
Besluit "Over maatregelen genomen in de 
samenstellende entiteiten van de 
Russische Federatie in verband met het 
besluit van de president van de Russische 
Federatie van 19 oktober 2022 nr. 756" 
 
Vladimir Poetin ondertekende decreet "over maatregelen die zijn 

geïmplementeerd in de onderwerpen van de Russische Federatie in 

verband met decreet van de president van de Russische Federatie 

nr. 756 van 19 oktober 2022." 
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Decreet tekst: 

 

Om de efficiëntie te verbeteren van de activiteiten van hoge ambtenaren 

(uitvoerende autoriteiten) van de samenstellende entiteiten van de Russische 

Federatie in verband met de invoering van de staat van beleg op het 

grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loehansk, 

Zaporozhye en Cherson, Ik beslis: 

zie ook 

Decreet betreffende de invoering van de staat van beleg op het grondgebied van de 

regio's DPR, LPR, Zaporozhye en Cherson 

19 oktober 2022 

1. Op het grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek 

Loehansk, Zaporozhye en Cherson een regime invoeren (maximaal 

reactieniveau), waaronder de hoogste functionarissen (uitvoerende 

autoriteiten) van deze samenstellende entiteiten van de Russische Federatie 

de verleende bevoegdheden uitoefenen voor door de federale constitutionele 

wet van 30 januari 2002 nr. 1-FKZ "Over de staat van beleg", bevoegdheden 

om mobilisatiemaatregelen in de economische sfeer uit te voeren, in de 

uitvoerende autoriteiten van deze samenstellende entiteiten van de Russische 

Federatie en lokale overheden, civiele defensiemaatregelen, bescherming van 

de bevolking en gebieden tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
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noodsituaties, evenals de bevoegdheid om maatregelen uit te voeren om te 

voldoen aan de behoeften van de strijdkrachten van de Russische Federatie, 

andere troepen, militaire formaties,organen en de behoeften van de bevolking. 

2. Op het grondgebied van de onderdanen van de Russische Federatie 

genoemd in paragraaf 1 van dit besluit, in overeenstemming met de federale 

wet van 31 mei 1996 nr. 61-FZ "On Defense" en andere regelgevende 

rechtshandelingen van de Russische Federatie, territoriale verdediging wordt 

uitgevoerd en interdepartementale coördinerende instanties worden opgericht 

(hoofdkwartier voor territoriale verdediging). 

3. Op het grondgebied van de Republiek van de Krim, het Krasnodar-gebied, 

Belgorod, Bryansk, Voronezh, Koersk, Rostov en de stad Sebastopol een 

regime invoeren (gemiddelde respons), waaronder de hoogste functionarissen 

(uitvoerende autoriteiten) van deze samenstellende entiteiten van de 

Russische Federatie oefenen bevoegdheden uit voor het uitvoeren van 

mobilisatiemaatregelen in de economische sfeer, in de uitvoerende autoriteiten 

van deze samenstellende entiteiten van de Russische Federatie en lokale 

overheden, individuele maatregelen voor territoriale verdediging, civiele 

beschermingsmaatregelen, bescherming van de bevolking en territoria van 

natuurlijke en door de mens veroorzaakte noodsituaties, evenals de 

bevoegdheid om maatregelen uit te voeren om te voorzien in de behoeften 

van de strijdkrachten van de Russische Federatie, andere troepen, militaire 

formaties, lichamen en behoeften van de bevolking.De hoogste 

functionarissen (uitvoerende autoriteiten) van deze samenstellende entiteiten 

van de Russische Federatie voeren ook de volgende maatregelen uit: 

a) versterking van de bescherming van de openbare orde en het waarborgen 

van de openbare veiligheid, de bescherming van militaire, belangrijke staats- 

en speciale faciliteiten, faciliteiten die de vitale activiteit van de bevolking 

waarborgen, het functioneren van vervoer, communicatie en communicatie, 

energiefaciliteiten, evenals faciliteiten die een verhoogd gevaar vormen voor 

het leven en de gezondheid van de mens en voor de natuurlijke omgeving; 

b) invoering van een speciaal exploitatieregime voor voorzieningen die het 

functioneren van transport-, communicatie- en communicatievoorzieningen, 

energievoorzieningen garanderen, alsmede voorzieningen die een verhoogd 

gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en voor de 

natuurlijke omgeving; 



c) tijdelijke hervestiging van bewoners naar veilige gebieden met de verplichte 

verstrekking van vaste of tijdelijke woonruimte aan deze bewoners; 

d) invoering en handhaving van een speciale regeling voor het binnenkomen 

en verlaten van het grondgebied, alsmede beperking van de bewegingsvrijheid 

daarop; 

e) beperking van het verkeer van voertuigen en hun inspectie; 

f) invoering van controle over de exploitatie van faciliteiten die het functioneren 

van transport, communicatie en communicatie verzekeren, over de exploitatie 

van drukkerijen, computercentra en geautomatiseerde systemen, en het 

gebruik van hun werk voor defensiedoeleinden. 

