
                                                                                                                                                                          

СХЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Додаток 1 

до Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної системи 

цивільного захисту Харківської області 

     (пункт 4)      
 

 

 

1 

 

  

Голова обласної державної 
адміністрації – керівник 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

Спеціальна комісія з 

ліквідації НС 

 

Керівник робіт з ліквідації НС 
 

Штаб ліквідації НС 

Обласна евакуаційна 

комісія Голова регіональної КТЕБ та НС 

 

Заступник голови –керівник апарату 

обласної державної адміністрації 

Голова обласної евакуаційної комісії 

Постійно діючі органи управління територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 

Департамент цивільного захисту Головне управління ДСНС України у Харківській області Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

Резервний фонд обласного бюджету 

Регіональний 

матеріальний резерв 

 

Диспетчерський пункт 

 

 
Оперативно-чергова 

служба 

Оперативно-

координаційний центр 

(101, 112) 

 
 
Територіальні підрозділи 

Обласні спеціалізовані служби цивільного захисту 

 

Протипожежна 

 

Зв’язку та 

оповіщення 

 

Медична 

Охорони 

громадського 

порядку 

 

Комунально-

технічна 

 

Торгівлі, 

харчування та 

матеріального 

забезпечення 

Захисту 

сільськогоспо-

дарських тварин  

 

Транспортного 

забезпечення 

 

Енергетики 

 

 

Технічна 

 

 

Інженерна 

 

Ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

Балаклій-

ський район 

Барвінків-

ський район 

Близнюків-

ський район 

 

Богодухів-

ський район 

 

Борівський 

район 

Валківський 

район 

Великобур-

луцький район 

Вовчанський 

район 

Дворічан-

ський район 

Дергачів-

ський район 

Зачепилів-

ський район 

Зміївський 

район 

Золочів-

ський район 

Ізюмський 

район 

Кегичів-

ський район 

Коломаць-

кий район 

Красноград-

ський район 

Краснокут-

ський район 

Куп'янський 

район 

Лозівський 

район 

Нововодола-

зький район 

Печенізький 

район 

Первомай-

ський район 

Сахновщин-

ський район 

Харківський 

район 

Чугуївський 

район 

Шевченків-

ський район 

м. Харків м. Ізюм м. Лозова м. Люботин м. Перво-

майськ 

м. Чугуїв м. Куп'янськ 

Фадєєв В.І. 

 
 

Міста 
районного 

значення   10 

 

Сили ЦЗ територіальних 

органів ЦОВВ 

 

ГУ ДСНС 

України у 

Харківській обл. 

Департамент 

економіки та 

міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Департамент 

охорони здоров’я 

ХОДА 

 

ГУ Національної 

поліції у 

Харківській обл. 

Департамент ЖКГ 

та розвитку інфра-

структури ХОДА 

Департамент екон. 

та міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Департамент 

агропромислового 

комплексу ХОДА  

Департамент 

економіки та 

міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Управління ПЕК 

ХОДА 

Департамент 

інноваційного 

розвитку проми-

словості ХОДА 

Департамент ЖКГ 

та розвитку інфра-

структури ХОДА 

Сили цивільного захисту 

 

Добровільні  

формування ЦЗ 

 

 

Сили обласних 

спеціалізованих служб ЦЗ 

 

 

Сили Навчального центру 

ОРС ЦЗ ДСНС України 

 

Аварійно-рятувальний 

загін СП ГУ ДСНС України 

у Харківській області 
 

Комунальні, громадські 

аварійно-рятувальні  

служби 

 

 

Територіальні  

формування ЦЗ 

 



Додаток 2 

до Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної системи 

цивільного захисту   Харківської області 

 (пункт 14) 

ПЕРЕЛІК 

сил цивільного захисту Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  
 

 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

І. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ 

1.  

Аварійно-рятувальний 

загін спеціального 

призначення ГУ ДСНС 

України у Харківській 

області 

Державна аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

вул. Ньютона, 132 а 

(057) 297-80-33 

249/78 31/5 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

2. 

