
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 18.09.2015 № 440/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
27.02.2019 № 123/2019-р)

 
П Е Р Е Л І К 

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 сільськогос-
подарських тварин і 
рослин 

Департамент агропромислового розвитку облдерж-
адміністрації 
Управління безпечності харчових продуктів та вете-
ринарії, фітосанітарної безпеки, контролю у сфері на-
сінництва та розсадництва Головного управління Держ-
продепоживслужби в області* 
Державна екологічна інспекція в області* 
Управління охорони, використання і відтворення вод-
них біоресурсів та регулювання рибальства в області* 
Хмельницька філія державної установи “Інститут охо-
рони ґрунтів України”*  
Хмельницьке обласне управління лісового та мислив-
ського господарства 
Об’єднання агролісогосподарських підприємств об-
ласті “Хмельницькоблагроліс”* 

Директор Департаменту 
агропромислового розвит-
ку облдержадміністрації 

Заступник директора Де-
партаменту агропромисло-
вого розвитку облдерж-
адміністрації 
Посадові особи керівного 
складу органів Держліс-
агенства, Головного управ-
ління Держпродспоживслуж-
би в області, керівники су-
б’єктів господарювання сіль-
ськогосподарського спряму-
вання* 
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1 2 3 4 5 
2 Спеціалізована служба 

енергетики 
AT “Хмельницькобленерго”*  
НЕК “Укренерго” Піадено-Західна ЕС: 
“Хмельницька ремонтна виробнича база”* 

Генеральний директор 
AT “Хмельницькобленерго”

Директор технічний AT 
“Хмельницькобленерго” 
Начальник служби з пи-
тань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та еко-
логії АТ “Хмельницьк-
обленерго” 

3 Комунально-технічна 
спеціалізована служба 

Управління житлово-комунального господарства обл-
держадміністрації 
ПАТ “Хмельницькгаз”* 
Підприємства водопровідно-каналізаційного господар-
ства та комунальної теплоенергетики області* 

Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації 

Начальник відділу еко-
номічного аналізу та кад-
рово-юридичної роботи 
управління житлово-кому-
нального господарства 
облдержадміністрації, 
керівники суб’єктів го-
сподароювання житлово-
комунального господар-
ства* 

4 Інженерна спеціалізована 
служба 

Управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації 
Служба автомобільних доріг в області* 
ДП “Хмельницький облавтодор”* 
Суб’єкти господарювання дорожньо-будівельного та 
дорожньо-експлуатаційного спрямування, які прова-
дять будівельну діяльність (визначаються в залежності 
від ситуації) 

Начальник управління 
регіонального  розвитку 
та будівництва облдерж-
адміністрації 

Начальник відділу місто-
будування та архітектури 
облдержадміністрації – 
головний архітектор об-
ласті, посадові особи ке-
рівного складу суб’єктів 
господарювання дорож-
ньо-будівельного та до-
рожньо-експлуатаційного 
спрямування, які прова-
дять будівельну діяль-
ність 
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1 2 3 4 5 
5 Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування 
Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
Спілка споживчих товариств Хмельницької області* 
Прат Фірма “Бакалія”* 
ТОВ “Гермес”* 
ТОВ “Галатея”* 

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

Заступник начальника управ-
ління з питань розвитку під-
приємства та споживчого 
ринку – начальник відділу 
споживчого ринку Департа-
менту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації 
Посадові особи керівного 
складу суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі та 
харчування* 

6 Спеціалізована служба 
матеріального 
забезпечення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
ТДВ “Хмельницькзалізобетон”*  
ПАТ “Гіпсовик”*  
ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”*  
ДП ПАТ “Оболонь”, “Красилівське”, м. Красилів* 

Заступник директора 
Департаменту – началь-
ник управління з питань 
розвитку підприємницт-
ва та споживчого ринку 
Департаменту економіч-
ного розвитку, проми-
словості та інфраструк-
тури облдержадміні-
страції 

Начальник відділу розвитку 
промисловості управління 
промисловості та інфраструк-
тури Департаменту еконо-
мічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури обл-
держадміністрації 
Посадові особи керівного 
складу суб’єктів господарю-
вання, що здійснюють вироб-
ництво та постачання буді-
вельних матеріалів, робочого 
інвентарю і спеціального одя-
гу, засобів радіаційного та хі-
мічного захисту, засобів і 
послуг зв’язку, медико-сані-
тарного майна, дегазаційних, 
пально-мастильних матері-
алів, питної води, продоволь-
ства та речового майна* 
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1 2 3 4 5 
7 Медична спеціалізована 

