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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

ШАНОВНИЙ ВІТАЛІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ!

 Відповідно до пункту 11 частини першої статті 24 Закону України «Про 
статус народного депутата України», народний депутат зобов'язаний постійно 
підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і 
запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду 
України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх 
повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

До мене, як до народного депутата України, звертаються стурбовані 
батьки щодо обмеження прав їх дітей на безкоштовний проїзд у громадському 
транспорті міста Києва.

Так, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2021 № 1466 «Про 
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934», 
на період дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати 
проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм 
власності право пасажиру на одержання транспортних послуг на міському 
пасажирському транспорті, зазначеному в пункті 1 цього розпорядження, 
надається на підставі, зокрема, студентського (учнівського) квитка, виданого 
закладом освіти до 31 грудня 2022 року.

Дослідна експлуатація автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 
міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм 
власності була введена в місті Києві з 30 жовтня 2018 року відповідно до 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26.10.2018 № 1934 «Про введення в дослідну 
експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 



пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності» та діє 
до цього часу.

Водночас, нещодавно у засобах масової інформації, у громадському 
транспорті, зокрема, у метрополітені розмістили повідомлення про 
необхідність оформлення електронної картки учня до 1 березня 2022 року, 
після 1 березня 2022 року у разі відсутності такої картки проїзд для учнів буде 
платним. 

При цьому, у вказаному повідомленні не зазначено нормативно-правовий 
акт, яким визначено термін до 1 березня 2022 року. До того ж, жодним 
нормативним актом не скасовано дію паперового учнівського квитка.

Більшість батьків, які намагаються оформити електронну картку учня не 
можуть зробити цього, оскільки система ще не працює належним чином.

Відтак, батьки небезпідставно обурені вказаним повідомленням.
До того ж, директори шкіл змушені вносити персональні дані учнів до 

відповідної електронної бази даних. Батьки, в свою чергу, не хочуть надавати 
персональні дані своєї дитини, адже невідомо яким чином захищена ця база 
даних та яким чином будуть захищені персональні дані дитини.

Враховуючи вищезазначене,  прошу:
1. Надати інформацію та копію відповідного нормативного акту, яким 

передбачено необхідність оформлення електронної картки учня до 1 березня 
2022 року задля можливості безкоштовного проїзду у громадському 
транспорті міста Києва. Чи не є таке рішення обмеженням права учнів на 
безкоштовний проїзд у громадському транспорті?

2.  Наскільки є безпечним та як гарантується збереження та захист 
персональних даних учнів у відповідній базі даних?  

3. На підставі якого нормативно-правового акту директори шкіл 
зобов’язані вносити персональні дані учнів до відповідної бази? Директори 
шкіл вносять персональні дані учнів до зазначеної бази даних як посадові чи 
фізичні особи?

4. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити мене 
письмово, у визначені законодавством строки, за адресою: вул. Грушевського, 
5, м. Київ, 01008.

З повагою
Народний депутат України Наталія ПРИХОДЬКО

(посвідчення №150)

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Приходько Наталія Ігорівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000A27D310092C19100
Дійсний до: 09.03.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 150д9/15-2022/44502 від 16.02.2022


