
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 18.09.2015 № 440/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
02.02.2015 № 49/2016-р)

 
ПЕРЕЛІК 

обласних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Хмельницької області 

№ 
з/п 

Найменування 
спеціалізованої 

служби цивільного 
захисту 

Органи управління і суб’єкти господарювання, що входять до 
спеціалізованих служб цивільного захисту 

Начальник 
спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступники начальника 
спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

1 2 3 4 5 
1. Спеціалізована 

служба із захисту 
сільськогосподар-
ських тварин і 
рослин 

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
Головне управління ветеринарної медицини у Хмельницькій області 
Державна фітосанітарна інспекція Хмельницької області 
Хмельницька філія Державної установи “Інститут охорони ґрунтів 
України” 
Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського гос-
подарства 
Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів 
та регулювання рибальства у Хмельницькій області 
Хмельницька регіональна державна лабораторія ветеринарної 
медицини* 
Об’єднання агролісогосподарських підприємств Хмельницької області 
“Хмельницькоблагроліс”* 
Хмельницьке виробниче сільськогосподарське рибоводне під-
приємство 

Директор Департаменту 
агропромислового роз-
витку облдержадміні-
страції 

Заступник директора Департа-
менту – начальник управлін-
ня розвитку тваринництва, 
переробної та харчової про-
мисловості Департаменту 
агропромислового розвит-
ку облдержадміністрації, 
посадові особи керівного 
складу органів Держветфіто-
служби, Держлісагентства, ке-
рівники суб’єктів господа-
рювання сільськогосподар-
ського спрямування* 
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2 Спеціалізована 

служба енергетики 
ПАТ “Хмельницькобленерго”* 
ВП “Хмельницькі магістральні електричні мережі” ДП НЕК “Укренерго”* 
ТВО “Хмельницьке управління № 13 “Електро”* 

Генеральний директор 
ПАТ “Хмельницькобл-
енерго”* 

Заступник генерального ди-
ректора ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” – головний інже-
нер* 

3 Комунально-техніч-
на спеціалізована 
служба 

Управління житлово-комунального господарства облдержадміні-
страції 
Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства та 
комунальної теплоенергетики області* 

Заступник начальника 
управління житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації 

Начальник відділу житло-
во-комунального господар-
ства та охорони праці уп-
равління житлово-комуналь-
ного господарства облдерж-
адміністрації, керівники су-
б’єктів господарювання жит-
лово-комунального госпо-
дарства* 

4 Інженерна спеціа-
лізована служба 

Управління регіонального розвитку та будівництва облдержадмі-
ністрації 
Суб’єкти господарювання дорожньо-будівельного та дорожньо-
експлуатаційного спрямування, які провадять будівельну діяль-
ність (визначаються в залежності від ситуації)* 

Начальник управління 
регіонального розвит-
ку та будівництва обл-
держадміністрації 

Начальник відділу місто-
будування та архітектури 
облдержадміністрації – голов-
ний архітектор Хмельниць-
кої області, посадові особи 
керівного складу суб’єктів 
господарювання дорожньо-
будівельного та дорожньо-
експлуатаційного спряму-
вання, які провадять буді-
вельну діяльність* 

5 Спеціалізована служ-
ба торгівлі та харчу-
вання 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 
Спілка споживчих товариств Хмельницької області* 
Прат Фірма “Бакалія”* 
ТОВ “Гермес”* 
ТОВ “Галатея”* 

Директор Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

Посадові особи керівного 
складу суб’єктів господа-
рювання у сфері торгівлі і 
харчування* 
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6 Спеціалізована 

служба матеріаль-
ного забезпечення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації 
ТДВ “Хмельницькзалізобетон”* 
ПАТ “Гіпсовик”* 
ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”* 
ДП ПАТ “Оболонь” “Красилівське”* 
 

Заступник директора Де-
партаменту-начальник 
управління з питань 
розвитку підприємницт-
ва та споживчого рин-
ку Департаменту еконо-
мічного розвитку, про-
мисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

Посадові особи керівного 
складу суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють 
виробництво та постачання 
будівельних матеріалів, ро-
бочого інвентарю і спеці-
ального одягу, засобів ра-
діаційного та хімічного за-
хисту, засобів і послуг 
зв’язку, медико-санітарного 
майна, дегазаційних, пально-
мастильних матеріалів, пит-
ної води, продовольства та 
речового майна* 

