
1. Перелік пільгових категорій учнів?
1.1. Пільгові категорії вказані у Додатку 1 рішення 1009 ЛМР «Про

затвердження вартості транспортних карток «ЛеоКарт» від 19.11.2021 ( пункти
зазначені з відповідністю до рішення).
2. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи“:
2.3. Діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким
встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (ст. 30).
6. Закон України “Про охорону дитинства“:
6.1. Діти з багатодітних сімей (ст. 13).
7. Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“:
7.1. Діти з інвалідністю (ст. 381).

1.2. Пільгові категорії не вказані у Додатку 1 рішення 1009 ЛМР «Про
затвердження вартості транспортних карток «ЛеоКарт» від 19.11.2021
1.Діти-сироти- Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 226 Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
2.Діти,позбавлені батьківського піклування- Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N
226 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.Неповнолітні діти або повнолітні діти віськовослужбовців, котрі загинули або
пропали безвісті - Вдова (вдівець), батьки загиблого або померлого
військовослужбовця, а також дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не взяла (не
взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти - особи з
інвалідністю з дитинства, батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час
проходження військової служби, мають право на пільги, передбачені цим Законом.
(Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей») Стаття.18 пункт 6.
2. Інструкція по оплаті? Розрахунковий рахунок
2.1.Оплатити за послугу можна у терміналах EseyPay.
2.2. На п/р UA393204780000026005000194861.
У призначені платежу необхідно вказати: Картка «Леокарт» учнівський, Прізвище,
Ім’я, По батькові ( отримувача картки)
3. Контактні особи.
Провідний інженер пільгових карт - Кухарський Тарас.  Номер телефону-0683922402,
e-mail: tarkuhar2@gmail.com або t.kukharskiy@leocard.com.ua
4. Учні вечірніх шкіл котрим більше 18 років?
Від даної категорії учнів на теперішньому етапі проекту документи не приймаються.
5. Вилучення додатку до ID-картки з переліку документів необхідних для
подачі?
6.Доповнення до інструкції по формуванню таблиці.
6.1.Є два можливих варіанта формування папок і таблиць.
Варіант 1.
Крок.1. На електронному носії формується дві папки, з наступними назвами
«Пільгова категорія» і «Загальна категорія» ( назва папки рекомендаційна).
Відповідно дані учнів, які мають право пільгового проїзду по пільговій категорії
вказаній у пункті 1 даного додатку, вносимо у папку з назвою  «Пільгова категорія».
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Дані учнів, які користуються громадським транспортом і не відносяться до зазначених
пільгових категорій, вносимо у папку з назвою «Загальна категорія».

Крок.2. У папці «Пільгова категорія» розподіляємо дані учнів по класах, наприклад
папка з назвою «Клас 1», папка з назвою «Клас 2», папка з назвою «Клас 3»,і так
далі. Відповідно у папці «Загальна категорія» робиться відповідний розподіл також.
Крок.3. У кожній сформованій папці ( «Пільгова категорія»/Клас 1) повинні міститись
дані учнів ( сканована фотокартка і документи та таблиця excel). Назву таблиці
рекомендовано називати так як і папку в якій вона розміщена.
Варіант 2.
Крок 1.На електронному носії формується дві папки, з наступними назвами
«Пільгова категорія» і «Загальна категорія» ( назва папки рекомендаційна).
Відповідно дані учнів, які мають право пільгового проїзду по пільговій категорії
вказаній у пункті 1 даного додатку, вносимо у папку з назвою  «Пільгова категорія».
Дані учнів, які користуються громадським транспортом і не відносяться до зазначених
пільгових категорій, вносимо у папку з назвою «Загальна категорія».
Крок.2. У папці «Пільгова категорія» розміщуємо дані учнів ( сканована фотокартка і
документи та таблиця excel).Назву таблиці рекомендовано називати так як і папку в
якій вона розміщена. Відповідно у папці «Загальна категорія» розміщуємо дані учнів (
сканована фотокартка і документи та таблиця excel).
6.2. Як мають називатись файли і фото.
Кожен учень має мати індивідуальний ідентифікатор особи, це може бути номер
свідоцтва про народження або номер запису в ЄДДР для власників ID карток.
Отже, якщо в папці «Пільгова категорія» є розміщено документи учня і його
фотокартка їх необхідно назвати відповідно до ідентифікатора тобто майбутньго  ID в
таблиці excel. Наприклад ім’я учня Грабський Антон, його номер свідоцтва про
народження  серія1-БГ №393686. В такому випадку його документи мають
називатись: фотокартка повинна мати назву 1-БГ393686 ( без слова серія і без знаку
№), свідоцтво про народження повинне мати назву 1-БГ393686_1, його РНОКПП
(ІПН) повинен називатися 1-БГ393686_2, учнівський квиток повинен називатися
1-БГ393686_3 і кожному наступному відсканованому документу необхідно присвоїти
наступний порядковий номер 1-БГ393686_4 1-БГ393686_5.
Після цього можна заповнити таблицю excel в графі ID і в цій графі лише вказуємо
номер свідоцтва про народження, який відповідає назві фотокартки учня 1-БГ393686.
Приклад вказано на малюнку.



1. Приклади зображені на наступних малюнках.
Назва папки у якій розміщено дані.

Розміщення папки з даними учнів пільговиків ( назва, як приклад).

Розміщення файлів у папці «Пільгова категорія»



6.3. Сканування документів.
Мінімальний необхідний розмір фотографії 232 x 300 пікселів (рекомендований
розмір фотографії — 414 x 532 пікселі, що є фотографією розміром 35 x 45 мм зі
сканованою з роздільною здатністю 300 dpi).
Формат зображення «.jpeg»
Сканування документів учня чи батьків можна здійснювати одним фалом PDF проте
не порушивши послідовність:
а) Заява та згода на обробку персональних даних – одним файлом;
б) свідоцтво про народження або ID- картка;
в) учнівський квиток або довідка з місця навчання;
г) Оригінал квитанції про сплату вартості транспортної картки ЛеоКарт для учня;
д) Кольорове фото 3*4, зроблене не пізніше 6 місяців до подачі документів;
е) Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) – за
наявності.
В такому випадку файли учня необхідно називати, лише фото – назава:1-БГ393686
та один файл в якому відскановано усі документи 1-БГ393686_1. ( як зображено
нижче).




