
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

18 липня  2018 року  Старокостянтинів   № 244/2018-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 18 листопада 2015 

року № 353/2015-р 
 

 

У зв’язку зі змінами в структурі підприємств, установ та організацій               

м. Старокостянтинів, які входять до складу спеціалізованих служб цивільного 

захисту та територіальних формувань цивільного захисту міста, керуючись         

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 18 листопада             

2015 року № 353/2015-р «Про затвердження положення про 

Старокостянтинівську міську ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області», а саме: додатки 

3, 4 до Положення про міську ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області викласти в новій 

редакції (додаються). 

 

 

 

Міський голова                                           підпис                         М. Мельничук 



Додаток 3 

до Положення про міську ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Хмельницької 

області 

(у редакції розпорядження міського голови 

18 липня 2018 року № 244/2018-р) 

 

 

ПЕРЕЛІК  

сил цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Хмельницької області 

 

№ 

п/п 

Найменування 

підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Склад, 

чисельність 

формування 

(чисельність 

чергової 

зміни) 

Завдання, які виконує 

формування, райони (об’єкти) 

1 2 3 4 5 6 

І АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ  

1. ДПРЧ -19  РС ГУ 

ДСНС України 

уХмельницькій області 

 

 

черговий караул вул. Миру 2, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-25-78 

(пункт управління), 

диспетчер 101 

41/(9) 

 

 

 

 

Проведення аварійно-

рятувальних, пошукових та 

аварійно-відновлювальних 

робіт в районі 



2 

  Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Старокостянтинівська 

аварійно-рятувальна 

служба на воді 

черговий штат 

рятувальників 

вул. Федорова, 68, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 3-21-38 

5(2) Проведення рятувальних та 

пошукових робіт на воді 

ІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1. Комбінат комунальних 

підприємств 

 

 

комунально-

технічна 

спеціалізована 

служба 

вул. Красовського, 1, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 4-99-88 

(пункт управління) 

32/(16) Проведення аварійно-від-

новлювальних робіт на об’єктах 

житлово-комунального 

господарства 

2. Центральна районна 

лікарня: комунальний 

заклад 

«Старокостянтинівський 

Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

 

медична 

спеціалізована 

служба 

 

вул. Пушкіна, 47, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 3-22-48 

(пункт управління), 

диспетчер 103 

 

 

95/(15) Медичне забезпечення та надання 

екстреної медичної допомоги 

постраждалим та особовому 

складу підрозділів цивільного 

захисту, забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя 

населення при надзвичайних 

ситуаціях 

3. РС ГУ ДСНС України 

в Хмельницькій  

 

спеціалізована 

протипожежна 

служба 

 

вул. Миру, 2,  

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854)  3-25-78 

(пункт управління), 

диспетчер 101 

25/(8) Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

4. Старокостянтинівський 

район електричних  

спеціалізована 

служба  

вул. Стельмаха, 2а, 

м. Старокостянтинів,  

42(/4) Ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій,  
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

 мереж енергетики тел. (03854) 3-18-86 

(пункт управління), 

диспетчер 3-22-95 

 пов’язаних з аваріями на мережах 

та об’єктах паливно-

енергетичного комплексу 

5. Відділ поліції Головного 

управління 

Національної поліції 

України в Хмельницькій 

області 

 

спеціалізована 

служба охорони 

громадського 

порядку 

вул. Попова, 2, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-20-13, 

3-30-47 

(пункт управління) 

черговий 102,  

3-24-45 

16/(4) Забезпечення громадського 

порядку та охорона 

матеріальних цінностей у ході 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

 

6. Відділ з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення виконавчого 

комітету міської ради 

спеціалізована 

служба зв’язку і 

оповіщення 

вул. Острозького, 41, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-23-55  

(пункт управління) 

12/(2) Забезпечення та відновлення 

зв’язку під час ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 

7. Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

спеціалізована 

служба торгівлі 

та харчування   

вул. Острозького, 41, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854)  3-05-60 

(пункт управління) 

 

