
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_26 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____276/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 19 березня 2021 року              

№ 85/2021-р 

 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 28 липня 2021 року № 605/2021-р «Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 вересня         

2015 року № 440/2015-р», розпорядження міського голови від 20 серпня          

2021 року № 128/2021-рвс «Про відрядження Олександра ДУШЕНКА, Миколи 

МЕЛЬНИЧУКА», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 19 березня 2021 року          

№ 85/2021-р «Про спеціалізовані служби цивільного захисту 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» такі зміни: 

 

1. Викласти додаток до розпорядження в новій редакції (додається). 

 

2.  Пункт 4 викласти в такій редакції:  

«4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО): 

1) забезпечити взаємодію між спеціалізованими службами і 

підпорядкованими їм силами з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, своєчасного і ефективного реагування на них; 

2) здійснювати контроль за проведенням службами навчань (тренувань).». 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Володимир БОГАЧУК



Додаток 
до розпорядження міського голови  

19 березня 2021 року № 85/2021-р 

(у редакції розпорядження міського  

голови 26 серпня 2021 року № 276/2021-р) 

 

Перелік 

спеціалізованих служб цивільного захисту Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

баз їх створення та організацій, що входять до їх складу 

 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного  

захисту 

Органи управління та 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 
сільськогосподарсь
ких тварин і рослин 

Управління з розвитку аграрного сектору 
та сільських територій виконавчого 
комітету міської ради, відділ безпечності 
харчових продуктів та ветеринарії 
Старокостянтинівського міськрайонного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області (за згодою), відділ з питань 
охорони, раціонального використання 
природних ресурсів та благоустрою 
виконавчого комітету міської ради, ДП 
«Старокостянтинівське лісове 
господарство», ДП «Проскурівське лісове 
господарство», керівники суб’єктів 
господарювання сільськогосподарського  

Начальник 
управління з  
розвитку 
аграрного сектору 
та сільських 
територій 
виконавчого 
комітету міської  
ради 

Начальник 
Старокостянтинівського 
міськрайонного 
управління Головного 
управління 
Держпродспоживслужби 
в Хмельницькій області, 
директор ДП 
«Старокостянтинівське 
лісове господарство» 



2 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

  спрямування (за згодою)   

2 Спеціалізована 
служба енергетики 

Старокостянтинівський район електричних 
мереж Акціонерне товариство 
«Хмельницькобленерго» 

Начальник району 

електричних 

мереж 

Заступник начальника 

району електромереж 

3 Інженерна 
спеціалізована 
служба 

Управління містобудування, архітектури 

та капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради, філія 

«Старокостянтинівський райавтодор» (за 

згодою), суб’єкти господарювання 

ремонтно-будівельного спрямування 

(визначаються в залежності від ситуації)  

(за згодою) 

Начальник 

управління 

містобудування, 

архітектури та 

капітального 

будівництва 

виконавчого 

комітету міської  

ради 

Заступник начальника 

управління, начальник 

відділу містобудування та 

архітектури управління 

містобудування, 

архітектури та 

капітального будівництва  

виконавчого комітету 

міської ради 

4 Спеціалізована 
служба торгівлі, 
харчування та 
матеріального 
забезпечення 

Управління економіки виконавчого 
комітету міської ради, суб’єкти 
господарювання у сфері торгівлі і 
харчування (за згодою), суб’єкти 
господарювання, що здійснюють 
виробництво та постачання будівельних 
матеріалів, робочого інвентарю і 
спеціального одягу, засобів радіаційного 
та хімічного захисту, засобів і послуг 
зв’язку, медико-санітарного майна, 
дегазаційних, паливо-мастильних та інших  

Начальник 
управління 
економіки 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Начальник відділу 
споживчого ринку та 
підприємництва 
управління економіки 
виконавчого комітету 
міської ради 



3   

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

  матеріалів, питної  води, продовольства та 
речового майна (за згодою) 

  