Навчальний центр 

Оперативно-

рятувальної служби 

цивільного захисту 

Державна аварійно-

рятувальна служба 

Нововодолазький 

район, 

с. Ватутіне, 

вул. Військова 

116/78 10/4 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 



 

                                                         продовження додатка 2 

 

 

2

 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

ДСНС України (057) 406-83-89 

3. 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області та 

його підрозділи 

Державні пожежно- 

рятувальні 

підрозділи та 

підрозділи 

забезпечення, 

районні управління 

(відділи сектора) 

м. Харків, 

вул. Шевченка, 8. 

Телефон: 

(057) 700-24-70, 

(057) 766-64-74 

3388/ 

490 

525/ 

160 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

4. 

Спеціалізована 

об’єктова аварійно – 

рятувальна служба 

газорятувальне 

відділення 

«Шебелинського 

Об’єктова 

аварійно-

рятувальна служба 

Балаклійський 

район, 

с. Андріївка, 

вул. Першотравна, 

141 

(05749) 4-13-48 

6/4 - 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт та гасіння 

пожеж на об’єкті 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

відділення з переробки 

газового конденсату і 

нафти» 

5. 

Харківська обласна 

комунальна аварійно – 

рятувальна водолазна 

служба (ХОКАРВС) 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

Держпром, 4 

під’їзд, 6 пов., кім. 

355 

(057) 705-15-43 

16/29 - 
Проведення рятувальних 

робіт на воді 

6. 

Комунальна установа 

«Спеціалізована водно-

рятувальна служба 

м. Харкова» 

(КУ «СВРС   

м. Харкова») 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

майдан 

Конституції, 7 

(057) 725-00-98 

57/11 16/11 
Проведення рятувальних 

робіт на воді (м. Харків) 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

7. 

Комунальне 

підприємство 

«Старосалтівська 

аварійно-рятувальна 

водолазна служба 

Харківської області 

(КП «Старосалтівська 

АР ВС) 

Комунальна 

аварійно-

рятувальна служба 

Вовчанський  

район, 

смт Cтарий Салтів, 

вул. Донецька, 5 

(05741) 16-12-82 

3/2 ½ 

Проведення рятувальних 

робіт на воді (смт Старий 

Салтів) 

8. 

Аварійно-рятувальний 

загін громадської 

організації 

«Оперативно-

рятувальна служба» 

Громадська 

аварійно-

рятувальна служба 

м. Харків, 

пров. Театральний, 

12 

(057) 706-43-07 

 

20/3 4/3 
Проведення аварійно-

рятувальних робіт 

9. ДП «Воєнізована АРС Об’єктова аварійно- м. Харків, 140/30 - Проведення  гасіння пожеж 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

(газорятувальна) 

служба» 

нафтогазової 

промисловості НАК 

«Нафтогаз України» 

рятувальна служба вул. Сінна, 32 

(057) 701-90-01 

(057) 701-90-03 

 

на об’єктах нафтогазового 

комплексу 

ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1. 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

Державна інспекція 

сільського господарства 

в Харківській області, 

Спеціалізована 

служба захисту 

сільськогосподарсь-

ких тварин і рослин 

м. Харків, 

Держпром, 4 

під’їзд, 6 пов., 

(057) 705-21-65 

1471/ 

182 
- 

Здійснення заходів із 

захисту рослин, тварин, 

продукції рослинництва, 

тваринництва 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Державна 

фітосанітарна  

інспекція Харківської 

області, 

спеціалізовані служби 

захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин районів 

та міст обласного 

значення 

2. 

