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Шановний пане Олександре! 

Відповідно до статті 23¹ Закону України «Про звернення громадян», 

Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (у 

редакції рішення Київської міської ради від 10.06.2021 № 1439/1480)  (далі – 

Положення), розглянуто електронну петицію № 10982 «Про скасування 

рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під 

час повітряної тривоги». За результатами розгляду повідомляємо таке. 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, 

внесеними Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 

затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом 

Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим 

Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, Указом Президента 

України від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України 

від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ та Указом Президента України від 12 серпня 

2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року 

№ 2500-ІХ), введено та відповідно продовжено воєнний стан на всій території 

України. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.02.2022 № 447 «Про 

утворення Ради оборони міста Києва» утворено Раду оборони міста Києва та 

затверджено її склад.  

З огляду на це, здійснення деяких заходів правового режиму воєнного 

стану на території міста Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони 
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міста Києва. Слід зазначити, що Рада оборони міста Києва не є органом 

державної влади чи органом місцевого самоврядування, натомість є 

колегіальним органом у особливий період, діяльність якого регулюється 

спеціальними законами України. На вказаний орган не поширюється дія статті 

23¹ Закону України «Про звернення громадян», а Київська міська рада не має 

адміністративного впливу на цей орган.  

Так, враховуючи необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на 

убезпечення цивільного населення столиці, а також беручи до уваги 

Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного 

захисту «Увага всім», «Повітряна тривога», розробленого Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій, а також, відповідно до протокольного 

рішення від 29.07.2022 № 16 Ради оборони міста Києва ухвалено рішення про 

особливості роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. 

Загалом, вищезазначеним алгоритмом передбачено наступний порядок дій 

водія громадського транспорту під час повітряної тривоги. 

1. Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі 

дороги). 

2. Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал. 

3. Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності 

маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів 

(кондуктора) їх евакуацію. 

4. Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді 

(сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). 

5. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними 

плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити 

голову руками. 

Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки 

поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а отже буде 

переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження 

відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі. 

Принагідно слід відзначити, що призупинення роботи комунального 

транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних 

додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися 

попередньо сплаченими проїзними документами. 

 

Київський міський голова           Віталій КЛИЧКО 


