
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 15 вересня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____316/2021-р_____ 

 

Про організацію робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру місцевого рівня 

 

З метою підвищення ефективності координуючих функцій органів 

управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Хмельницької області, заходів оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, стійкого 

керівництва діями аварійно-рятувальних сил, організації належної взаємодії зі 

структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, 

територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, планового виконання заходів щодо різних ступенів 

готовності, відповідно до статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту, 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від        

30 жовтня 2017 року № 1044/2017-р «Про організацію робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

регіонального рівня», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Визначити, що керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня (далі – 

керівник робіт) у разі їх виникнення призначається заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради. 

 

2. Керівнику робіт враховувати організаційну структуру та склад штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру місцевого рівня в разі їх виникнення згідно з додатком. 

 

3. Управлінню житлово-комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради (Світлана ОВЧАР), управлінню охорони 

здоров’я та медичного забезпечення виконавчого комітету міської ради (Любов 

БОНДАР), комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтиівської міської ради (Микола СІКОРА), комунальному 

підприємсву «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської



 

2 

 

міської ради (Віктор ТАЩУК), комунальному підприємству по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

(Олександр ДУШЕНКО), комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

(Ігор МОРОЗ), Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі» 

(Олександр ДЕНЕГА), рекомендувати Хмельницькому районному управлінню 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (Олександр СВІРЧУК), 19 Державній пожежно-

рятувальній частині 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (Віталій ТИМОЩУК), Старокостянтинівському відділу 

поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції  Головного 

управління Національної поліції України у Хмельницькій області (Сергій 

СТУЧИНСЬКИЙ), Старокостянтинівському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ), 

Старокостянтинівському району електричних мереж АТ 

«Хмельницькобленерго» (Андрій БОСИЙ), Цеху мережі доступу дільниці 

мережі доступу № 315/6 м. Старокостянтинів Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком» (Віктор ЛУЖЕЦЬКИЙ), Старокостянинівському управлінню по 

експлуатації газового господарства (УЕГГ) ПАТ «Хмельницьгаз» (Олег 

САВЧЕНКО) визначити посадових осіб, які будуть входити до складу штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру місцевого рівня, та надати їх реквізити відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради до 01 жовтня 2021 року. 

 

4. Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй роботі 

керуватись наказом Міністерства внутрішніх справ України від                           

26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і 

звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації». 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 01 грудня 2017 року № 413/2017-р «Про організацію робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

місцевого рівня». 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

15 вересня 2021 року № 316/2021-р 

 

Організаційна структура та склад штабу з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня в разі їх 

виникнення 

 

№ 

з/п 
Посада в штабі Установа Кількість осіб 

1 2 3 4 

Керівництво штабу 

1 Начальник штабу 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

Хмельницького районного 

управління  Головного управління 

Державної служби надзвичайних 

ситуацій України у Хмельницькій 

області (за згодою) 

1 

2 
Заступник 

начальника штабу 

Начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

1 

Група аналізу ситуації і підготовки даних 

1 Керівник групи 

Хмельницьке районне управління  

Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій 

України у Хмельницькій області (за 

згодою) 

1 

2 Член групи 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

1 

3 Член групи 

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради 

1 

4 Член групи 

Управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

1 

Група безпосереднього реагування 

1 Керівник групи 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління     Державної     служби 

1 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

  надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (за згодою) 

 

2 Член групи 

Старокостянтинівське управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області (за згодою) 

1 

3 Член групи 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

1 

4 Член групи 

Відділ поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції  

Головного управління 

Національної поліції України у 

Хмельницькій області (за згодою) 

 

5 Член групи 

Комунальне підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

1 

6 Член групи 

Старокостянтинівський район 

електричних мереж АТ 

«Хмельницькобленерго» (за 

згодою) 

1 

7 Член групи 

Старокостянинівське управлінням 

по експлуатації газового 

господарства (УЕГГ) ПАТ 

«Хмельницьгаз» (за згодою) 

1 

8 Член групи 

Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

1 

9 Член групи 

Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 

1 

10 Член групи 
Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 
1 

Організаційна група 

1 Керівник групи 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

1 



 

3 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

2 Член групи 

Хмельницьке районне управління  

Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій 

України у Хмельницькій області (за 

згодою) 

1 

Група управління резервом сил 

1 Керівник групи 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (за згодою)  

1 

2 Член групи 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (за згодою)  

1 

Група матеріально-технічного забезпечення 

1 Керівник групи 
Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради 
1 

2 Член групи 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (за згодою)  

1 

Група організації зв’язку 

1 Керівник групи 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради 

1 

2 Член групи 

Цех мережі доступу дільниці 

мережі доступу № 315/6                  

м. Старокостянтинів Хмельницької 

філії ПАТ «Укртелеком» (за 

згодою) 

1 

Група взаємодії з населенням та засобами масової інформації 

1 Керівник групи 

Відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету 

міської ради 

1 



 

4 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

2 Член групи 

19 Державна пожежно-рятувальна 

частина 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного 

управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (за згодою)  

1 

 

Примітка: у разі необхідності за рішенням керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації додатково до складу штабу включається група 

представників заінтересованих підприємств, установ та організацій. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