Управління паливно-

енергетичного 

комплексу Харківської 

обласної державної 

Спеціалізована 

служба енергетики 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 7 пов., 

(057) 705-16-03 

2043/ 

677 
765/93 

Ліквідація наслідків НС, 

пов’язаних з аваріями на 

мережах та об'єктах 

паливно-енергетичного 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрації, 

АК «Харківобленер-

го», Північна 

енергетична система 

НЕК «Укренерго», 

УМГ «Харківтранс-

газ»,  

ПАТ «Харківгаз», 

ПАТ «Харківміськгаз», 

ГПУ «Шебелинка 

газвидобуваня», ДК 

«Укргазвидобування», 

БУ «Укрбургаз», 

спеціалізовані служби 

комплексу 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

енергетики районів та 

міст обласного 

значення 

3. 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

КП «Харківводока-

нал», КП «Харківські 

теплові мережі», 

Комунально-

технічна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-21-38 

338/113 106/16 

Ліквідація наслідків НС, 

пов’язаних з аваріями на 

мережах та об’єктах 

житлово-комунального 

господарства 



 

                                                         продовження додатка 2 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

комунально-технічні 

спеціалізовані служби 

районів та міст 

обласного значення 

4. 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Департамент 

капітального 

Інженерна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-21-59 

753/393 120/32 

Здійснення заходів із 

інженерного забезпечення 

та проведення аварійно-

відновлювальних робіт 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

будівництва 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, Служба  

автомобільних доріг у 

Харківській області, 

інженерні 

спеціалізовані служби 

районів і міст 

обласного значення 

5. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

Спеціалізована 

служба торгівлі, 

харчування та 

матеріального 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 705-08-69 

1370/ 

112 
- 

Здійснення заходів щодо 

забезпечення населення 

постраждалих районів 

продуктами харчування та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрації, 

спеціалізовані служби 

торгівлі та харчування, 

матеріального 

забезпечення районів і 

міст обласного 

значення 

забезпечення товарами першої 

необхідності у разі НС 

6. 

Департамент охорони 

здоров’я Харківської 

обласної державної 

адміністрації, 

КЗОЗ «Центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф», 

Медична 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 9 

під’їзд, 5 пов., 

(057) 705-10-85 

32500/ 

381 

3500/ 

229 

Медичне забезпечення та 

надання екстреної медичної 

допомоги постраждалим та 

особовому складу 

підрозділів цивільного 

захисту у разі надзвичайних 

ситуацій, забезпечення 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

128 закладів охорони 

здоров’я комунальної 

власності 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у 

разі надзвичайних ситуацій 

7. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

ПАТ «Українська 

залізниця» РФ 

«Південна залізниця», 

спеціалізовані служби 

транспортного 

забезпечення районів і 

Спеціалізована 

служба 

транспортного 

забезпечення 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 700-05-07 

391/34 34/23 

Здійснення перевезення 

евакуйованих та вантажів у 

разі виникнення НС 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

міст обласного 

значення 

8. 

Департамент економіки 

і міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації, 

Харківська філія ПАТ 

«Укртелеком», 

спеціалізовані служби 

зв’язку і оповіщення 

районів і міст 

обласного значення 

Спеціалізована 

служба зв’язку і 

оповіщення 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 8 пов., 

(057) 705-10-24 

256/87 47/- 

Забезпечення та відновлення 

зв’язку в ході ліквідації 

наслідків НС 

9. ГУ Національної Спеціалізована м. Харків, 3620/ 214/95 Забезпечення громадського 



 

                                                         продовження додатка 2 

 

 

14

 

№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

поліції в Харківській 

області 

служба охорони 

громадського 

порядку 

вул. 

Раднаркомівська, 5. 

(057) 700-29-16, 

(057) 700-29-32 

494 порядку та охорона 

матеріальних цінностей  в 

ході ліквідації наслідків НС 

10. 

ГУ ДСНС України у 

Харківській області, 

Навчальний центр 

оперативно-рятувальної 

служби цивільного 

захисту ДСНС України 

Протипожежна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

вул. Шевченка, 8. 

(057) 714-10-01, 

(057) 766-64-74 

 

3504/ 

568 

535/ 

164 

Проведення аварійно-

рятувальних робіт, гасіння 

пожеж 

11. 