35/(0) Здійснення заходів щодо 

забезпечення населення 

постраждалих районів 

продуктами харчування та 

товарами першої необхідності у 

разі надзвичайних ситуацій 

8. Управління економіки 

виконавчого комітету  

спеціалізована 

служба  

вул. Острозького, 41, 

м. Старокостянтинів, 

14/(1) Здійснення перевезення 

евакуйованих та вантажів у разі  
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

 міської ради транспортного 

забезпечення 

тел. (03854) 3-05-60 

(пункт управління) 

 виникнення надзвичайних 

ситуацій 

9. Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

спеціалізована 

служба 

матеріального 

забезпечення 

вул. Острозького, 41, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-05-60 

(пункт управління) 

5(0) Здійснення заходів щодо 

матеріального забезпечення 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

10. Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

спеціалізована 

технічна служба 

вул. Острозького, 41, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-05-60 

(пункт управління) 

5(4) Здійснення заходів щодо 

ремонту пошкодженої техніки, 

що приймає участь у ліквідації 

аварійних ситуацій 

11. Відділ містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради 

спеціалізована 

інженерна 

служба 

вул. Миру, 36, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-05-64 

(пункт управління) 

14(0) Здійснення заходів інженерного 

захисту територій 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1. 

Старокостянтинівське  

відділення філії ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

Ланка 

оповіщення та 

зв’язку  
вул. Богуна, 2, 

м. Старокостянтинів  

тел. (03854) 3-23-65 

(пункт управління), 

диспетчер 104 

3(0) 

Здійснення аварійно-

відновлювальних робіт на 

мережах газопостачання 

Аварійно-

технічна ланка 
6(2) 

Ланка 

пожежогасіння 
7(0) 

Санітарний пост 3(0) 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

  

Ланка 

радіаційної та 

хімічної 

розвідки  

3(0) 

 

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

2(0) 

2. 

ДП 

«Старокостянтинівський 

молочний завод»  

 

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

вул. Франка, 47, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 4-38-97 

3(0) 

 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
3(0) 

Санітарний 

пост 
2(0) 

Ланка 

радіаційної та 

хімічної 

розвідки 

3(0) 

Протипожежна 

ланка 
3(1) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

3(10) 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

3. 
ТОВ 

«Старокостянтинівцукор»  

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

пров. Гольдфадена, 

10, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 3-21-78 

3(0) 

 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
2(0) 

  

Протипожежна 

ланка 
3(0) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

5(3) 

4. 

ТОВ «Кононівський 

елеватор» Веснянська 

дільниця 

  

 

Протипожежна 

ланка 

вул. Веснянське 

шосе, 5, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 3-53-11 

5(1) 

 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
3(0) 

Санітарна 

ланка 
2(0) 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

3(1) 

5. 

Філія ПАТ «ДПЗКУ 

Старокостянтинівський 

елеватор»  

Протипожежна 

ланка 
вул. Кривоноса, 1, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 4-12-46 

5(1) 

 
Ланка зв’язку і 

оповіщення 
2(0) 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

  

Ланка охорони 

громадського 

порядку 
 

3(0) 

 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

5(5) 

6. 

ТОВ «Блок Майстер 

Україна»  

 

Протипожежна 

ланка 

вул. Франка, 20, 

м. Старокостянтинів,  

тел. (03854) 4-13-00 

3(0) 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

3(2) 

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

3(0) 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
2(0) 

7. 

ДП 

«Старокостянтинівський 

завод залізобетонних 

шпал»  

 

Протипожежна 

ланка вул. Гончара, 20, 

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-17-52 

3(0) 

 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

3(0) 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

  

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

 

3(0) 

 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
1(0) 

Санітарний 

пост 
1(0) 

Аварійно-

технічна ланка 
3(3) 

8. 

ДП «Старокостянтинівське 

лісове господарство»  

 

Протипожежна 

ланка 

вул. Кріпосний Вал, 

25,  

м. Старокостянтинів, 

тел. (03854) 3-23-73 

3(0) 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

2(1) 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 
2(0) 

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

3(0) 

Ланка захисту 

рослин 
7(1) 
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Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

9.  

