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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
юридична адреса: вул. Фролівська, 1/6 А’, м. Київ, 04070, фактична адреса: вул. Хрещатик, 32-А, м. Київ, 01601 

тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72, (044) 366 74 57,
Контактний центр міста Києва (044) 15 51.  Е-mail: it@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711

Заступнику міського голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Шановний Володимире Володимировичу!

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(далі – Департамент) в межах компетенції опрацьовано проєкт рішення 
Київської міської ради «Про впровадження  безоплатного проїзду усіма видами 
міського громадського транспорту для особового складу Сил територіальної 
оборони Збройних Сил України, Добровольчого формування територіальної 
громади на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ» 
(від 27.10.2022 № 08/231-1422/ПР) (далі – проєкт рішення) та повідомляємо.

Пунктом 1 проєкту рішення передбачається доручити виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на період дії 
воєнного стану в Україні ввести безоплатний проїзд для особового складу Сил 
територіальної оборони Збройних Сил України, Добровольчого формування 
територіальної громади усіма видами міського громадського транспорту.

Слід зазначити, що статтею 24 Закону України «Про основи національного 
спротиву» визначено, що соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у 
національному спротиві, здійснюється згідно із Законом України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». На 
військовослужбовців та членів добровольчих формувань територіальних 
громад, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 
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агресією Російської Федерації проти України, поширюються гарантії 
соціального захисту, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту».

Відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій визначаються, 
зокрема військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці 
Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, особи, які входили до 
складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти України.

Крім того, пунктом 7 статті 12 вищевказаного закону встановлено, що 
учасникам бойових дій (статті 5, 6) надається, зокрема пільга щодо 
безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту, за 
наявності посвідчення встановленого зразка, а у разі запровадження 
автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, 
який видається на безоплатній основі.

Таким чином, право пільгового проїзду усіма видами міського транспорту 
учасників бойових дій закріплена на законодавчому рівні.

В свою чергу, рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4007/4048 
«Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві» (зі змінами), 
зокрема визначено категорії осіб, яким в тому числі законами України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», надано право 
пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті загального 
користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, та за 
пільговий проїзд яких здійснюється компенсаційні виплати підприємствам-
перевізникам за кошти бюджету міста Києва та затверджено Порядок 
використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для здійснення 
компенсаційних виплат за безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою у 
міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва, який 
працює у звичайному режимі руху, окремих категорій осіб (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 2 Порядку, реалізація права безоплатного проїзду та 
проїзду з частковою оплатою у міському пасажирському транспорті загального 
користування міста Києва, який працює у звичайному режимі руху, 
здійснюється, зокрема на підставі багатофункціональної електронної картки 
«Муніципальна картка «Картка киянина», що відповідно до Положення про 
багатофункціональну електронну картку «Муніципальна картка «Картка 
киянина», затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 
549/6600, видається громадянам, які мають право на пільги, доплати, допомоги, 
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компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, 
допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), - безкоштовно.

Враховуючи вищевикладене, питання, на вирішення якого пропонується 
прийняти проєкт рішення від 27.10.2022 № 08/231-1422/ПР, вже врегульовано 
законодавством України та актами Київської міської ради.

З повагою

Директор Олег ПОЛОВИНКО

Тетяна Єсик 366-74-75


