
 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

РІШЕННЯ  

            

21 липня  2021 року №146.      

Про створення спеціалізованих служб  

цивільного захисту Гайсинської міської  

територіальної громади 

 

             Відповідно до ст. 38,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 січня 2014 року №11 «Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту», Положення про 

спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року №469 (зі змінами): 

1.Затвердити перелік спеціалізованих служб цивільного захисту Гайсинської 

міської територіальної громади, баз їх створення, підприємств, установ та 

організацій, що входять до їх складу в новій редакції, що додається до цього 

рішення згідно додатку. 

2.Рішення виконавчого комітету №93 від 19 травня 2021 р. «Про створення 

спеціалізованих служб цивільного захисту Гайсинської міської територіальної 

громади» вважати таким, що втрачає чинність з дня прийняття цього рішення. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

Міський голова                                                 А.І. Гук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



     Додаток 

                                                                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                       Гайсинської міської ради 

              від 21 липня 2021 року №146 

ПЕРЕЛІК  

спеціалізованих служб цивільного захисту Гайсинської міської  територіальної громади,  

баз їх створення, підприємств, установ та організації, що входять до їх складу 
 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління, підприємства, 

установи та організації, що 

утворюють спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

Начальник спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої служби цивільного 

захисту 

1. 
Спеціалізована служба 

енергетики 

Відділ архітектури, містобудування, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

Гайсинської міської ради 
 

СО „Гайсинські електричні мережі” 

АТ „Вінницяобленерго” 

 

Начальник   відділу архітектури, 

містобудування, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури Гайсинської міської 

ради 

 

Директор СО „Гайсинські електричні 

мережі” АТ „Вінницяобленерго” 

2. 

 

Спеціалізована служба 

із захисту  

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

 

 

Відділ земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища 

апарату виконавчого комітету 

Гайсинської міської ради 
 

Гайсинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 
 

ДП „Гайсинське лісове господарство” 
 

ДП „Гайсинський райагроліс” 

 

Управління  фітосанітарної безпеки  

Головного управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

Начальник відділу  земельних 

відносин та охорони навколишнього 

середовища апарату виконавчого 

комітету Гайсинської міської ради 

 

Начальник Гайсинської районної 

державної лікарні ветеринарної 

медицини 

 

 

3. 

 

 

Інженерна 

спеціалізована служба 

Відділ архітектури, містобудування, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

Гайсинської міської ради 

Філія „Немирівський райавтодор” 

Гайсинський ДРП 

Начальник   відділу архітектури, 

містобудування, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури  

Начальник філії „Немирівський 

райавтодор” Гайсинський ДРП 

 



 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунально-технічна 

спеціалізована служба 

Відділ архітектури, містобудування, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

Гайсинської міської ради 
 

Гайсинський комбінат комунальних 

підприємств 
 

АТ «Оператор газорозподільної 

системи «Вінниця газ» Гайсинське 

відділення 
 

 КП „Гайсинводоканал” 
 

Гайсинська виробничо-

експлуатаційна дільниця                                          

КП „Вінницяоблтеплоненерго” 

 

КП «Гайсинська ЖЕК» 

 

 

 

 

 

Начальник   відділу архітектури, 

містобудування, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури  

 

 

Начальник Гайсинського комбінату 

комунальних підприємств 

 

 

5. 

Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення 

Відділ соціального захисту 

Гайсинської міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту Гайсинської міської ради 

Завідувач сектору прийому  відділу 

соціального захисту Гайсинської 

міської ради 

6. 
Медична 

спеціалізована служба 

КНП „Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської МР” 
 

КНП „Гайсинський районний 

медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги Гайсинської 

МР” 
 

КНП «ТМО ВОЦЕНД МК ВОР» 

філія «Гайсинська СЕМД» 
 

Гайсинський районний відділ 

лабораторних досліджень ДУ 

«Вінницький обласний лабораторний 

центр МОЗ України» 
 

РКП „Гайсинська міжлікарняна 

аптека” 

Головний лікар КНП „Гайсинська 

центральна районна лікарня 

Гайсинської МР” 

 

 

 

Головний лікар КНП „Гайсинський 

районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Гайсинської МР» 
 

Головний лікар філії «Гайсинська 

СЕМД» КНП «ТМО ВОЦЕНД МК 

ВОР»  

 

 

 

 

7. 

 

Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення  

Відділ інформаційної діяльності, 

зв’язків з громадськістю, 

інформаційних технологій та 

Головний спеціаліст відділу 

інформаційної діяльності, зв’язків з 

громадськістю, інформаційних 

Начальник ДЯМ №222/3 м.Гайсин 

Вінницької філії ПАТ „Укртелеком” 
 

Начальник  ДПРЧ-10 (м.Гайсин) 



технічного забезпечення апарату 

виконавчого комітету Гайсинської 

міської ради 
 

ДМД №322/2 м. Гайсин Вінницької 

філії ПАТ „Укртелеком”  
 

ДПРЧ-10 (м.Гайсин) ДПРЗ-3 ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області 

(м.Ладижин) 

технологій та технічного 

забезпечення апарату виконавчого 

комітету Гайсинської міської ради 

 

ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області (м.Ладижин) 

 

8. 
Протипожежна 

спеціалізована служба 

ДПРЧ-10 (м.Гайсин) ДПРЗ-3 ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області 

(м.Ладижин) 

Начальник  ДПРЧ-10 (м.Гайсин) 

ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області (м.Ладижин) 

Заступник начальника ДПРЧ-10 

(м.Гайсин) ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України 

у Вінницькій області (м.Ладижин) 

9. 
Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування 

Відділ соціального захисту 

Гайсинської міської ради 

Начальник відділу соціального 

захисту Гайсинської міської ради 

Завідувач сектору прийому  відділу 

соціального захисту Гайсинської 

міської ради 

10. 
Технічна 

спеціалізована служба 

Відділ архітектури, містобудування, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

Гайсинської міської ради 

 

Начальник   відділу архітектури, 

містобудування, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури 

Спеціаліст 1 категорії  відділу 

архітектури, містобудування, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури 

11. 

Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення 

Відділ архітектури, містобудування, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

Гайсинської міської ради 
 

ПрАТ „Гайсинське АТП-10506” 
 

ТОВ „ПК„Зоря Поділля” 

Начальник   відділу архітектури, 

містобудування, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури 

Директор  ПрАТ „Гайсинське АТП -

10506” 

12. 

Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку 

Гайсинське РУП ГУНП України у 

Вінницькій області   

Начальник Гайсинського РУП ГУНП 

України у Вінницькій області   

Заступник начальника Гайсинського 

РУП  ГУНП України у Вінницькій 

області   
 

 

Секретар виконавчого комітету                                                     А.П.Філімонов 