ТОВ «Мегатекс 

Індастріал» 

Протипожежна 

ланка 

 

вул. Веснянське 

шосе, 7, 

м. Старокостянтинів, 

тел. 0981157284 

4(0) 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

3(0) 

Ланка охорони 

громадського 

порядку 

5(0) 

Ланка зв’язку і 

оповіщення 

3(0) 

Аварійно-

технічна ланка 

5(0) 

 

 



Додаток 4 

до Положення про міську ланку 

територіальну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту Хмельницької 

області 

(у редакції розпорядження міського голови 

18 липня 2018 року № 244/2018-р) 

 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області 

№ 

п/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 зв’язку та 

оповіщення  

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Центр 

телекомунікаційних послуг             

№ 151 СЛД м. Старокостянтинів 

ПАТ «Укртелеком», 

Старокостянтинівське центральне 

відділення поштового зв’язку  

Завідувач відділу з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Начальник Центру 

телекомунікаційних 

послуг № 151 СЛД             

м. Старокостянтинів 

ПАТ «Укртелеком», 

посадові особи 

Старокостянтинівського 

РС ГУ ДСНС України та 

Старокостянтинівського  



2 

Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 

  № 5, міське радіомовлення, 

Старокостянтинівський РС ГУ 

ДСНС України у Хмельницькій 

області, Старокостянтинівський 

відділ поліції Головного 

управління Національної поліції 

України у Хмельницькій області 

 відділу поліції 

Головного управління 

Національної поліції 

України у Хмельницькій 

області 

2. Спеціалізована служба 

енергетики  

ВП «Старокостянтинівський 

район електричних мереж» ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

Дирекор ВП 

«Старокостянтинівський 

район електричних 

мереж» ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

Заступник директора ВП 

«Старокостянтинівський 

район електричних 

мереж» ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

3. Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку 

Старокостянтинівський відділ 

поліції Головного управління 

Національної поліції України у 

Хмельницькій області, 

Старокостянтинівське 

міжрайонне відділення 

Управління поліції охорони в 

Хмельницькій області 

Начальник сектору 

моніторингу 

Старокостянтинівського 

відділу поліції 

Головного управління 

Національної поліції 

України у Хмельницькій 

області 

Заступник начальника 

Старокостянтинівського 

відділу поліції 

Головного управління 

Національної поліції 

України в Хмельницькій 

області, начальник 

Старокостянтинівського  
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 

    міжрайонного відділення 

Управління поліції 

охорони в Хмельницькій 

області 

4. Спеціалізована 

протипожежна служба 

 

Старокостянтинівський РС ГУ 

ДСНС України в Хмельницькій 

області, 19 Державна пожежно-

рятувальна частина, добровільні 

пожежні дружини (команди) 

суб’єктів господарювання міста 

Начальник 

Старокостянтинівського  

РС  ГУ ДСНС України в 

Хмельницькій області 

Начальник 19 Державної 

пожежно-рятувальної 

частини, посадові особи 

керівного складу 

добровільних пожежних 

дружин (команд) 

суб’єктів 

господарювання міста 

5. Медична 

спеціалізована служба 

Центральна районна лікарня, 

Старокостянтинівська підстанція 

обласного Центру швидкої 

медичної допомоги та медицини 

катастроф, комунальний заклад 

«Старокостянтинівський Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», Старокостянтинівська  

Головний лікар 

Старокостянтинівської 

центральної районної 

лікарні 

Заступник головного 

лікаря з медичного 

забезпечення 

Старокостянтинівської 

центральної районної 

лікарні, головний лікар 

комунального закладу 

«Старокостянтинівський  
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  міськрайонна організація 

Товариства Червоного Хреста 

України, Старокостянтинівське  

міськрайонне управління ГУ 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський 

міськміжрайонний відділ 

лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України» 

 Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

6. Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування  

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради, КП «Райкоопринторг», 

склад «Лідер», склад 

«Вишенька», фізична особа-

підприємець «Сидор», заклади 

громадського харчування міста, 

загальноосвітні навчальні  

Начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

 

Завідувач відділу 

торгівлі, побутового 

обслуговування та 

захисту прав споживачів 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, директор 

КП «Райкоопринторг»,  
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  заклади, суб’єкти 

господарювання міста, що 

здійснюють діяльність у сфері 

торгівлі і харчування 

 посадові особи керівного 

складу суб’єктів 

господарювання, що 

здійснюють діяльність у 

сфері торгівлі та 

харчування 

7. Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради, 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, паливно-

мастильних матеріалів, питної 

води, продовольства та речового 

майна 

Начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

Головний спеціаліст 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, посадові 

особи керівного складу 

суб’єктів 

господарювання, що 

здійснюють виробництво 

та постачання 

будівельних матеріалів, 

робочого інвентарю і 

спеціального одягу, 

засобів радіаційного та 

хімічного захисту,  
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    засобів і послуг зв’язку, 

медико-санітарного 

майна, дегазаційних, 

паливно-мастильних 

матеріалів, питної води, 

продовольства та 

речового майна 

8. Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради, суб’єкти господарювання, 

що здійснюють діяльність у сфері 

перевезень 

Начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

Головний спеціаліст 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, голова 

Старокостянтинівської 

міської спілки 

пасажирських 

перевізників, посадові 

особи суб’єктів 

господарювання, що 

здійснюють діяльність у 

сфері перевезень 
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9. Технічна 

спеціалізована служба 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради, ТОВ «Агромоторсервіс», 

суб’єкти господарювання, що 

провадять діяльність у сфері 

ремонту та технічного 

обслуговування автомобільної, 

інженерної та спеціалізованої 

техніки і засобів, постачання 

запасних частин і ремонтних 

матеріалів до ремонтних 

підприємств у місті 

Начальник управління 

економіки виконавчого 

комітету міської ради 

Головний спеціаліст 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, посадові 

особи керівного складу 

суб’єктів 

господарювання, що 

провадять діяльність у 

сфері ремонту та 

технічного 

обслуговування 

автомобільної, 

інженерної та 

спеціалізованої техніки і 

засобів, постачання 

запасних частин і 

ремонтних матеріалів до 

ремонтних підприємств 

у місті 
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10. Спеціалізована 

комунально-технічна 

служба 

Комбінат комунальних 

підприємств, підприємства 

водопровідно-каналізаційного 

господарства, комунальне 

ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, комунальне 

підприємство по експлуатації 

теплового господарства 

«Тепловик», 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал», мале 

комунальне підприємство 

«Міськсвітло», 

Старокостянтинівське відділення 

ПАТ «Хмельницькгаз» 

Начальник комбінату 

комунальних 

підприємств 

Заступник начальника 

комбінату комунальних 

підприємств, начальник 

комунального ремонтно-

будівного шляхового 

підприємства, директор 

комунального 

підприємства по 

експлуатації теплового 

господарства 

«Тепловик», начальник 

Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної 

контори, директор 

комунального 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал», начальник  
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    малого комунального 

підприємства 

«Міськсвітло», керівник 

Старокостянтинівського 

відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

11. Інженерна 

спеціалізована служба  

Відділ містобудування та 

архітектури виконавчого комітету 

міської ради, суб’єкти 

господарювання дорожньо-

будівельного та дорожньо-

експлуатаційного спрямування, 

які проводять будівну діяльність 

(визначаються в залежності від 

ситуації) 

Завідувач відділу 

містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету міської ради 

Головний спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

виконавчого комітету 

міської ради, начальник 

комунального ремонтно-

будівного шляхового 

підприємства, посадові 

особи керівного складу 

суб’єктів 

господарювання 

дорожньо-будівельного 

та дорожньо-

експлуатаційного  
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    спрямування, які 

провадять будівну 

діяльність 

 
 

 

 


