ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.04.2022

м. Ужгород

№ 145

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”, статей 4, 8 і 15 Закону України
„Про правовий режим воєнного стану”, статті 14 Закону України „Про оборону
України”, законів України „Про затвердження Указу Президента України ,,Про
введення воєнного стану в Україні”, „Про затвердження Указу Президента
України ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, Указів
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення
воєнного стану в Україні”, № 68/2022 ,,Про утворення військових
адміністрацій”, від 14 березня 2022 року № 133/2022 ,,Про продовження строку
дії воєнного стану в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2022 року № 181-р „Питання запровадження та забезпечення
здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні”, постанови
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 507:
1. Увести в дію рішення ради оборони області від 23 квітня 2022 року
№ 23, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова
обласної
державної
адміністрації
–
начальник
обласної військової адміністрації
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Р І Ш Е Н Н Я № 23
ради оборони області
23 квітня 2022 року
Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України,
захисту безпеки населення та інтересів держави
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 8 Закону України „Про правовий
режим воєнного стану”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року
№ 573 ,,Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму
воєнного стану”, заслухавши інформацію із питань порядку денного, ВИРІШИЛИ:
1. Запровадити на території Закарпатської області з 23 год. 00 хв. 23 квітня до
05 год. 00 хв. 24 квітня 2022 року комендантську годину (заборону перебування на
вулицях та в інших громадських місцях осіб, а також рух транспортних засобів).
2. Дозволяється перебування на території Закарпатської області у визначений
період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб та рух транспортних
засобів Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, Закарпатської обласної прокуратури, Закарпатської
спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, СБУ,
ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення заходів під час запровадження
комендантської години, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які
виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних
світлових сигнальних пристроїв.
3. Головному управлінню Національної поліції у Закарпатській області спільно з
Управлінням патрульної поліції у Закарпатській області та Ужгородським зональним
відділом військової служби правопорядку забезпечити контроль за дотриманням
комендантської години.
4. Начальникам районних військових адміністрацій довести зазначене рішення
до відома місцевих рад (ТГ).
5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної
військової адміністрації довести це рішення до відома підприємств, установ,
організацій та населення через засоби масової інформації.
Голова
обласної
державної
адміністрації – начальник обласної
військової адміністрації – голова ради
оборони області

Віктор МИКИТА

Начальник відділу оборонної роботи
апарату
обласної
військової
адміністрації – секретар ради оборони
області
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