
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

20.10.2022                                     м. Ужгород                                                  № 680 

 

 

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 основи національного спротиву”, „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” (зі змінами),          

№ 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, 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 20 жовтня 2022 року 

№ 48, що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

В. о. голови обласної державної  

адміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації                         

 

 

                             Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ  
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Р І Ш Е Н Н Я № 48 

ради оборони області 

20 жовтня 2022 року 

 

Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави 

 

Заслухавши інформацію із питання  порядку денного, з метою створення умов 

для спроможності енергосистеми забезпечувати функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури,   ВИРІШИЛИ: 
 

1. Взяти до відома інформацію генерального директора ПрАТ 

„Закарпаттяобленерго” Білака О. О. 

2. Встановити обов’язкове обмеження споживання електричної енергії для  

суб’єктів господарювання області в період з 7.00 год. до 23.00 години. 

3. Рекомендувати фізичним особам обмежити побутове споживання 

електричної енергії. 

4. Начальникам районних військових адміністрацій спільно з головами 

сільських, селищних, міських рад (територіальних громад), Головному управлінню 

Національної поліції в Закарпатській області, ПрАТ „Закарпаттяобленерго”  вжити 

вичерпних заходів щодо виконання зазначеного рішення. 

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

обласної військової адміністрації оприлюднити рішення у засобах масової 

інформації. 

 

 

 

В. о. голови обласної державної 

адміністрації – начальника обласної 

військової адміністрації – заступник 

голови ради оборони області  

 

 

 

              Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

 

Заступник начальника відділу 

оборонної роботи апарату обласної 

військової адміністрації – секретар 

ради оборони області  

 

                              

    

                  Олександр МАРОШАН  
 

 

 

 


