
Додаток  
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
від 18.09.2015 № 440/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
04.05.2020 № 351/2020-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 сільсько-
господарських тва-
рин і рослин 

Департамент розвитку промисловості та агропромис-
лового комплексу облдержадміністрації 
Головне управління Держпродспоживслужби в області* 
Державна екологічна інспекція у Хмельницький області* 
Управління Державного агентства рибного господар-
ства у Хмельницькій 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”* 
Суб’єкти господарювання сільськогосподарського 
спрямування* 

Директор Департаменту 
розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу 

Начальник управління інвести-
ційної та дорадчої діяльності Де-
партаменту розвитку промисло-
вості та агропромислового комп-
лексу облдержадміністрації 
Посадові особи керівного складу 
органів управління Головного 
управління Держпродспожив-
служби, управління лісового та 
мисливського господарства об-
ласті 



2 
 

 

1 2 3 4 5 
2 Спеціалізована 

служба енергетики 
АТ “Хмельницькобленерго”* 
НЕК “Укренерго” Південно-Західна ЕС 
“Хмельницька ремонтна виробнича база”* 

Генеральний директор АТ 
“Хмельницькобленерго” 

Директор технічний АТ “Хмель-
ницькобленерго” 
Директор департаменту ци-
вільного захисту, пожежної 
безпеки та екології АТ “Хмель-
ницькобленерго” 

3 Інженерна, 
комунально-технічна 
спеціалізована 
служба 

Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації 
ПАТ “Хмельницькгаз”* 
Підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства та комунальної теплоенергетики області*  
Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області* 
Дочірнє підприємство “Хмельницький облавтодор”* 
Державне підприємство “Хмельницька обласна 
служба місцевих автодоріг”* 
Суб’єкти господарювання дорожньо-будівельного та 
дорожньо-експлуатаційного спрямування, які 
провадять будівельну діяльність (визначаються в 
залежності від ситуації)* 

Директор Департаменту роз-
витку громад, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства 

Заступник директора – 
начальник управління житлово-
комунального господарства 
Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Заступник директора – 
начальник управління розвитку 
громад та будівництва Департа-
менту розвитку громад, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Начальник відділу містобуду-
вання та архітектури облдерж-
адміністрації – головний архітек-
тор Хмельницької області 
Посадові особи керівного складу 
суб’єктів господарювання 
житлово-комунального 
господарства, дорожньо-
будівельного та дорожньо-експ-
луатаційного спрямування, які 
провадять будівельну діяльність
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1 2 3 4 5 
4 Спеціалізована служба 

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

Директор Департаменту еко-
номічного розвитку, курор-
тів і туризму облдержадмі-
ністрації 

Заступник начальника управ-
ління розвитку споживчого 
ринку, підприємництва та фі-
нансового аналізу – начальник 
відділу з питань розвитку спо-
живчого ринку та публічних 
закупівель Департаменту еко-
номічного розвитку, курортів і 
туризму облдержадміністрації 
Посадові особи керівного скла-
ду суб’єктів господарювання, 
що здійснюють діяльність у 
сфері торгівлі та харчування

5 Спеціалізована служба 
матеріального забезпе-
чення 

Департамент розвитку промисловості та агропромис-
лового комплексу облдержадміністрації 
ТДВ “Хмельницькзалізобетон”* 
Хмельницьке обласне управління лісового та мис-
ливського господарства (Ізяславський лісгосп)* 
Філія “Русанівський спецкарєр” ДП “Хмельницький 
облавтодор”* 
ДП ПАТ “Оболонь” “Красилівське”, м. Красилів* 

Начальник управління аналі-
тичного забезпечення та 
обліку Департаменту розвит-
ку промисловості та агро-
промислового комплексу
облдержадміністрації 

Головний спеціаліст відділу 
аналітичного забезпечення та 
моніторингу Департаменту роз-
витку промисловості та агро-
промислового комплексу 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-санітарного май-
на, дегазаційних, пально-мас-
тильних матеріалів, питної во-
ди, продовольства та речового 
майна
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1 2 3 4 5 
6 Медична спеціалізо-

