
КРИВОРВЬКА М1СБКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р I Ш Е Н Н Я

27.09.2019 м. Кривий Pir № 465

Про внесения змт дор'ниення виконкому мкькоИради eld 18.09.2019 №425 
«Про затвердження Положения про багатофункщональну електронну 
«Картку кривор1жця», Порядку и видач'г, об1гу та припинення dii, 
Положения про реестр и утримувач1в»

Вщповщно до р!шення мюькоУ ради вщ 21.12.2016 №1182 «Про 
затвердження Программ сощального захисту окремих категорш мешканц1в 
м. Кривого Рогу на 2017 -  2019 роки», 3i змшами (р1шення мюькоУ ради вщ 
26.09.2019 №4072); керуючись Законами УкраУни «Про мюцеве самовряду- 
вання в УкраУш», «Про державш сощальш стандарта та державш сощальш 
гаранта», виконком мюькоУ ради eupiuiue:

1. Унести до р1шення виконкому мюькоУ ради вщ 18.09.2019 №425 «Про 
затвердження Положения про багатофункщональну електронну «Картку 
кривор1жця», Порядку и видач1, o6iry та припинення дп, Положения про реестр 
и утримувач1в» так1 зм1ни:

1.1. викласти в новш редакщУ пункт 2:
«2. Департаментам сощальноУ пол1тики та осв1ти i науки виконкому 

Кривор1зько1 м1сько1 ради:
2.1 у сп1впрац1 з виконкомами районних у MicTi рад, вщдшами 

осв1ти виконком1в районних у MicTi рад, Комунальним закладом 
«1нновацшно-методичний центр» Кривор1зько!' MicbKoi ради та закладами 
освгги м1ста забезпечити щентифшащю, реестращю та обл1к окремих категорш 
громадян, як1 мають правр на пшьги вщпов1дно до законодавства Укра'ши й на 
додатков1 пшьги згщно з р1шеннями Кривор1зько1 MicbKoi ради та и 
виконавчого ком1тету, i обл1к oci6, як1 отримують повну загальну середню 
осв1ту в комунальних закладах осв1ти м1ста;

2.2 шформувати населения про пункти оформления та видач1 в MicTi 
багатофункц1онально1 електронноУ «Картки кривор1жця»;

2.3 надавати роз’яснення мешканцям м1ста з питань функцюнування 
багатофункц1онально1 електронноУ “Картки кривор1жця”.»;

1.2 у Положены про багатофункц1ональну електрону «Картку 
кривор1жця» викласти внов1й редакщУ роздш 1 «Загальн1 положения» (додаток);
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1.3 у Порядку видач1, o6iry та припинення да багатофункцюнально'У 
електронно! «Картки кривор1жця» :

1.3.1 доповнити шдпункти 1.1.6 та 1.1.7:
«1.1.6 особам, яю отримують повну загальну середню осв!ту в закладах 

освгги обласного пщпорядкування;
1.1.7 особам, яю отримують професШну(професШно-техн1чну) i вищу 

осв1ту в закладах осв1ти м1ста Bcix piBHi акредитаци.»;
1.3.2 викласти у новш редакщ'У пщпункти 1.1.5, 1.2.1-1.2.3, 1.12.3, пункт 

1.5. Порядку:
«1.1.5 особам , яю отримують повну загальну середню освггу в закладах 

осв1ти комунально'У форми власност1;
1.2.1 громадяни, зазначеш в пщпунктах 1.1.1 та 1.1.6 Порядку, подають 

вщповщну анкету-заяву в управлшня npapi та сощального захисту населения 
виконкому районноУ в MicTi ради за мюцем реестращУ. Зазначеним громадянам 
«Картка кривор1жця» видаеться на безоплатн1й основ! коштом мюького 
бюджету;

