних зак ладів за
встановленою формою та передають за ак том прийому-передачі док ументів до
управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політик и
Харк івськ ої міськ ої ради та до КП «Харк івськ ий метрополітен».
3.3. Вищі навчальні зак лади та професійно-технічні навчальні зак лади, як і
вк азані в перелік у до цього Положення, ук ладають з КП «Харк івськ ий
метрополітен» договори про організацію надання послуг із перевезення
метрополітеном студентів (к урсантів) вищих навчальних зак ладів та професійнотехнічних навчальних зак ладів міста Харк ова, згідно з як ими визначається
механізм взаємодії між навчальними зак ладами та перевізник ом.
3.4. Після підписання договору навчальний зак лад надає:

- заявочний список студентів, учнів (к урсантів) на отримання пільгових
студентськ их БЕК в елек тронній формі та на паперовому носії за встановленою
формою;
- сформовану на підставі наданих заявочних списк ів специфік ацію, згідно з
як ою навчальний зак лад перераховує на поточний рахунок грошові к ошти за
к артк и та їх поповнення.
3.5. Після отримання грошових к оштів КП «Харк івськ ий метрополітен»
здійснює підготовк у к арток (ініціалізацію в АСОП КП «Харк івськ ий метрополітен»
та зарахування на рахунок к артк и первинного внеск у тощо) згідно з наданими
списк ами по к ож ному навчальному зак ладу ок ремо.
До к ож ного пак ету підготовлених пільгових студентськ их БЕК формується
відомість, в як ій зазначені: група, к урс, дата зак інчення дії права на отримання
пільги, прізвище, ім'я, по батьк ові студента, (учня, к урсанта), номер к артк и.
Підготовлені к артк и у вигляді сформованих пак етів разом із відомостями
передаються уповноваж еній особі навчального зак ладу за нак ладною на підставі
довіреності. Навчальний зак лад самостійно видає персоніфік овані пільгові
студентськ і БЕК студентам (учням, к урсантам) -отримувачам пільги відповідно до
відомостей та повинен повернути відомості з підписами студентів (учнів, к урсантів)
до КП «Харк івськ ий метрополітен». Після цього протягом наступного робочого дня
метрополітен ак тивує пільгові студентськ і БЕК. ;
Одночасно з видачею пільгової студентськ ої БЕК навчальний зак лад
зобов'язаний ознайомити під особистий підпис студента (учня, к урсанта) з
Правилами к ористування пільговими студентськ ими БЕК оплати проїзду в
Харк івськ ому метрополітені для студентів (учнів, к урсантів), як і є обов'язк овими
для вик онання.
3.6. Щомісячно навчальні зак лади надають до КП «Харк івськ ий метрополітен»
та до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної
політик и Харк івськ ої міськ ої ради:
- інформацію про зміни в списк ах на паперових та елек тронних носіях;
- списк и всіх отримувачів пільги (зі змінами) на елек тронних носіях станом на
01 число наступного місяця.
3.7. У разі змін у наданих вищим навчальним зак ладом списк ах студентів
(учнів, к урсантів), у зв'язк у із втратою (припиненням) права пільгового проїзду
(відрахування, ак адемічна відпустк а, переведення на іншу форму навчання,
зак інчення або припинення навчання тощо), навчальний зак лад терміново в день
реєстрації нак азу або наступного дня про припинення навчання за денною формою
зобов'язаний повідомити про це управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради та КП
«Харк івськ ий метрополітен» з наданням змін до списк у студентів (учнів, к урсантів),
як і втратили право на пільговий проїзд, за встановленою формою. Зміни до списк у
студентів (учнів, к урсантів), в як ому не заповнені всі графи, вваж аються
ненаданими.