служба 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
Лікувальні установи обласного підпорядкування 
Хмельницький обласний центр екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф 
ЛУ “Хмельницький обласний лабораторний центр 
МОЗ України ”* 
Управління державного нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства Головного управління Держ-
продспоживслужби в області* 
Хмельницька обласна фірма “Фармація”; 
ТОВ “Гармонія-Фарм”* 

Директор Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

Заступник директора Де-
партаменту охорони здо-
ров’я облдержадміністрації 
Керівники територіаль-
них органів Держпрод-
споживслужби 
Посадові особи керівного 
складу лікувальних та лі-
кувально-профілактичних 
закладів і установ, суб’єк-
тів господарювання, що 
здійснюють виробництво 
та постачання фармацев-
тичних і лікувальних за-
собів 

8 Спеціалізована служба 
транспортного забезпечення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
Відокремлений підрозділ Козятинська дирекція заліз-
ничних перевезень Державного територіально-галузе-
вого об’єднання “Південно-Західна залізниця”* 
Відокремлений підрозділ Жмеринська дирекція заліз-
ничних перевезень Державного територіально-галузе-
вого об’єднання “Південно-Західна залізниця”* 
Управління Укртрансбезпеки в області 

Заступник директора 
Департаменту – началь-
ник управління проми-
словості та інфраструк-
тури Департаменту еко-
номічного розвитку про-
мисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

Головний спеціаліст 
відділу інфраструктури 
управління промисло-
вості та інфраструктури 
Департаменту економіч-
ного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури 
Посадові особи керівного 
складу суб’єктів госпо-
дарювання, що провадять 
діяльність у сфері пере-
везень 
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1 2 3 4 5 
9 Спеціалізована служба 

зв'язку і оповіщення 
Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
Управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 
Головне управління ДСНС України в області 
Головне управління Національної поліції в області* 
Філія ПАТ “Національна Суспільна Телерадіокомпанія Ук-
раїни” “Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”*
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 
Хмельницька філія ПАТ “Укртелеком” та її структурні 
підрозділи в містах та районах області* 
Оператори і провайдери телекомунікацій* 

Заступник директора 
Департаменту – началь-
ник управління еконо-
мічного розвитку Депар-
таменту економічного 
розвитку промисловості 
та інфраструктури обл-
держадміністрації 

Начальник відділу опера-
тивного чергування та за-
безпечення централізова-
ного оповіщення управ-
ління з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації 
Посадові особи керівного 
складу   ДСНС, ГУ НП в 
області, ПАТ “Укртеле-
ком”, оператори і провай-
дери телекомунікацій * 

10 Спеціалізована служба 
охорони публічного 
(громадського) порядку 

ГУ Національної поліції в області 
Управління превентивної діяльності Національної по-
ліції в області 
Управління поліції охорони в області* 
Управління патрульної поліції у м. Хмельницький* 

Заступник начальника 
Головного управління 
Національної поліції в 
області 

Начальник управління 
превентивної діяльності 
Головного управління 
Національної поліції в 
області 
Начальник управління по-
ліції охорони в області 
Начальник управління 
патрульної поліції у 
м. Хмельницький 

11 Протипожежна спеціалізо-
вана 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 

Начальник управління 
організації реагування на 
надзвичайні ситуації та 
цивільного захисту Го-
ловного управління 
ДСНС України в області 
Начальник оперативно-
координаційного центру 
Головного управління 
ДСНС України в області 
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1 2 3 4 5 
12 Технічна спеціалізована 

служба 
Департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації 
Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у 
сфері ремонту та технічного обслуговування, авто-
мобільної інженерної та спеціальної техніки і засобів в 
області* 

Заступник начальника уп-
равління промисловості 
та інфраструктури – на-
чальник відділу інфра-
структури Департаменту 
економічного розвитку, 
промисловості та інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

Головний спеціаліст від-
ділу інфраструктури уп-
равління промисловості 
та інфраструктури Депар-
таменту економічного 
розвитку, промисловості 
та інфраструктури обл-
держадміністрації 
Посадові особи керівного 
складу суб’єктів госпо-
дарювання, що провадять 
діяльність у сфері ремон-
ту та технічного обслуго-
вування автомобільної 
інженерної та спеціальної 
техніки і засобів 

 
Примітка: * входять до переліку обласних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної  
     системи цивільного захисту Хмельницької області за згодою 
 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              О. Самолюк 


