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Про затвердження Положення про багатофункціональну електронну 
пластикову картку «Картка мукачівця» у новій редакції 

З метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств 
населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку 
безготівкових форм розрахунків, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в України", статтею 19 Закону України "Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії", враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №69  від 27.11.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та екології (протокол №54 від 26.11.2019 р.), Мукачівська міська рада 
вирішила: 

1. Затвердити Положення про багатофункціональну електронну 
пластикову картку «Картка мукачівця» у новій редакції згідно додатку до цього 
рішення. 

2. Рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання «Про 
затвердження положення «Про багатофункціональну електронну пластикову 
картку «Картка мукачівця» від 31.03.2016 р. №142  визнати таким, що втратило 
чинність.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та екології та постійну депутатську комісію з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 

 

Міський голова                         А. Балога 



Додаток до рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 
скликання №1606                           
від 28.11.2019р. 

 
Положення 

про багатофункціональну електронну пластикову картку  
«Картка мукачівця» (у новій редакції) 

 
1. Загальні положення 

 
Це положення розроблене відповідно до вимог законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії», «Про інформацію», «Про захист персональних 
даних», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», інших 
нормативно-правових актів та рішень Мукачівської міської ради. 

Положення встановлює порядок видачі, обліку та припинення дії 
багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка мукачівця». 

У цьому положенні терміни вживаються в такому значенні: 
Багатофункціональна електронна пластикова картка мешканця 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади (далі - «Картка 
мукачівця») - це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, яка 
є матеріальним носієм персональних даних утримувача картки і підтримує 
додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших 
інформаційних сервісів і послуг. 

Банківська установа – партнер  Акціонерне товариство «Державний 
ощадний банк України» в реалізації проекту «Картка мукачівця», що здійснює 
випуск карток «Картка мукачівця», визначений в установленому порядку. 

Знижка - повне або часткове звільнення певних категорій осіб - 
утримувачів карток «Картка мукачівця» від оплати за товари чи отримані 
послуги, або надання додаткових послуг (переваг) в рамках реалізації проекту 
«Картка мукачівця». 

Додатки картки «Картка мукачівця» - дані на картці з певною структурою, 
орієнтованою на їх використання конкретною автоматизованою системою або 
системами. 

Єдиний реєстр утримувачів карток «Картка мукачівця» (далі - ЄРУ) - 
міський інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять 
персональну інформацію про громадян, які подали необхідні документи для 
реєстрації, видачі та обліку картки «Картка мукачівця» та є утримувачами таких 
карток. 

Заява - документ на паперовому носії і його електронний аналог, що 
містить волевиявлення громадянина на отримання картки «Картка мукачівця», 
персональні дані і згоду на їх обробку відповідно до чинного законодавства 
України. 

Інформаційно-телекомунікаційна система «Картка мукачівця» (далі - ІТС 
«Картка мукачівця») - сукупність організаційних і технічних засобів для 



збереження та обробки інформації з метою забезпечення завдань та функцій 
побудови системи «Картка мукачівця». 

Соціальний рахунок - це поточний рахунок у національній валюті 
утримувача картки «Картка мукачівця», відкритий банківською установою – 
партнером в реалізації проекту «Картка мукачівця» для зарахування грошової 
допомоги з державного і місцевого бюджетів та іншої грошової допомоги. 

Утримувач картки «Картка мукачівця» - громадянин, який отримав картку 
«Картка мукачівця» у встановленому чинним законодавством України порядку. 

 
2. Мета та основні завдання ІТС «Картка мукачівця» 

 
2.1. Метою створення ІТС «Картка мукачівця» є: 
2.1.1. Підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг 

населенню Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
2.1.2. Створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання 

мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади пільг, 
доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших 
заходів соціальної підтримки тощо. 

2.1.3. Персоніфікований облік наданих заходів підтримки. 
2.1.4. Оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим 

використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі. 
2.1.5. Можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних видатків 

та заходів соціальної політики. 
 

2.2. Основні завдання ІТС «Картка мукачівця»: 
2.2.1. Упорядкування та облік надання утримувачам карток «Картка 

мукачівця» пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної 
допомоги та інших заходів соціальної підтримки. 

2.2.2. Підтвердження права утримувачів карток «Картка мукачівця» на 
отримання певних видів соціальної допомоги. 

2.2.3. Формування та надання періодичної статистичної звітності реалізації 
проекту «Картка мукачівця» у встановленому чинним законодавством України 
порядку. 
 