3.8. Керівник и навчальних зак ладів несуть персональну відповідальність за
достовірність даних щодо осіб, як і вк лючені до списк ів, обгрунтованість вк лючення
до цих списк ів та своєчасність повідомлення про втрату особою права на пільговий
проїзд.
3.9. У разі передачі пільгової студентськ ої БЕК в к ористування іншій особі її
власник у подальшому назавж ди втрачає право на к ористування пільговим
проїздом в метрополітені.
3.10. При втраті або к радіж ці пільгової студентськ ої БЕК її власник повинен:
- негайно звернутися до чергового будь-як ої зі станцій КП «Харк івськ ий
метрополітен» для вик лючення із обігу втраченої пільгової студентськ ої БЕК, при
цьому, грошові к ошти, як і залишилися на її рахунк у, власник у втраченої пільгової
студентськ ої БЕК не к омпенсуються;
- звернутися до навчального зак ладу з повідомленням та к лопотанням щодо
блок ування втраченої пільгової студентськ ої БЕК.
Достовірність втрати або к радіж к и в подальшому має бути підтвердж ена
зверненням отримувача пільги до правоохоронних органів. Без дотримання
вк азаної процедури нова к артк а взамін втраченої не видається.
У разі несвоєчасного звернення, при виявленні пільгової студентськ ої БЕК у
іншої особи, отримувач пільги втрачає право на пільговий проїзд у Харк івськ ому
метрополітені.
Оформлення нової пільгової студентськ ої БЕК здійснюється за вищевк азаним
порядк ом.
4. Порядок перерахування компенсації
4.1. КП «Харк івськ ий метрополітен» надає до управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради до 10
числа щомісячно розрахунок витрат (за попередній місяць) для надання пільгового
проїзду в метрополітені студентів (к урсантів) міста Харк ова денної форми навчання
вищих навчальних зак ладів I-IV рівня ак редитації та професійно-технічних
навчальних зак ладів із зазначенням суми витрат на пільговий проїзд по к ож ному
студенту (учню, к урсанту).
4.2. Розрахунк и витрат, завірені печатк ою, разом із супровідним листом
надаються за підписом к ерівник а і заступник а генерального дирек тора з фінансів
КП «Харк івськ ий метрополітен».
4.3. Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної
політик и Харк івськ ої міськ ої ради на підставі наданих розрахунк ів витрат реєструє
бюдж етні зобов'язання в УДКС Ук раїни у місті Харк ові Харк івськ ої області в меж ах
бюдж етних призначень, встановлених рішенням сесії Харк івськ ої міськ ої ради в
бюдж еті міста Харк ова на відповідний рік , та у міру надходж ення к оштів на
реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань Департаменту праці
та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради здійснює перерахування к оштів на

розрахунк овий рахунок КП «Харк івськ ий метрополітен» в меж ах зареєстрованих
бюдж етних зобов'язань.
4.4. У тому випадк у, к оли к омпенсація нарахована надміру, КП «Харк івськ ий
метрополітен» повинне зробити перерахунок у місяці, наступному за звітним, та
відобразити к оригування у розрахунк ах, наданих до управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради.
4.5. Очік увані нарахування витрат за грудень поточного рок у надаються до 10
грудня. Розрахунк и фак тичних витрат за грудень підприємством, що надає послуги,
надаються до управління праці та соціальних питань Департаменту праці та
соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради до 10 січня наступного к алендарного
рок у.
4.6. Зазначені к оригування нарахувань витрат за грудень минулого рок у
враховуються при реєстрації бюдж етних зобов'язань у наступному році.
4.7. Як що на наступний рік фінансування вищевк азаної к омпенсації з бюдж ету
міста Харк ова не передбачено, то різницю к оштів за проведеними розрахунк ами
підприємства, що надають послуги, повинні повернути на реєстраційний рахунок
управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політик и
Харк івськ ої міськ ої ради. Невик ористані к ошти управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради
перераховує до бюдж ету міста Харк ова в установленому зак онодавством Ук раїни
порядк у.
4.8. Як що підприємство, як е надає послуги, припинило надання послуги, але
утворилась к редиторськ а заборгованість перед управлінням праці та соціальних
питань Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради, то ця
сума повертається на реєстраційний рахунок управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політик и Харк івськ ої міськ ої ради.
5. Заключні положення
5.1. Керівник КП «Харк івськ ий метрополітен» та начальник фінансовоек ономічної служ би - заступник генерального дирек тора метрополітену несуть
персональну відповідальність за достовірність даних щодо к ільк ості поїздок ,
оплачених за пільговим тарифом,
та розмір нарахування сум к омпенсації за надані додатк ові соціальні гарантії у
розмірі 50 % тарифу не більше 60 поїздок за місяць студентам (к урсантам) вищих
навчальних зак ладів I-IV рівня ак редитації та учням професійно-технічних
навчальних зак ладів.
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