
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

21 березня 2019 року  Старокостянтинів   № 94/2019-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 25 серпня      

2015 року № 252/2015-р 
 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня       

2018 року «Про внесення змін до Положення про спеціалізовані служби 

цивільного захисту», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 27.02.2019 № 123/2019-р «Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2015             

№ 440/2015-р», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 25 серпня 2015 року 

№ 252/2015-р «Про спеціалізовані служби цивільного захисту                             

м. Старокостянтинів» 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                             М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

25 серпня 2015 року № 252/2015-р 

(у редакції розпорядження 

міського голови 

21 березня 2019 року № 94/2019-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 № 5, міське 

радіомовлення, 

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 

ВП ГУ НП України у 

Хмельницькій області 



2 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 Старокостянтинівський РС ГУ 

ДСНС України у 

Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський ВП 

ГУ НП України у 

Хмельницькій області 

  

2 Спеціалізована служба 

енергетики  

ВП «Старокостянтинівський 

район електричних мереж» 

АТ «Хмельницькобленерго» 

Директор ВП 

«Старокостянтинівсь-

кого району 

електричних мереж» 

АТ «Хмельницькобл-

енерго» 

Заступник директора ВП 

«Старокостянтинівського 

району електричних 

мереж» ПАТ 

«Хмельницькобленерго» 

 

3 Спеціалізована служба 

охорони публічного 

(громадського) порядку 

Старокостянтинівський ВП 

ГУ НП України у 

Хмельницькій області, 

охоронні підрозділи, служби, 

суб’єкти господарювання  

Начальник Старокос-

тянтинівського ВП 

ГУ НП України у 

Хмельницькій області 

Заступник начальника 

Старокостянтинівського 

ВП ГУ НП України 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 19 

Державної пожежно-

рятувальної частини 

Заступник начальника 19 

Державної пожежно-

рятувальної частини 



3 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

5 Медична спеціалізована 

служба 

Центральна районна лікарня, КЗ 

«Старокостянтинівський 

ЦПМСД», 

Старокостянтинівська 

підстанція обласного Центру 

швидкої медичної допомоги та 

медицини катастроф, 

Старокостянтинівська 

міськрайонна організація 

Товариства Червоного Хреста 

України, відділ державного 

нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського 

міськрайонного управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський 

міськміжрайонний відділ 

лабораторних досліджень ДУ 

«Хмельницький обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України» 

Головний лікар 

Старокостянтинівської 

центральної районної 

лікарні 

Головний лікар КЗ 

«Старокостянтинівський 

ЦПМСД» 

 

6 Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської  

Начальник управління 

економіки виконавчого  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

     

  ради, КП «Райкоопринторг», 

склад «Лідер», склад 

«Вишенька», ФОП «Сидор», 

заклади громадського 

харчування міста, 

загальноосвітні навчальні 

заклади, суб’єкти 

господарювання міста, що 

здійснюють діяльність у сфері 

торгівлі і харчування 

комітету міської ради Завідувач відділу торгівлі, 

побутового 

обслуговування та 

захисту прав споживачів 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради, директор КП 

«Райкоопринторг», 

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 

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, 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

  майна, дегазаційних, пально-

мастильних матеріалів, питної 

води, продовольства та 

речового майна 

 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 

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 

9 Технічна спеціалізована 

служба 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської  

Начальник управління 

економіки виконавчого  

Головний спеціаліст 

управління економіки 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

     

  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 

комітету міської ради 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 

10 Спеціалізована 

комунально-технічна 

служба 

Комбінат комунальних 

підприємств, підприємства 

водопровідно-каналізаційного 

господарства, комунальне 

ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, комунальне 

підприємство по експлуатації 

теплового господарства 

«Тепловик», 

Начальник комбінату 

комунальних 

підприємств 

Заступник начальника 

комбінату комунальних 

підприємств, начальник 

комунального ремонтно-

будівного шляхового 

підприємства, директор 

комунального 

підприємства по 

експлуатації теплового 



7 

 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

  Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал», 

мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло», 

Старокостянтинівське 

відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

 господарства «Тепловик», 

начальник 

Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної 

контори, директор 

комунального 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

«Водоканал», начальник 

малого комунального 

паідприємства 

«Міськсвітло», керівник 

Старокостянтинівського 

відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз» 

11 Інженерна 

спеціалізована служба 

Відділ містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету міської ради, суб’єкти 

господарювання дорожньо-

будівного 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  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

    господарювання 

дорожньо-будівного та 

дорожньо-

експлуатаційного 

спрямування, які 

провадять будівну 

діяльність 

 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис        В. Янзюк



 