7 Медична спеціа-
лізована служба 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
Лікувальні установи обласного підпорядкування 
Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф 
Головне управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області 
Хмельницька обласна фірма “Фармація”* 
ТОВ “Гармонія – Фарм”* 

Директор Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

Керівники територіальних ор-
ганів та підрозділів Держсан-
епідслужби, посадові особи 
керівного складу лікуваль-
них та лікувально-профілак-
тичних закладів і установ, 
суб’єктів господарювання, 
що здійснюють вироб-
ництво та постачання фар-
мацевтичних і лікувальних за-
собів* 
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8 Спеціалізована 

служба транспорт-
ного забезпечення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації 
Управління Укртрансінспекції у Хмельницькій області 
Козятинська дирекція залізничних перевезень Державного 
територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна 
залізниця”* 
Жмеринська дирекція залізничних перевезень Державного те-
риторіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”* 

Заступник директора 
Департаменту економіч-
ного розвитку, промис-
ловості та інфраструк-
тури – начальник управ-
ління промисловості та 
інфраструктури 

Посадові особи керівного 
складу філій, відділень та 
інших відокремлених під-
розділів державних суб’єктів 
господарювання, що про-
вадять діяльність у сфері 
автомобільних, залізничних, 
повітряних та річкових (мор-
ських) перевезень, суб’єк-
тів господарювання, що 
провадять діяльність у сфе-
рі автомобільних, залізнич-
них, повітряних та річкових 
(морських) перевезень * 

9 Спеціалізована 
служба зв’язку і 
оповіщення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації 
Управління з питань цивільного захисту населення облдержадмі-
ністрації 
Головне управління ДСНС України в області 
Головне управління Національної поліції України в області 
Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія “Поділля-центр”* 
Хмельницька філія ПАТ “Укртелеком” та її структурні підроз-
діли в містах та районах області* 
ПАТ ПТК “Мітел”* 
Представництво ЗАТ “Київстар GSM”* 
Хмельницька філія СП UMC* 

Заступник директора 
Департаменту-начальник 
управління економічного 
розвитку Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадміні-
страції 

Начальник відділу опера-
тивного чергування та за-
безпечення централізова-
ного оповіщення управлін-
ня з питань цивільного за-
хисту населення облдерж-
адміністрації, посадові осо-
би керівного складу терито-
ріальних органів ДСНС, 
Національної поліції, ПАТ 
“Укртелеком”, операторів і 
провайдерів телекомуніка-
цій* 

10 Спеціалізована 
служба охорони гро-
мадського порядку 

Головне управління Національної поліції  в області 
Управління превентивної діяльності Національної поліції 
України в області 
Управління поліції охорони в області 

Заступник начальника 
Головного управління 
Національної поліції в 
області 

Начальник управління превен-
тивної діяльності Національ-
ної поліції в області, на-
чальник управління поліції 
охорони в області 
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11 Протипожежна 

спеціалізована 
служба 

Головне управління ДСНС України в області 
Підрозділи відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони* 

Заступник начальника 
Головного управління 
ДСНС України в області 
з реагування на надзви-
чайні ситуації 

Перший заступник началь-
ника спеціалізованої служ-
би – начальник управління 
реагування на надзвичайні 
ситуації, заступник началь-
ника спеціалізованої служ-
би – начальник управління 
організації заходів цивіль-
ного захисту області, заступ-
ник начальника спеціалізо-
ваної служби – начальник 
оперативно-координаційно-
го центру Головного уп-
равління ДСНС України в 
області 

12 Технічна спеціалі-
зована служба 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації 
Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері ре-
монту та технічного обслуговування автомобільної, інженерної 
та спеціальної техніки і засобів в області* 

Заступник директора 
Департаменту економіч-
ного розвитку, промис-
ловості та інфраструк-
тури – начальник управ-
ління промисловості та 
інфраструктури 

Посадові особи керівного 
складу суб’єктів господа-
рювання, що провадять 
діяльність у сфері ремонту 
та технічного обслугову-
вання автомобільної, інже-
нерної та спеціальної тех-
ніки і засобів* 

 Примітка:  *входять до переліку обласних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної  
       державної системи цивільного захисту Хмельницької області за згодою 
 
 

 Заступник голови  
 адміністрації          В.Кальніченко 

 


