
  
УКРАЇНА 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 112 
 

22  квітня 2021 року                                                               смт   Вороновиця                 
 

Про   створення    спеціалізованих     служб 
Цивільного     захисту       Вороновицької 
територіальної     громади  
 

            З метою забезпечення захисту населення і території Вороновицької 

територіальної громади, попередження виникнення надзвичайних ситуацій 

та проведення спеціальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків, відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», 

керуючись підпунктом 2 пункту "б" частини першої статті 33, пунктом 1 

частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Створити спеціалізовані служби цивільного захисту Вороновицької 

територіальної громади та затвердити їх перелік (додається) 

2. Затвердити: 

-   Положення про спеціалізовану протипожежну службу (додається); 

-  Положення про спеціалізовану службу зв’язку і оповіщення цивільного 

захисту  територіальної громади (додається); 

-  Положення про спеціалізовану службу охорони  публічного (громадського) 

порядку цивільного захисту територіальної громади (додається); 

- Положення про спеціалізовану службу комунально-технічного та 

енергетичного забезпечення цивільного захисту Вороновицької 

територіальної громади (додається); 

- Положення про спеціалізовану службу транспортного забезпечення 

цивільного захисту Вороновицької територіальної громади (додається);  

-  Положення про спеціалізовану службу  матеріального забезпечення 

торгівлі та харчування цивільного захисту Вороновицьку територіальної 

громади (додається); 



- Положення про медичну спеціалізовану службу цивільного захисту 

територіальної громади (додається); 

- Положення про інженерно спеціалізовану службу цивільного захисту 

територіальної громади (додається); 

- Положення про спеціалізовану службу цивільного захисту Вороновицької 

територіальної громади із захисту сільськогосподарських тварин і рослин 

(додається); 

3. Контроль  за виконанням  даного  рішення покласти на керуючу  справами 

(секретаря) виконавчого комітету        Мороз  Н.А. 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                О.Г.КОВІНЬКО 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Додаток   

                                                                                             до  рішення  виконавчого комітету 

                                                                                           Вороновицької селищної ради 

                                                                                           від 22.04.2021 р.  № ______ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
спеціалізованих служб цивільного захисту Вороновицької селищної територіальної 

громади, 
бази їх створення та організацій, що входять до їх складу 

 

№ 

п/

п 

Найменування 
спеціалізованої 

служби цивільного 
захисту 

Органи управління і 
суб’єкти 

господарювання, що 
входять до 

спеціалізованих 
служб цивільного 

захисту 

Начальник 
спеціалізован

ої служби 
цивільного 

захисту 

Заступники 
начальника 

спеціалізованої 
служби 

цивільного 
захисту 

1 2 3 4 5 

1 Комунально-

технічна та 

енергетики 

спеціалізована 

служба 

 Начальник відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

Начальник 

відділу 

земельних 

ресурсів 

Керівник КП 

«Надія» 

2 Спеціалізована 

служба захисту 

сільськогосподарськ

их тварин  

Заступник  

начальника 

управління – 

начальник відділу 

державного нагляду 

за дотриманням 

санітарного 

законодавства 

Вінницького 

районного управління 

ГУ 

держпродспоживслуж

би у Вінницькій 

області  

Вет лікар Вет лікар 

3 Інженерна 

спеціалізована 

служба 

 Начальник відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

Начальник 

відділу 

земельних 

ресурсів 

Начальник 

відділу 

земельних 

ресурсів 

4 Спеціалізована 

служба 

матеріального 

забезпечення, 

торгівлі та 

харчування 

Фінансовий відділ 

селищної ради, 

торгівельні заклади,  

Автозаправні станції, 

Заклади громадського 

харчування 

 

 

Начальник  

фінансового 

відділу 

селищної ради 

Начальник 

відділу 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності,головн

ий бухгалтер 



 

 

5 Медична 

спеціалізована 

служба 

Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я населення 

Вороновицької 

селищної  ради 

КНП «Центр 

первинної медико – 

санітарної допомоги»  

Вороновицької   

селищної ради 

Начальник 

відділ 

соціального 

захисту та 

охорони 

здоров’я 

населення 

 

 Директор КНП 

«Центр 

первинної 

медико – 

санітарної 

допомоги»  

Вороновицької   

селищної ради 

6. Спеціалізована 

служба зв'язку і 

оповіщення 

Начальник сектору з 

питань оборонної 

роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з  

правоохоронними 

органами. Дільниця 

мережі доступу 

№322/1 Вінницької 

філії ПАТ 

«Укртелеком» 

                   

Спеціаліст І I 

категорії  

загального 

відділу 

Вороновицько

ї селищної 

ради 

Працівник 

дільниці мережі 

доступу №322/1 

Вінницької філії 

ПАТ 

«Укртелеком» 

7. Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

17 Державна 

пожежно-рятувальна 

частина (смт 

Вороновиця 

Вінницицького 

району) РС ГУ ДСНС 

України 

 Начальник 17 

Державної 

пожежно-

рятувальна 

частина (смт 

Вороновиця 

Вінницицьког

о району) РС 

ГУ ДСНС 

України 

 Заступник 

начальника 17 

Державної  

пожежно-

рятувальна 

частина (смт 

Вороновиця 

Вінницицького 

району) РС ГУ 

ДСНС України 

8. Спеціалізована 

служба 

транспортного 

забезпечення 

Секретар селищної 

ради, 

  

Секретар 

селищної ради 

Директор КЗ 

«Вороновицький 

ліцей» 

9. Спеціалізована 

служба охорони 

публічного 

(громадського) 

порядку 

ДОП відділення 

поліції СП ВП №5 

Вінницького РУП 
ГУНП 

 у Вінницькій області  

ДОП 

відділення 

поліції СП ВП 

№5 

Вінницького 

РУП ГУНП 

 у Вінницькій 

області  

Головний 

спеціаліст 
відділу 

управління 

комунальною 

власністю 

 
 

Секретар   виконавчого  комітету                                          Н.А.Мороз 

вик.  Левицька  О.Ю. 



 