вана служба 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
Лікувальні установи обласного підпорядкування* 
КНП “Хмельницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” Хмель-
ницької обласної ради* 
Державна установа “Хмельницький обласний лабо-
раторний центр МОЗ України”* 
КНП “Хмельницький обласний центр громадського 
здоров’я” Хмельницької обласної ради* 
Головне управління Держпродспоживслужби в області* 
Хмельницька обласна фірма “Фармація”* 
ТОВ “Гармонія – Фарм” * 

Директор Департаменту охо-
рони здоров’я облдержадмі-
ністрації 

Заступник директора Депар-
таменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
Посадові особи керівного скла-
ду органів управління Го-
ловного управління Держ-
продспоживслужби в області 
Посадові особи керівного скла-
ду лікувальних та лікувально-
профілактичних закладів і уста-
нов, суб’єктів господарювання, 
що здійснюють виробництво та 
постачання фармацевтичних і 
лікувальних засобів

7 Спеціалізована служба 
транспортного та тех-
нічного забезпечення 

Управління інфраструктури облдержадміністрації 
Відокремлений підрозділ Козятинська дирекція заліз-
ничних перевезень Державного територіально-галу-
зевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”* 
Відокремлений підрозділ Жмеринська дирекція за-
лізничних перевезень Державного територіально-
галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”* 
Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області* 
Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у 
сфері перевезень, ремонту, технічного обслуговування, 
автомобільної, інженерної та спеціальної техніки і засобів в 
області*  

Начальник управління інф-
раструктури облдержадмі-
ністрації 

Заступник начальника управлін-
ня – начальник відділу транс-
порту та зв’язку управління інф-
раструктури облдержадмініст-
рації 
Посадові особи керівного складу 
суб’єктів господарювання, що 
провадять діяльність у сфері пе-
ревезень, ремонту та технічного 
обслуговування автомобільної, ін-
женерної та спеціальної техніки і 
засобів 
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1 2 3 4 5 
8 Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення 
Управління з питань цивільного захисту населення обл-
держадміністрації 
Головне управління ДСНС України в області* 
Головне управління Національної поліції в Хмель-
ницький області* 
Філія ПАТ “Національна Суспільна Телерадіоком-
панія України” “Хмельницька регіональна дирек-
ція “Поділля-центр”*  
Департамент інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій  облдержадміністрації 
Хмельницька філія ПАТ “Укртелеком” та її струк-
турні підрозділи в містах та районах області* 
КП “Укрспецзв’язок”* 
Управління Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації у Хмельницькій області* 
Оператори і провайдери телекомунікацій*  

Начальник відділу опера-
тивного чергування та за-
безпечення централізова-
ного оповіщення управ-
ління з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації 

Головний спеціаліст відділу 
оперативного чергування та 
забезпечення централізованого 
оповіщення управління з пи-
тань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації  
Посадові особи керівного скла-
ду ДСНС, Головного управ-
ління Національної поліції в 
області, ПАТ “Укртелеком”, 
оператори і провайдери теле-
комунікацій 

9 Спеціалізована служба 
охорони публічного (гро-
мадського) порядку 

Головне управління Національної поліції в Хмель-
ницькій області* 
Управління превентивної діяльності Головного управ-
ління Національної поліції в Хмельницькій області* 
Управління поліції охорони в Хмельницькій області* 
Управління патрульної поліції в Хмельницькій області* 

Заступник начальника Го-
ловного управління Націо-
нальної поліції в області. 

Начальник управління превен-
тивної діяльності Головного 
управління Національної по-
ліції в області 
Начальник управління поліції 
охорони в області 
Начальник управління патруль-
ної поліції в Хмельницькій об-
ласті
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1 2 3 4 5 
10 Протипожежна спе-

ціалізована служба 
Головне управління ДСНС України в області* 
Підрозділи відомчої, місцевої та добровільної по-
жежної охорони* 

Заступник начальника Го-
ловного управління ДСНС 
України в області з реагуван-
ня на надзвичайні ситуації 

Начальник управління ор-
ганізації реагування на над-
звичайні ситуації та цивіль-
ного захисту Головного уп-
равління ДСНС України в 
області 
Начальник оперативно-коор-
динаційного центру Голов-
ного управління ДСНС Украї-
ни в області

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

 
 
 Керівник апарату  
 адміністрації            Оксана САМОЛЮК 

 