4. Op het grondgebied van de samenstellende entiteiten van de Russische 

Federatie die deel uitmaken van het Centraal Federaal District en het Zuidelijk 

Federaal District, met uitzondering van de samenstellende entiteiten van de 

Russische Federatie genoemd in paragraaf 3 van dit besluit, een regime ( 

hoog alarmniveau), waarbinnen hoge functionarissen (uitvoerende 

autoriteiten) de genoemde samenstellende entiteiten van de Russische 

Federatie de bevoegdheid uitoefenen om beslissingen te nemen over het 

uitvoeren van individuele maatregelen voor territoriale verdediging en civiele 

bescherming, maatregelen om de bevolking en territoria te beschermen tegen 

natuurlijke en menselijke -noodgevallen, evenals de bevoegdheid om 

maatregelen uit te voeren om te voldoen aan de behoeften van de 

strijdkrachten van de Russische Federatie, andere troepen, militaire formaties, 

lichamen en behoeften van de bevolking.De hoogste functionarissen 

(uitvoerende autoriteiten) van deze samenstellende entiteiten van de 

Russische Federatie voeren ook de volgende maatregelen uit: 

a) versterking van de bescherming van de openbare orde en het waarborgen 

van de openbare veiligheid, de bescherming van militaire, belangrijke staats- 

en speciale faciliteiten, faciliteiten die de vitale activiteit van de bevolking 

waarborgen, het functioneren van vervoer, communicatie en communicatie, 

energiefaciliteiten, evenals faciliteiten die een verhoogd gevaar vormen voor 

het leven en de gezondheid van de mens en voor de natuurlijke omgeving; 

b) invoering van een speciaal exploitatieregime voor voorzieningen die het 

functioneren van transport-, communicatie- en communicatievoorzieningen, 

energievoorzieningen garanderen, alsmede voorzieningen die een verhoogd 



gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en voor de 

natuurlijke omgeving; 

c) beperking van het verkeer van voertuigen en hun inspectie; 

d) invoering van controle over de exploitatie van faciliteiten die het 

functioneren van transport, communicatie en communicatie verzekeren, over 

de exploitatie van drukkerijen, computercentra en geautomatiseerde 

systemen, en het gebruik van hun werk voor defensiedoeleinden. 

5. Op het grondgebied van de samenstellende entiteiten van de Russische 

Federatie die niet in de leden 1, 3 en 4 van dit besluit worden genoemd, een 

regime (niveau van basisgereedheid) invoeren waaronder de hoogste 

functionarissen (uitvoerende autoriteiten) van de genoemde samenstellende 

entiteiten van de Russische Federatie de bevoegdheid uitoefenen om 

beslissingen te nemen over het nemen van maatregelen om de bevolking en 

gebieden te beschermen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte 

noodsituaties, evenals de bevoegdheid om maatregelen uit te voeren om te 

voldoen aan de behoeften van de strijdkrachten van de Russische Federatie, 

andere troepen , militaire formaties, lichamen en behoeften van de 

bevolking. De hoogste functionarissen (uitvoerende autoriteiten) van deze 

samenstellende entiteiten van de Russische Federatie voeren ook de 

volgende maatregelen uit: 

a) versterking van de bescherming van de openbare orde en het waarborgen 

van de openbare veiligheid, de bescherming van militaire, belangrijke staats- 

en speciale faciliteiten, faciliteiten die de vitale activiteit van de bevolking 

waarborgen, het functioneren van vervoer, communicatie en communicatie, 

energiefaciliteiten, evenals faciliteiten die een verhoogd gevaar vormen voor 

het leven en de gezondheid van de mens en voor de natuurlijke omgeving; 

b) de invoering van een speciaal exploitatieregime voor voorzieningen die het 

functioneren van transport-, communicatie- en communicatievoorzieningen, 

energievoorzieningen garanderen, alsmede voorzieningen die een verhoogd 

gevaar vormen voor het leven en de gezondheid van mensen en voor de 

natuurlijke omgeving. 

6. Vaststellen dat de lijst van uit te voeren maatregelen, het tijdschema, de 

kenmerken en de procedure voor de uitvoering ervan onafhankelijk worden 

bepaald door de beslissingen van de hoogste ambtenaar van de 

samenstellende entiteit van de Russische Federatie, rekening houdend met de 



huidige situatie en nieuwe risico's op het grondgebied van deze 

samenstellende entiteit van de Russische Federatie. 

7. Voor de hoogste functionarissen van de samenstellende entiteiten van de 

Russische Federatie, het creëren van een operationeel hoofdkwartier voor de 

samenstellende entiteiten van de Russische Federatie om de maatregelen 

waarin dit besluit voorziet, uit te voeren. Het hoofd van het operationele 

hoofdkwartier van het onderwerp van de Russische Federatie is de hoogste 

ambtenaar van het onderwerp van de Russische Federatie. Het operationele 

hoofdkwartier van een onderwerp van de Russische Federatie omvat 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie van de Russische 

Federatie, hoofden van de relevante territoriale organen van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie, het Ministerie van de 

Russische Federatie voor Civiele Bescherming, Noodgevallen en Disaster 

Relief, de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie, de Federale 

Dienst van de Nationale Troepenwachten van de Russische Federatie, 

8. Beslissingen van de hoogste functionaris van de samenstellende entiteit 

van de Russische Federatie (operationeel hoofdkwartier), genomen in het 

kader van zijn bevoegdheid in overeenstemming met dit besluit, zijn bindend 

voor de uitvoerende autoriteiten van de overeenkomstige samenstellende 

entiteit van de Russische Federatie, plaatselijk zelfbestuursorganen, 

territoriale organen van federale uitvoerende autoriteiten die activiteiten 

uitvoeren op het grondgebied van het overeenkomstige onderwerp van de 

Russische Federatie, andere organen, waaronder collegiale, organisaties die 

actief zijn op het grondgebied van het overeenkomstige onderwerp van de 

Russische Federatie, burgers geregistreerd op de woonplaats (verblijfplaats) 

en (of) gelegen op het grondgebied van het overeenkomstige onderwerp van 

de Russische Federatie. 

9. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn officiële bekendmaking. 
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