1.2.2 особи, зазначеш в пушат 1.1.5 Порядку, подають вщповщн! 
документи, перел1к яких затверджуеться департаментом осв1ти i науки 
виконкому Кривор1зькоУ мюькоУ ради. Зазначеним громадянам «Карта 
кривор1жця» видаеться на безоплатнш ochobi коштом м1ського бюджету;

1.2.3 громадяни, зазначеш в пщпунктах 1.1.2-1.1.4, 1.1.7 подають 
вщповщну анкету-заяву до юридичноУ особи -  учасника запровадження 
«Картки кривор1жця», що е замовником ГУ виготовлення, за перелком 
докумештв, передбаченим пщпунктом 1.2.2. Цим громадянам «Картка криво- 
р1жця» видаеться на платнш ochobI.

1.12.3 навчальними закладами, вщдшами осваи виконком!в районних у 
MicTi рад, Комунальним закладом «1нновацшно-методичний центр» 
Кривор1зькоУ MicbKoi ради -  особам, зазначеним у шдпунюп 1.1.5.

1.5. Для оформления «Картки кривор!жця» особам, яю отримують повну 
загальну середню освау в комунальних закладах осваи м1ста, перел1к 
документ1в затверджуеться департаментом осваи i науки виконкому 
Кривор1зькоУ м1ськоУ ради.».

2. Контроль за виконанням рш ення покласти на заступниюв м1ського 
голови в1дпов1дно до розподшу обов’ЯЗК1В.

В.о. м1ського голови -



Додаток
до ртення виконкому мкько!ради 
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Положения
про багатофункщоналъну електронну «Картку кривор1жця»

1. Загалъш положения

I

1.1. Положения про багатофункцюнальну електронну «Картку 
кривор1жця» (надал1 -  Положения) розроблене з урахуванням Конститущ! 
Укра'ши, Закошв Укра'ши «Про м1сцеве самоврядування в У крапп», «Про 
внесения зм1н до деяких законодавчих акт1в Укра'ши щодо розширення 
повноважень оргашв м1сцевого самоврядування та оптим1защ1 надання 
адм!н1стративних послуг», «Про Сдиний державний демограф1чний реестр та 
документа, що шдтверджують громадянство Укра'ши, посвщчують особу чи 
п спещальний статус», «Про державш сощальш стандарта та державш 
сощальш гаранта», «Про шформащю», «Про захист персональних даних», 
«Про адм1н1стративн1 послуги», «Про електронш дов1рч1 послуги», «Про 
електронш документа та електронний документооб1г», «Про плат1жш 
системи та переказ к о н т в  в Укра'пй», «Про внесения змш до деяких 
законодавчих акт1в Укра'ши щодо впровадження автоматизованоТ системи 
облшу оплати проезду в м!ському пасажирському транспорт!», «Про освНу».

1.2. Положения встановлюе засади запровадження та функцюнування 
багатофункцюнально'! електронно!' «Картки кривор!жця» (надал1 -  «Картка 
кривор!жця»).

1.3. Департамента сощально!' пол!тики, ocBira i науки виконкому 
Кривор!зько1 м!сько1 ради е замовниками (головними розпорядниками та 
розпорядниками к о п тв ) виготовлення «Картки кривор!жця», придбання 
необхщного програмного забезпечення, техн1чного обладнання для и 
функц!онування, акумулюють дан! про громадян, як! отримали/придбали 
«Картку кривор1жця», персон!ф!ковану !нформащю про утримувач!в карток.

1.4. У Положенн! термши вживаються в такому значенн!:
1.4.1 «Картка кривор1жця» -  це персошфшована багатофункц!ональна 

електронна картка, що е матер1альним HOcieM персональних даних п 
володшьця й пщтримуе додатки та функщУ, пов’язан! з наданням i обл1ком 
заход1в соц!ально!' п!дтримки, й шших !нформац!йних cepBicie i послуг;

1.4.2 додатки «Картки кривор!жця» -  даш на картц! з певною 
структурою та функщями, що дозволяють Ух використання конкретною 
автоматизованою системою або системами;