Департамент 

інноваційного розвитку 

промисловості 

Харківської обласної 

Технічна 

спеціалізована 

служба 

м. Харків, 

Держпром, 3 

під’їзд, 4 пов., 

(057) 705-14-51 

82/37 - 

Здійснення заходів щодо 

технічного забезпечення 

проведення аварійно-

відновлювальних робіт 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

державної 

адміністрації, 

Харківська філія ВАТ 

«Укравтозапчастина», 

ДП «Харківський 

автомобільний завод», 

ДП «Харківський завод 

спецмашин», 

ДП «Зміївський 

ремонтний 

електромеханічний 

завод», 

ДП «Харківський завод 

транспортного 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

устаткування» 

ІІІ. СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

1. 

Харківський 

університет Повітряних 

Сил (Харківський 

військовий гарнізон) 

Загін ліквідації 

наслідків НС 

м. Харків, 

вул. Сумська, 77/79 

(057) 341-22-08, 

(057) 704-97-45 

 

26/2 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

2. 

Факультет військової 

підготовки 

Національного 

технічного університету 

«ХПІ» 

Зведений загін 

з ліквідації 

наслідків НС 

м. Харків 

вул. Полтавський 

шлях, 192 

(057) 372-61-67, 

(057) 372-50-86 

53/16 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС, відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

(Харківський 

військовий гарнізон)  

Міністерства оборони 

України 

3. 

Військова частина  

А 1215 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Позаштатні 

пожежні підрозділи 

м. Харків 

с. Черкаська Лозова 

смт Рогань 

смт Кулінічі 

(057) 370-60-29 

066-187-59-42 

42/5 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС, відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

4. 

Військова частина  

А 3306 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Військовий 

мобільний шпиталь 

м. Харків 

вул. Культури, 5 

(057) 702-10-97 

90/12 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС, відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

5. 

Військова частина  

А 1451 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Розрахунки для 

ліквідації наслідків 

НС 

м. Харків 

вул. Дерев’янка, 3 

смт Рогань, 

м. Лозова 

(057) 366-44-33 

(057) 343-16-11 

47/13 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

6. 

Військова частина  

А 3074 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Пожежна обслуга 

м. Харків 

вул. Кільцевий 

проїзд, 2А 

(057) 293-51-55 

3/1 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС, відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

7. 

Військова частина  

А 4510 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Підрозділи СЕС 

м. Харків 

вул. Фейєрбаха, 12 

(057) 732-87-03 

14/2 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

8. 

Військова частина  

А 1361 

(Харківський 

військовий гарнізон)  

 

Черговий підрозділ 

м. Харків, 

вул. Переможників, 

6А 

(057) 370-20-79 

13/2 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

9. 

Військова частина  

А 0829 

(Харківський 

військовий гарнізон) 

Пожежна рота 
м. Лозова 

 (05745) 2-20-45 
33/5 6/2 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

10. 

Військова частина  

А 1352 

(Чугуївський 

військовий гарнізон)  

Загін з ліквідації 

наслідків НС 

Харківська область, 

м. Балаклія, 

вул. Арсенальна, 1 

(05749) 2-34-41 

253/46 42/7 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

11. 

Військова частина  

А 2467 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Пожежна рота 

Харківська область, 

Чугуївський район, 

смт Малинівка 

(05746) 4-98-72, 

(05746) 2-43-21 

78/32 32/3 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

12. 

Військова частина  

А 0501 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Зведений загін з 

ліквідації наслідків 

НС 

Харківська область, 

м. Чугуїв, 

(05746) 2-32-40, 

(05746) 2-34-49 

192/24 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

13. 

Військова частина  

А 4104 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Пожежна рота 

Харківська область, 

м. Чугуїв 

(05746) 2-53-35 

24/12 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

Міністерства оборони 

України 

14. 

