
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 14.07.2015 № 309/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
09.06.2016 № 251/2016-р) 

 

 
ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
обласної державної адміністрації 

 
Голова облдержадміністрації – голова комісії 
Заступник голови облдержадміністрації – перший заступник голови 

комісії 
Начальник управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації 

– заступник голови комісії 

Начальник Головного управління Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій в області 

– заступник голови комісії, 
керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної си-
туації* 

Начальник відділу управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

– секретар комісії 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури облдержадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміні-
страції 

– член комісії 

Директор Департаменту соціального захисту населення обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації – член комісії 
Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління Служби безпеки України в області – член комісії* 
Начальник Головного управління Національної поліції в об-
ласті 

– член комісії* 

Голова правління ПАТ “Хмельницькгаз” – член комісії* 
Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” – член комісії* 
Директор виконавчий філії НТКУ “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “Поділля-центр” 

– член комісії* 
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Директор Хмельницької філії ПАТ “Укртелеком” – член комісії* 
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 
області 

– член комісії* 

Начальник Державної екологічної інспекції в області – член комісії* 
Начальник Служби автомобільних доріг в області – член комісії* 
Директор дочірнього підприємства “Хмельницький облавто-
дор” 

– член комісії* 

Начальник управління Державної служби України з питань 
праці в області 

– член комісії* 

Начальник управління Державної архітектурно-будівельної 
інспекції в області 

– член комісії* 

Начальник обласного управління водних ресурсів – член комісії* 
Начальник обласного управління лісового та мисливського 
господарства 

– член комісії* 

Начальник обласного центру з гідрометеорології – член комісії* 
Обласний військовий комісар – член комісії* 
Начальник управління представництва, захисту інтересів 
громадян та держави у суді прокуратури області 

– член комісії* 

* Включаються до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
обласної державної адміністрації за згодою 

 
 
Заступник голови  
адміністрації                 В.Кальніченко 
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