ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 27.02.2022

Покровськ

№ 32

Про запровадження комендантської
години та встановлення спеціального
режиму світломаскування на території
Покровського району Донецької області
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,
відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року №68/2022
«Про утворення військових адміністрацій», керуючись пунктом 5 частини 1
статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації,
начальника обласної військової адміністрації від 27 лютого 2022 року
№ 190/5-22 «Про запровадження комендантської години та встановлення
спеціального режиму світломаскування на території Донецької області»,
з о б о в ’ я з у ю:
1. Запровадити з 27 лютого 2022 року на території Покровського району
комендантську годину з 17 години 00 хвилин до 08 години 00 хвилин та
встановити спеціальний режим світломаскування строком на 30 діб відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 573 «Питання
запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану».
2. Заборонити перебування в цей період доби на вулицях та в інших
громадських місцях без спеціально виданих перепусток.
3. Призначити Кузьміна Олексія Володимировича – військового коменданта
військової комендатури м.Покровськ комендантом Покровського району.
4. Уповноважити Коменданта здійснювати організацію і забезпечення
заходів під час запровадження комендантської години та спеціального режиму
світломаскування на території Покровського району Донецької області.

5. Коменданту спільно з сільськими, селищними, міськими головами,
керівниками військово-цивільних адміністрацій населених пунктів забезпечити
видачу, облік та зберігання перепусток.
6. Відділу з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної
роботи райдержадміністрації (Петлюченко):
1) розробити зразок, опис бланка перепустки, а також порядок
виготовлення, видачі, заміни повернення таких перепусток, особливості їх
використання на території запровадження комендантської години.
2) у взаємодії з територіальними органами Національної поліції України,
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України,
Служби безпеки України, Збройних Сил України забезпечити виконання
комендантської години та спеціального режиму світломаскування;
3) спільно з сільськими, селищними, міськими головами, керівниками
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів забезпечити інформування
підприємств, установ, організацій та населення про запровадження
комендантської години на відповідних територіях та встановлення спеціального
режиму світломаскування.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації,
начальник районної
військової адміністрації

Андрій БОНДАРЕНКО

