ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.02.2022

м. Ужгород

№3

Про введення в дію рішення ради оборони області
Відповідно до статті 119 Конституції України статей 6, 27 і 39 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації”, статті 14 Закону України „Про оборону
України”, законів України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про
затвердження Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про
введення воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 21
березня 2007 року № 507:
1. Увести в дію рішення ради оборони області від 26 лютого 2022 року № 3,
що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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РІШЕННЯ№3
ради оборони області
26 лютого 2022 року
Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України,
захисту безпеки населення та інтересів держави
Заслухавши інформацію із питань порядку денного ВИРІШИЛИ:
1. З 0:00 27.02.2022 на території області заборонити польоти безпілотних
повітряних суден без подання заявок на використання повітряного простору,
без отримання дозволу на використання повітряного простору від військової
адміністрації.
2. Заборонити носіння військової форми одягу крім випадків визначених у
розділі I п.2 Наказу Міністра оборони України від 20.11.2017 № 606 „Про
затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби
транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв”.
3. Всім чоловікам віком від 18 до 60, які прибули з інших областей як
вимушено переміщені особи, не пізніше 24 годин після прибуття на територію
області з’явитися у центри комплектування та соціальної підтримки і стати на
облік за місцем перебування.
Голова обласної державної
адміністрації - начальник обласної
військової адміністрації голова ради оборони

Віктор МИКИТА

Завідувач сектору оборонної роботи
апарату – секретар ради оборони

Ігор НАУМОВ