Військова частина  

А 2136 

(Чугуївський 

військовий гарнізон) 

Розрахунки для 

ліквідації НС 

Харківська область, 

Шевченківський 

район, 

с. Первомайське 

(05751) 5-16-82 

34/8 - 

Участь у ліквідації наслідків 

НС відповідно до вимог 

спільного Плану взаємодії. 

Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Міністерства оборони 

України 

ІV.  СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1. 

Виконавчий комітет 

Харківської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту Харківської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Харків 

майдан 

Конституції, 7 

(057) 760-72-21 

5369/ 

1440 

795/ 

358 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території міста Харкова 

2. 

Балаклійська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Балаклійської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

м. Балаклія, 

вул. Жовтнева, 18 

(05749) 5-14-44 

 

183/102 90/14 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Балаклійського 

району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Харківської області 

3. 

Барвінківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Барвінківської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Барвінкове, 

вул. Соборна, 8 

(05757) 4-20-31 

310/58 63/8 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Барвінківського 

району 

4. 

Близнюківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Близнюківської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Близнюки, 

вул. Незалежності, 

39 

(05754) 5-15-27 

213/52 61/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Близнюківського  

району 

5. Богодухівська Сили цивільного м. Богодухів, 482/74 46/11 Проведення аварійно-
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

районна державна 

адміністрація 

захисту 

Богодухівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

пл. Червона, 2 

(05758) 3-22-45 

 

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Богодухівського 

району 

6. 

Борівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Борівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Борова, 

вул. Центральна, 1 

(05759) 6-14-71 

186/67 53/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Борівського 

району 

7. 

Валківська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Валківської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

м. Валки, 

пл. Центральна, 2 

(05753) 5-11-41 

471/73 93/11 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Валківського 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

Харківської області району 

8. 

Великобурлуцька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Великобурлуцької 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Великий 

Бурлук, 

вул. Центральна, 9 

 (05752) 5-44-57 

235/54 44/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території 

Великобурлуцького району 

9. 

Вовчанська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Вовчанської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Вовчанськ, 

вул. Соборна, 73 

(05741) 4-26-10 

178/69 73/11 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Вовчанського 

району 

10. Дворічанська Сили цивільного смт Дворічна, 281/56 24/7 Проведення аварійно-
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

районна державна 

адміністрація 

захисту 

Дворічанської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

вул. Слобожанська, 

8 

(05750) 7-63-43 

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Дворічанського 

району 

11. 

Виконавчий комітет 

Дергачівської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту 

Дергачівської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Дергачі, 

вул. Сумський 

шлях, 79 

(05763) 3-01-15 

89/35 17/4 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Дергачі 

12. 

Дергачівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Дергачівської 

м. Дергачі,  

майдан Перемоги, 

5А 

277/97 52/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

 (05763) 3-03-69 території Дергачівського 

району 

13. 

Зачепилівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Зачепилівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Зачепилівка, 

вул. Центральна, 49 

(05761) 5-16-51 

342/52 34/6 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Зачепилівського 

району 

14. 

Зміївська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Зміївської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Зміїв, 

вул. 

Адміністративна, 9 

(05747) 3-38-66 

1568/85 111/12 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Зміївського району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

15. 

Золочівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Золочівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Золочів, 

пл. Слобожанська, 

5 

(05764) 5-15-64 

330/51 30/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Золочівського 

району 

16. 
Виконавчий комітет 

Ізюмської міської ради 

Сили цивільного 

захисту Ізюмської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Ізюм, 

пл. Центральна, 1 

(05743) 2-11-24 

241/54 28/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Ізюма 

17. 
Ізюмська районна 

державна адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Ізюмської 

районної ланки ТП 

м. Ізюм, 

пл. Центральна, 1 

(05743) 2-10-62 

263/78 36/10 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

 території Ізюмського району 

18. 

Коломацька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Коломацької 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Коломак, 

вул. Гетьмана Івана 

Мазепи, 4А 

(05766) 5-61-08 

181/41 22/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Коломацького 

району 

19. 

Кегичівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Кегичівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Кегичівка, 

вул. Волошина, 50, 

(05755) 3-14-58 

321/57 30/6 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Кегичівського 

району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

20. 

Красноградська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Красноградської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Красноград, 

вул. Жовтнева, 58А 

(05744) 7-20-13 

313/79 45/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Красноградського 

району 

21. 

Краснокутська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Краснокутської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Краснокутськ, 

вул. Охтирська, 1 

(05756) 3-14-92 

266/68 80/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Краснокутського 

району 

22. 
Виконавчий комітет 

Куп’янської міської 

Сили цивільного 

захисту 

м. Куп’янськ, 

проспект 
325/69 68/8 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

ради Куп’янської міської 

ланки ТП ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

Конституції, 3 

(05742) 5-39-31 

 

відновлювальних робіт на 

території 

м. Куп’янська 

23. 

Куп’янська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Куп’янської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Куп’янськ, 

проспект 

Конституції, 3 

(05742) 5-52-45 

 

107/41 16/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Куп'янського 

району 

24. 
Виконавчий комітет 

Лозівської міської ради 

Сили цивільного 

захисту Лозівської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Лозова, 

вул. Ярослава 

Мудрого, 1 

(05745) 2-37-67 

 

421/89 46/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Лозова 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

25. 

Лозівська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Лозівської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Лозова, 

вул. Лозовського, 

10А 

(05745) 2-35-85 

453/71 43/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Лозівського 

району 

26. 

Нововодолазька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Нововодолазької 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Нова Водолага, 

вул. Гагаріна, 7 

(05740) 4-22-87 

186/58 21/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Нововодолазького 

району 

27. 

Виконавчий комітет 

Первомайської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту 

Первомайської 

м. Первомайський, 

проспект 40 років 

Перемоги, 1 

78/35 24/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

(05748) 3-20-74 території 

м. Первомайський 

28. 

Первомайська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Первомайської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Первомайський, 

вул. Соборна, 16 

(05748) 3-20-74 

349/73 34/4 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Первомайського 

району 

29. 

Печенізька 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Печенізької 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Печеніги, 

вул. Незалежності, 

48 

(05765) 6-15-58 

276/47 26/6 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Печенізького 

району 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

30. 

Сахновщинська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту 

Сахновщинської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

смт Сахновщина, 

вул. Шмідта, 10 

(05762) 3-18-53 

237/54 38/7 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Сахновщинського 

району 

31. 

Виконавчий комітет 

Люботинської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту 

Люботинської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

Харківський район, 

м. Люботин, 

вул. Слобожанська, 

26 

(057) 741-27-54 

 

89/37 11/5 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Люботина 

Харківського району 

32. 
Харківська 

районна державна 

Сили цивільного 

захисту Харківської 

м. Харків, 

Григорівське шосе, 
367/81 35/9 

Проведення аварійно-

рятувальних та 
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

адміністрація районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

52 

(057) 777-21-21 

відновлювальних робіт на 

території Харківського  

району 

33. 

Виконавчий комітет 

Чугуївської міської 

ради 

Сили цивільного 

захисту Чугуївської 

міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м. Чугуїв, 

вул. К. Лібкнехта, 

35А 

(05746) 2-43-46 

188/39 31/6 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території м. Чугуєва 

34. 

Чугуївська 

районна державна 

адміністрація 

Сили цивільного 

захисту Чугуївської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

м.Чугуїв, 

вул. К. Лібкнехта, 

29 

(05746) 2-44-98 

320/78 60/8 

Проведення аварійно-

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Чугуївського 

району 

35. Шевченківська Сили цивільного смт Шевченкове, 239/27 32/8 Проведення аварійно-
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№ 

з/п 

Найменування  підрозділу 

та відомча 

(територіальна) 

належність 

Найменування 

формувань 

Місце розташування 

та телефон 

Загальна 

кількість 

особового 

складу, 

техніки 

Загальна 

чисельність 

чергової 

зміни, 

техніки 

Завдання, які виконують 

формування, райони (об’єкти) 

районна державна 

адміністрація 

захисту 

Шевченківської 

районної ланки ТП 

ЄДС ЦЗ 

Харківської області 

вул. Лермонтова,  2 

(05751) 5-78-03 

рятувальних та 

відновлювальних робіт на 

території Шевченківського 

району 

 

 

Фадєєв В.І. 



