
Про забезпечення учнів 

 закладів загальної середньої освіти 

єдиним електронним квитком «E-ticket» 

для пільгового (безкоштовного) проїзду 

у метро, трамваї, тролейбусі  

в м. Харкові 



Програма  
 сприяння  безпечній  життєдіяльності   

у  сфері  соціального  захисту  населення  
міста  Харкова  на  2017-2020  роки 

Учні  закладів  загальної  середньої  освіти 
з 1 вересня  по 30 червня (упродовж навчального року) 

 

мають право  пільгового  проїзду  в  м. Харкові 
 

у трамваї, тролейбусі 
 вартість квитка складає у 2-х видах транспорту 

(трамвай та тролейбус) 20 грн (15 + 5) на місяць, 
в одному виду транспорту – 15 грн 

 

кількість поїздок  - не обмежена 
 

 
у метрополітені (до 50 поїздок на місяць)  

- у розмірі 50% вартості проїзду  
 

 
 



Учні  1-11-х класів 
закладів  загальної  середньої  освіти 

користуються  правом  пільгового  проїзду  
в  метро, трамваї, тролейбусі в м. Харкові 

 
за постійним місячним пільговим квитком 

 у вигляді електронного  квитка  для пільгового проїзду 
та  наявності учнівського квитка 

 
 



Учні  ЗЗСО користуються  правом   
пільгового  (безкоштовного) проїзду  

в метро, трамваї, тролейбусі 
 в м. Харкові 

 

в метро (до 50 поїздок на місяць), 
 в трамваї, тролейбусі (до 50 поїздок на місяць)  

 

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
-діти з багатодітних сімей; 
-особи, на яких поширюється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 
(члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни); 
-діти з інвалідністю 

 
за постійним місячним пільговим квитком  

у вигляді електронного  квитка   
для пільгового (безкоштовного) проїзду  

та пільгового посвідчення 
 



Забезпечення пільговими електронними квитками  
учнів ЗЗСО станом на 29.10.2018 

Районb / ЗЗСО Комунальні 

ЗЗСО 

Вечірні 

школи 

Приватні 

ЗЗСО 

УСЬОГО 

отримано 

електронних 

квитків 

Додаткове 

замовлення 

електронних 

квитків 

Електронні 

квитки для 

ДС/ПБП 

Усього 

забезпечено 

учнів ЗЗСО 

% 

від загальної 

кількості учнів 

ЗЗСО району 

Індустріальний 18 10106 662 58 10826 81,5 % 
Київський 23 5 9111 113 121 9345 50,4 % 

Московський 32 1 1 16887 1010 120 18017 75,4 % 
Немишлянський 20 2 8949 148 70 9167 74,5 % 
Новобаварський 16 1 4786 135 80 5001 58,8 % 
Основ’янський 10 1 1 4170 30 55 4255 57,0 % 

Слобідський 19 2 10134 7 102 10243 72,2 % 
Холодногірський 12 1 5027 65 57 5149 62,5 % 
Шевченківський 29 1 3 11574 365 64 12003 59,5 % 

Університетський 

ліцей 
1 287 287 78,4 % 

ФМЛ № 27 1 460 10 3 473 55,2 % 
Школа-інтернат 

№ 14 
1 50 8 58 46,8 % 

РАЗОМ: 182 3 15 81541 2545 738 84824 66,4 % 



Правила користування пільговим 
електронним квитком “E-ticket” 

Пам'ятка щодо Правил користування пільговим 
електронним квитком “E-ticket” 

сайт  КП “ХАРКІВПАСС” – buspass.com.ua 
E-ticket - Школьникам 



ДОРУЧЕННЯ 
Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, 

керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, 

батьківської громадськості, педагогічних працівників ЗЗСО щодо 

використання єдиного електронного квитка «Eticket» для пільгового 

(безкоштовного) проїзду учнів шкіл у метро, трамваї, тролейбусі в 

м. Харкові. 

Упродовж навчального року 

 

2. Ужити заходів щодо забезпечення учнів ЗЗСО учнівськими квитками 

встановленої форми з терміном дії на 2018/2019 навчальний рік . 

Терміново 

 

3. Забезпечити видачу електронних квитків для пільгового (безкоштовного) 

проїзду у метро, трамваї, тролейбусі в м. Харкові учням ЗЗСО з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

30.10 - 31.10.2018 

 

 
 


