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Про надання інформації

У Правовому департаменті розглянуто Ваше звернення від 19 грудня
2018 року щодо надаьшя інформації про наявність нормативно-правових актів
які забороняють або ішшш чином обмежують проведення відео-, кіно- та
фотознімання місцевості та об*єктів в рамках правового режшиу воєнного стану
та інших правових режимів, які діють на цей час і будуть діяти одразу після
завершеьшя воєнного стану на територіях Донецької та Луганської областей з
надаьшям їх копій.

Повідомляємо, що відповідно до частшш першої статті 4 Закону Україьш
«Про правовий режим воєнного стану» на територіях, на яких введено воєньшй
стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом
із військовим командуванням запровадження та здійснеьшя заходів правового
режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та
безпеки, охорони прав, свобод і . закоьших інтересів громадян можуть
утворюватися тимчасові державні оргаьш - військові адміністрації.

Відповідно до частшш другої статті 15 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» військові адміністрації населених [пунктів здійснюють
делеговані повноважетшя органів виконавчої влади, надані органам місцевого
самоврядуваІ-шя законами України.

Частштами другою, третьою та четвертою статті 9 Закону Україьш
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» визначено, що керівншпво силами та засобами Збройних Сил
Україшт, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, Міністерства внутрішніх справ Україьш, Національної поліції
України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної

,

агресії Російської Федерації безпосередньо у Донецькій та Луганській областях,
здійснює Командувач об'єднаних сил якш'їт реалізує свої повноваження через
Об”єднаьшй оперативний штаб Збройних Сил України.

Об'єднаьшй оперативьшй штаб Збройших Сил України через відповідні
оргаьш військового управління здійснює планування, організацію та контроль
виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і



стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, спрямування, координацію і контроль за діяльністю військово-
цивільних чи військових адміністрацій у Донецькій та Луганській областях.

Заборона або обмеження проведення відео-, кіно- та фотознімання
місцевості та об”єктів в рамках правового режиму воєнного стану та інпшх
правових режимів, які діють на цей час і будуть діяти о 1 ,эаз к.,після завершення
воеьшого стану на територіях Донецької та Лугансько" об аоїтей визначається
наказами командувача об”єднанихсил. !]
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