
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради 
«Про підтримку електронної петиції №6561 «Петиція щодо введення пільги на 

проїзд для студентів в муніципальному транспорті» 

 

 

На сайті Запорізької міської влади Кретовим В.С. було опубліковано 

електронну петицію від 29.03.2019 №4678 «Петиція щодо введення пільги на 

проїзд для студентів в муніципальному транспорті». Петиція зібрала 752 

підписи. 

Відповідно до ч.9 ст.62 ЗУ «Про вищу освіту» передбачено, що здобувачі 

вищої освіти, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Такий порядок затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 

05.04.1999 № 541 «Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних 

навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та 

міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України». 

Згідно п.4 вищезазначеної постанови встановлено лише розмір пільги на проїзні 

документи (квитки) на проїзд у міському транспорті та порядок надання пільги 

на проїзд у загальних плацкартних вагонах другого та третього класу всіх 

категорії поїздів приміського та міжміського сполучення і всіх вагонах 

регіональних поїздів. 

Кошти на компенсацію пільгового проїзду студентів та учнів у міському 

транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах. По м. Запоріжжю 

порядок надання пільг на проїзд у міському електротранспорті визначено 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 29.10.18 №473 «Про 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електротранспорті 

підприємства «Запоріжелектротранс».  

Відповідно до зазначеного рішення у м. Запоріжжі студентам вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних 

навчальних закладів передбачена пільга у розмірі 50% від вартості місячного 

проїзного квитка. Пільговий проїзд для студентів в автобусах не передбачений.  

Іншого порядку надання пільг на проїзд студентам вищих навчальних 

закладів у міському транспорті не передбачено. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо недоцільним підтримку петиції 

№6561 Кретова В.С. «Петиція щодо введення пільги на проїзд для студентів в 

муніципальному транспорті». 

12.05.2021 на засіданні постійної комісії з питань життєзабезпечення міста 

запропоновано винести проект рішення міської ради на розгляд денної чергової 

сесії Запорізької міської ради. 
 
Начальник управління 
з питань транспортного забезпечення  
та зв'язку міської ради                                    О.О.Марголін 