5 Медична 
спеціалізована 
служба 

Управління охорони здоров’я та 
медичного забезпечення виконавчого 
комітету міської ради, комунальне 
некомерційне підприємство 
«Старокостянтинівська багатопрофільна 
лікарня» Старокостянтинівської міської 
ради, комунальне некомерційне 
підприємство «Старокостянтинівський 
Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Старокостянтинівської міської 
ради, Старокостянтинівський 
міськміжрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ «Хмельницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (за 
згодою), відділ державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Старокостянтинівського міськрайонного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області (за згодою), Старокостянтинівська 
підстанція Хмельницького обласного 
центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф (за згодою), суб’єкти 
господарювання, що здійснюють 
постачання лікарських засобів (за згодою) 

Начальник 
управління охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Заступник начальника 
управління охорони 
здоров’я та медичного 
забезпечення 
виконавчого комітету 
міської ради 



4   

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

6 Спеціалізована 
служба 
транспортного та 
технічного 
забезпечення 

Управління житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
виконавчого комітету міської ради, 
приватні перевізники (за згодою), ТОВ 
«Агромоторсервіс» (за згодою), суб’єкти 
господарювання, що провадять 
діяльність у сфері ремонту та 
технічного обслуговування 
автомобільної, інженерної та спеціальної 
техніки і засобів (за згодою) 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Начальник відділу 
енергоменеджменту та 
інфраструктури 
управління житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури 
виконавчого комітету 
міської ради 

7 Спеціалізована 
служба зв’язку і 
оповіщення 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
виконавчого комітету міської ради, 
відділ інформаційного забезпечення 
виконавчого комітету міської ради, 
Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком» 
цех мережі доступу, дільниця мережі 
доступу № 315/6 м. Старокостянтинів 
(за згодою), комунальне підприємство 
«Радіокомпанія» Старокостянтинівської 
міської ради, Старокостянтинівський 
відділ поліції № 1 Хмельницького 
районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Хмельницькій області (за згодою), 19 
Державна пожежно-рятувальна частина 
4  Державного  пожежно-рятувального 

Начальник відділу з 
питань 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Начальник 
Хмельницької філії 
ПАТ «Укртелеком»  
цех мережі доступу, 
дільниця мережі 
доступу № 315/6  
м. Старокостянтинів 
(за згодою), директор 
комунального 
підприємства 
«Радіокомпанія» 
Старокостянтинівської 
міської ради 



5   

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 

  загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
в Хмельницькій області за згодою), 
оператори та провайдери 
телекомунікацій 

  

8 Спеціалізована 
служба охорони  
публічного 
(громадського) 
порядку 

Старокостянтинівський відділ поліції № 

1 Хмельницького районного відділу 

поліції Головного управління   

Національної поліції в Хмельницькій 

області (за згодою) 

Начальник 
Старокостянтинівсь-
кого відділу поліції 
№ 1 Хмельницького 
районного відділу 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції 
в Хмельницькій 
області (за згодою) 

Заступник начальника 

Старокостянтинів-

ського відділу  поліції 

№ 1 Хмельницького 

районного відділу 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Хмельницькій області 

(за згодою) 

9 Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Хмельницькій 

області (за згодою), комунальна установа 

«Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради», 

підрозділи добровільної пожежної 

охорони 

Начальник 19 
Державної пожежно- 
рятувальної частини 
4 Державного 
пожежно-
рятувального загону 
Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних 
ситуацій в  

Заступник начальника 

19 Державної пожежно- 

рятувальної частини 4 

Державного пожежно-

рятувального загону 

Головного управління 

Державної служби 

України з надзвичайних 

ситуацій в 

Хмельницькій області  



6   

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

   Хмельницькій 
області (за згодою) 

(за згодою) 

10 Комунально-технічна 

спеціалізована служба 
Управління житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
виконавчого комітету міської ради, 
комунальне підприємство комбінат 
комунальних підприємств 
Старокостянтинівської міської ради, 
комунальне підприємство 
водопровідно-каналізаційного 
господарства «Водоканал» 
Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради, Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна контора 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради, 

Старокостянинівське управління по 

експлуатації     газового       господарства  

Начальник 
управління житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Заступник начальника 
управління, начальник 
відділу житлово-
комунального 
господарства 
управління житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури 
виконавчого комітету 
міської ради 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 

   (УЕГГ) ПАТ «Хмельницьгаз» (за згодою)   

Керуючий справами 

виконавчого комітету 
Старокостянтинівської міської ради                             підпис                                                                 Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


