ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.02.2022

м. Ужгород

№8

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, від 29 грудня 2021 року № 1457:
1. Увести в дію рішення ради оборони області від 28 лютого 2022 року № 6,
що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника обласної
військової адміністрації від 27.02.2022 № 7.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
обласної
державної
адміністрації
–
начальник
обласної військової адміністрації

Віктор МИКИТА
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РІШЕННЯ№6
ради оборони області
28 лютого 2022 року
Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України,
захисту безпеки населення та інтересів держави
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, ВИРІШИЛИ:
1. Заборонити на території області з 00 год. 00 хв. 1 березня 2022 року
роздрібну торгівлю
(включаючи
заклади
ресторанного
господарства)
алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) та
речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів,
дозволених до застосування та включених до державного реєстру лікарських
засобів, та дезінфекційних засобів) на період дії правового режиму воєнного стану.
2. Районним державним військовим адміністраціям спільно з Головним
управлінням ДПС у Закарпатській області, УСР в Закарпатській області ДСР
Національної поліції забезпечити неухильне виконання цього рішення.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ради оборони області
від 27.02.2022 № 5.

Голова
обласної
державної
адміністрації – начальник обласної
військової адміністрації – голова
ради оборони області

Віктор МИКИТА

Завідувач сектору оборонної роботи
апарату облдержадміністрації –
секретар ради оборони області

Ігор НАУМОВ

