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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про створення на території Хмельницької області підрозділів місцевих 
пожежних команд, добровільних пожежних формувань та  

центрів безпеки 
 

На території області діють 54 підрозділи місцевої пожежної охорони, які 
відповідають критеріям формування мережі надання публічних сервісів та 
послуг. 

Протягом 2017-2021 років створено 7 підрозділів місцевої пожежної охо-
рони у селах Ходорівці Кам’янець-Подільської, Великий Жванчик Дунає-
вецької міських, Осламів Віньковецької, Заміхів Новоушицької, Сивки Біло-
гірської, смт Понінка Понінківської селищних, Чотирбоки Ленковецької та 
центр безпеки громадян у селі Гуків Гуківської сільських рад. 

Підрозділи місцевої пожежної охорони протягом останніх 5 років взяли 
участь у ліквідації 1229 пожеж. 

Відповідно до перспективної мережі розміщення місцевих пожежно-
рятувальних підрозділів (центрів безпеки) на території області, з метою забез-
печення нормативного (20 хв.) часу доїзду пожежної техніки до місця пожежі 
необхідно створити ще 18 підрозділів місцевої пожежної охорони у: 

Хмельницькому районі – у селах Яхнівці Волочиської, Маниківці Дераж-
нянської, Купин Городоцької міських, Купіль Війтовецької, Федорівка Анто-
нінської, Поляхова Теофіпольської, Хоптинці Сатанівської селищних, Гвар-
дійське Гвардійської, Розсоша Розсошанської та Солобківці Солобковецької 
сільських рад; 

Шепетівському районі – у селах Влашанівка Сахновецької, Жуків 
Улашанівської та Михайлючка Михайлюцької сільських рад; 

Кам’янець-Подільському районі – у селах Маліївці Новодунаєвецької, 
Зарічанка Чемеровецької селищних, Оринин Орининська, Вихватнівці Китай-
городської та Жванець Жванецької сільських рад. 

У 2017 році, у рамках програми “Децентралізація і територіальна консо-
лідація в Україні”, що фінансується Радою Європи, реалізовано проєкт “Форму-
вання ефективних добровільних пожежних дружин та створення розвинутої 
мережі місцевої пожежної охорони в населених пунктах на умовах міжмуні-
ципального співробітництва Дунаєвецької міської, Дунаєвецької селищної, 
Маківської сільської рад об’єднаних територіальних громад та не об’єднаних 
сільських рад Дунаєвецького району Хмельницької області”. 
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Цей проєкт, перший на теренах Україні, є не лише яскравим прикладом 
міжмуніципального співробітництва, а й першим проєктом з поліпшення якості 
муніципальних послуг у сфері безпеки і реалізованим у стислі строки (менше 
5 місяців). У рамках проєкту створено 38 добровільних пожежних дружин, що 
охопили всю територію колишнього Дунаєвецького району.  

У 2019 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України упровадило проєкт з будівництва 
сучасних центрів безпеки громадян (далі – Центр) у територіальних громадах.  

Головною метою проєкту є підвищення безпеки громадян у громадах та 
надання своєчасної допомоги у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. 

Центр об‘єднує функції захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій, 
громадської безпеки та екстреної медичної допомоги з єдиною комунікацією з 
метою цілодобового реагування на запит про екстрену допомогу в часовий 
проміжок до 20 хвилин. 

На території України створено понад 30 Центрів. 

У 2018 році в області розроблено та погоджено проєкт “Створення центру 
безпеки громадян Гуківської об’єднаної територіальної громади Чемеровецького 
району Хмельницької області шляхом реконструкції будівлі амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини по вул. Подільська, 31, у с. Гуків Чемеро-
вецького району Хмельницької області”. Реалізацію цього проєкту здійснено за 
співфінансування Гуківської сільської ради (900,0 тис. грн) із залученням 
коштів з державного фонду регіонального розвитку (8 млн. 900,0 тис. грн). 

У червні цього року створено перший на території Хмельницької області 
Центр у с. Гуків Гуківської територіальної громади. Центр обслуговує вісім 
населених пунктів, у яких проживають майже 2700 мешканців, а також забезпе-
чує реагування і на території Національного природного парку “Подільські 
Товтри”, протяжність якого у межах території громади становить близько 
30 кілометрів. У переобладнаній будівлі є все необхідне для ефективної роботи 
й відпочинку рятувальників, медиків та поліцейських: пожежний та поліцей-
ський автомобілі, автомобіль швидкої допомоги, рятувальне обладнання, по-
жежно-технічне спорядження тощо. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