2.3. Використання картки «Картка мукачівця» надає можливість: 
2.3.1. Ідентифікувати утримувача картки «Картка мукачівця». 
2.3.2. Отримати пільги, доплати, допомоги, компенсації, знижки, цільову 

адресну допомогу та інші заходи соціальної підтримки. 
2.3.3. Забезпечити облік проїзду у міському пасажирському транспорті, який 

працює у звичайному режимі руху. 
2.3.4. Обслуговування в лікувально-профілактичних установах, отримання 

медичних послуг та інше. 
2.3.5. Здійснити оплату житлово-комунальних послуг. 
2.3.6. Здійснити зарахування на соціальні банківські рахунки, пов'язані з 

платіжними додатками соціальної карти, дотацій, пенсій, допомоги і інших 
грошових виплат, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію 
безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема, із забезпеченням функції 



контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, і інших 
операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача «Картки 
мукачівця»). 

2.3.7. Здійснити занесення та зберігання на картці антропометричних та 
амбулаторних даних (наприклад, група крові, медичні препарати, що 
викликають алергічні реакції, тощо за бажанням утримувача), іншої інформації, 
наприклад, медичного страхування, програм лояльності тощо (за бажанням 
утримувача картки "Картка мукачівця"). 
 

3. Зміст і статус картки "Картка мукачівця" 
 

3.1. Картка "Картка мукачівця" може містити такі додатки, що поступово 
впроваджуватимуться Мукачівською міською радою: 
 

3.1.1. Ідентифікаційний додаток, що включає: 
ідентифікаційні дані картки (номер та серію картки, код установи, яка видала 
картку); 
персональні дані утримувача картки (прізвище, ім'я, по батькові, соціальний 
номер). 

3.1.2. Соціальний додаток, що включає: 
інформацію про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до 
чинного законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, 
компенсацій відповідно до актів Мукачівської міської ради та виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради; 
інформацію про діяльність утримувача картки (трудова діяльність, навчання, 
тощо). 

3.1.3. Транспортний додаток, що включає: 
інформацію про проїзд у міському пасажирському транспорті, який працює у 
звичайному режимі руху. 

3.1.4. Платіжний додаток, що включає: 
безготівкові платежі та зняття готівки; 
адресні, цільові, компенсаційні та інші соціальні виплати (за бажанням 
утримувача картки "Картка мукачівця"). 
 

3.2. Картка "Картка мукачівця" передбачає підключення інших додатків, 
за результатами їх реалізації (за бажанням утримувача картки "Картка 
мукачівця"): 
 
Комунальний додаток - надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-
комунальних послуг. 
Банківський додаток - надання та облік повного спектра банківських послуг. 
Медичний додаток - надання та облік повного спектра медичних послуг. 
Торговий додаток - надання та облік знижок в роздрібних торгово-сервісних 
підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури, комунальних 
підприємствах, тощо. 



Освітній додаток - формування електронного середовища взаємодії батьків, 
інфраструктури міста, навчальних закладів для забезпечення інтересів учнів у 
навчальних закладах Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
Інші додатки. 
 Надання знижок чи пільг, інших переваг утримувачам картки «Картка 
мукачівця» у комунальних закладах Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюється за рішенням виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.   
 

4. Порядок видачі, обігу та припинення дії картки  
                                             "Картка мукачівця" 

 
4.1. Порядок видачі картки "Картка мукачівця". 

 
4.1.1. Для отримання "Картки мукачівця" та відкриття поточного 

соціального рахунку картки "Картка мукачівця" банківською установою – 
партнером  Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в 
реалізації проекту "Картка мукачівця" громадянин, який проживає та 
зареєстрований на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади звертається до банківської установи – партнера  Акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України» в реалізації проекту "Картка мукачівця", 
іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка мукачівця", визначеного як 
такого у встановленому порядку, з заявою про видачу картки. 

Заявник разом із заявою подає копію паспорта, копію реєстраційного 
номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копію 
посвідчення, що дає право на пільгу, з пред'явленням оригіналів, та фотографію 
(3 х 4 або 4 х 6). 

Громадяни - утримувачі карток "Картка мукачівця", які мають право на 
пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до чинного законодавства 
України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до 
актів Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради, з метою ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка 
картки "Картки мукачівця" звертаються для реєстрації та обліку "Карток 
мукачівця" до управління праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради. 

Громадянин, який з об'єктивних причин не може самостійно прийти до 
пункту оформлення картки "Картка мукачівця", може подати документи та 
анкету-заяву через свого уповноваженого представника. Уповноважений 
представник пред'являє паспорт, паспорт громадянина України, що бажає 
оформити картку "Картка мукачівця", та документ, що підтверджує його 
повноваження як представника. 