1.4.3 реестр утримувач1в «Картки кривор1жця» — бази даних, що мютять 
персональну шформащю про громадян, яю подали необхщш документа для 
реестрацй', видач! та облшу «Картки кривор1жця» i е утримувачами таких



карток, та oci6, яю отримують повну загальну середню осв1ту в закладах 
освИи комунальноУ форми власносД;

1.4.4 автоматизована шформацшна система видач1 «Картки 
кривор1жця» — сукупн1сть програмних i техшчних засоб1в для збереження та 
обробки шформацп з метою забезпечення и завдань i функцш;

1.4.5 заява — документ на паперовому носи та його електронний аналог, 
що мютить волевиявлення громадянина, пов’язане з отриманням «Картки 
кривор1жця», персональна дан! й згоду на Тх обробку вщповщно до 
законодавства УкраУни;

1.4.6 знижка -  повне або часткове звшьнення певних категорш oci6 -  
утримувач1в «Карток кривор1жця» в1д оплати за отриман! товари чи послуги 
або надання додаткових послуг (переваг) у рамках функцюнування «Картки 
кривор1жця»;

1.4.7 пункта оформления та видач1 «Картки кривор1жця» -  визначен1 
мюця оформления й видач! «Картки кривор1жця», у тому числ1 учасниками и 
запровадження;

1.4.8 соц1альний номер -  облжовий номер запису про особу, що 
щентифшуе ГУ в реестрц

1.4.9 утримувач «Картки кривор1жця» -  громадянин чи особа, яка 
отримуе повну загальну середню освггу в заклад1 осв1ти комунальноУ форми 
власностц що отримали ГУ в установленому порядку.

1.5. Мешканщ м1ста пшьгових категорш та особи, яю отримують повну 
загальну середню осв1ту в комунальних закладах осв1ти м1ста отримують 
«Карту кривор1жця» безкоштовно за рахунок мюького бюджету.

1.6. Департамент сощальноУ пол1тики виконкому Кривор1зькоУ м1ськоУ 
ради, управлшня npani та сощального захисту населения виконком1в 
районних у MicTi рад здшснюють щентифжащю, реестрац1ю та облж окремих 
категор1й громадян, яю мають право на п1льги вщповщно до законодавства 
УкраУни, на додатков1 п1льги, доплати, допомоги, компенсацй' вщповщно до 
piiiieHb Кривор1зькоУ м1ськоУ ради та и виконавчого ком1тету, сп1льно з 
учасниками впровадження «Картка кривор1жця», що зд1йснюють реестрац1ю, 
обл!к та видачу ГУ за зверненнями громадян, надання послуг, забезпечують 
36ip та обробку даних про oci6, яю отримують «Картку кривор1жця», в обсяз1, 
необх1Дному для ведения реестру та забезпечення функцюнування «Картки 
кривор1жця» зпдно з Положениям.

1.7. Департамент освНи i науки виконкому Кривор1зькоУ мюько'У ради, 
в1дд1ли осв1ти виконком1в районних у MicTi рад, Комунальний заклад 
«1нновацшно-методичний центр» Кривор1зькоУ м1ськоУ ради, заклади осв1ти 
комунальноУ форми власиосИ зд1йснюють 1дентиф!кац1ю, реестрац1ю та облш 
oci6, яю отримують повну загальну середню освггу в комунальних закладах 
осв1ти м!ста, сп1льно з учасниками впровадження «Картка кривор1жця», що 
здшснюють реестрацУю, обл1к та видачу ГУ, забезпечують зб1р та обробку 
даних про oci6, як1 отримують «Картку кривор!жця», в обсяз1, необх1дному 
для ведения реестру та забезпечення функцюнування «Картки кривор1жця».

2 Продовження додатка



3 Продовження додатка

1.8. 3 метою заповнення заяви для отримання «Картой кривор1жця» 
громадянам необхщно звернутися в пункти оформления та видач1 «Картки 
кривор1жця».

Керуюча справами виконкому Тетяна Мала