Громадянин, який має право на отримання картки "Картка мукачівця", 
подає заяву до банківської установи – партнера в реалізації проекту "Картка 
мукачівця", іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка мукачівця", 



визначеного як такого у встановленому порядку.  Перелік документів для 
отримання картки "Картка мукачівця" визначається банківською установою – 
партнером в реалізації проекту "Картка мукачівця", іншим пунктом оформлення 
та видачі карток "Картка мукачівця", визначеними як такими у встановленому 
порядку, і включає: копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), з пред'явленням оригіналів, 
та документів, підтверджуючих право на отримання картки "Картка мукачівця". 

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, громадянин 
зобов'язаний повідомити уповноважений орган за місцем отримання картки 
"Картка мукачівця". 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, банківська установа – партнер  Акціонерне 
товариство «Державний ощадний банк України»  в реалізації проекту "Картка 
мукачівця" на підставі заяви утримувача картки "Картка мукачівця" або 
відомостей від органів державної влади, підприємств, установ та організацій 
про зміну зареєстрованого місця проживання за межами Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, повідомляють про втрату права на пільги, 
доплат, допомог, компенсації відповідно до чинного законодавства України, на 
додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів 
Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
вносять відповідні зміни в його персональну особову справу та блокують картку 
"Картка мукачівця". 

4.1.2. Підставою для відмови у видачі картки "Картка мукачівця" є 
надання неповного пакету документів, визначеного абзацом другим підпункту 
4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цього положення. 

4.1.3. Видача карток "Картка мукачівця" здійснюється в пункті 
оформлення та видачі такої картки або у відповідній банківській установі – 
партнерові  Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в 
реалізації проекту "Картка мукачівця", іншому пункті оформлення та видачі 
карток "Картка мукачівця", визначеному як таким у встановленому порядку, 
протягом 30 днів з дня подання заяви. 

4.1.4. У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження картки 
"Картка мукачівця" її утримувач може звернутися за місцем видачі картки  із 
заявою на виготовлення нової картки. 

4.1.5. При зміні персональних даних утримувача картки "Картка 
мукачівця", які не відображаються на картці, утримувачу картки необхідно 
подати заяву до пункту видачі та оформлення картки "Картка мукачівця" для 
внесення відповідних змін. Виготовлення нової картки "Картка мукачівця" в 
цьому випадку є необов'язковим. 

 
 
 
 



4.2. Порядок обігу картки "Картка мукачівця": 
 
4.2.1. Надання послуг з використанням картки "Картка мукачівця" 

здійснюється згідно з розміщеними на ній додатками. 
4.2.2. Отримання користувачем знижки з використанням картки "Картка 

мукачівця" із встановленими на ній додатками здійснюється із застосуванням 
термінального обладнання, яке розміщується у центрах (пунктах) надання 
знижки. 

4.2.3. Картка "Картка мукачівця" зберігається її утримувачем і не може 
бути використана для отримання знижок іншими особами. 

4.2.4. У разі якщо користувач є інвалідом, обмежено дієздатною, 
недієздатною особою і не може скористатися своїм правом на отримання пільг, 
доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших 
заходів соціальної допомоги з використанням картки "Картка мукачівця", то в 
його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники зазначеної 
особи або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до 
законодавства України. Довіреність не дає права на пільговий проїзд у міському 
пасажирському транспорті. 

4.2.5. Правила користування карткою "Картка мукачівця" у міському 
пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, в аптечних 
та торговельних мережах, банківських установах тощо визначаються 
відповідними партнерами в реалізації проекту "Картка мукачівця". 

 
4.3. Порядок припинення дії картки "Картка мукачівця": 
 
4.3.1. Дія картки "Картка мукачівця" припиняється у випадках: 

втрати картки її утримувачем; 
механічного пошкодження картки; 
закінчення терміну дії картки; 
зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці; 
смерті утримувача картки; 
зміни місця проживання утримувача картки на інший населений пункт; 
за бажанням утримувача картки. 

4.3.2. У випадку втрати або крадіжки картки "Картка мукачівця" 
здійснюється блокування цієї картки за телефоном, вказаним на картці, або 
безпосередньо в пункті оформлення та видачі картки "Картка мукачівця". 

4.3.3. У разі блокування картки "Картка мукачівця" у зв'язку з втратою або 
викраденням вона не підлягає розблокуванню. В такому випадку здійснюється 
виготовлення нової картки. 

4.3.4. При блокуванні картки "Картка мукачівця" одночасно здійснюється 
блокування всіх додатків, крім банківського додатка. 

4.3.5. У разі виявлення фактів неправомірного використання особою 
картки "Картка мукачівця" складається акт та здійснюється блокування 
відповідних додатків картки. 

 
 



4.3.6. Після закінчення терміну дії пластикової картки "Картка мукачівця" 
її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової картки. 

4.3.7. У разі скасування пільги блокується соціальний додаток з правом 
розблокування у разі поновлення пільги. 
 

 
 Секретар міської ради                                                                    І. Маняк 
 