Додаток 3 

до Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної системи 

цивільного захисту Харківської області 

(пункт 4) 

ПЕРЕЛІК 

територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Харківської області, що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання  

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

1. 

Спеціалізована служба  

захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

Департамент агропромислового 

розвитку Харківської обласної 

державної адміністрації, 

Державна інспекція сільського 

господарства в Харківській області, 

Державна фітосанітарна інспекція 

Харківської області, 

спеціалізовані служби захисту 

Директор Департаменту  

агропромислового 

розвитку Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

Заступник директора 

Департаменту – 

начальник  управління 

тваринництва, 

представницької та 

інформаційно-

аналітичної роботи 

Департаменту 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

сільськогосподарських тварин і 

рослин районів та міст обласного 

значення 

агропромислового 

розвитку Харківської 

обласної державної 

адміністрації  

2. 

Спеціалізована служба 

енергетики 

Управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської обласної 

державної адміністрації, 

АК «Харківобленерго», 

Північна енергетична система НЕК 

«Укренерго», 

УМГ «Харківтрансгаз», 

ПАТ «Харківгаз», 

ПАТ «Харківміськгаз», 

ГПУ «Шебелінкагазвидобуваня», 

ДК «Укргазвидобування», 

Начальник управління 

паливно-енергетичного 

комплексу Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

Перший заступник 

начальника управління 

паливно-енергетичного 

комплексу Харківської 

обласної державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

БУ «Укрбургаз» 

3. 

Комунально-технічна 

спеціалізована служба 

Департамент житлово-комунального 

господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної 

державної адміністрації, 

КП «Харківводоканал», 

КП «Харківські теплові мережі», 

комунально-технічні спеціалізовані 

служби цивільного захисту районів 

та міст обласного значення 

Директор Департаменту 

житлово-комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Заступник директора 

Департаменту –

начальник  управління 

житлово-комунального 

господарства 

Департаменту житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

4. 
Інженерна 

спеціалізована служба 

Департамент житлово-комунального 

господарства та розвитку 

Перший заступник 

директора 

Заступник директора 

Департаменту –
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

інфраструктури Харківської обласної 

державної адміністрації, 

Департамент капітального 

будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації, Служба  

автомобільних доріг в Харківській 

області, 

інженерні спеціалізовані служби 

районів і міст обласного значення 

Департаменту житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

інфраструктури 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

начальник   управління 

розвитку та будівництва 

у сфері житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

5. 

Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування і 

матеріального 

забезпечення 

Департамент економіки і 

міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації, 

спеціалізовані служби торгівлі та 

харчування, матеріального 

забезпечення районів і міст 

Начальник управління 

розвитку споживчого 

ринку Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

Заступник начальника 

управління розвитку 

споживчого ринку –

начальник     відділу 

розвитку внутрішньої 

торгівлі та побутового 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

обласного значення 

 

державної адміністрації обслуговування 

населення 

Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

6. 

Медична 

спеціалізована служба 

Департамент охорони здоров’я 

Харківської обласної державної 

адміністрації, 

КЗОЗ «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф», 

128 закладів охорони здоров’я 

комунальної власності 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Заступник директора –

начальник управління з 

питань фармації та 

організаційної роботи 

Департаменту охорони 

здоров’я Харківської 

обласної державної 

адміністрації 



   

продовження додатку 3 

 

6

 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

7. 

Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення 

Департамент економіки і 

міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації, 

ПАТ «Українська залізниця» РФ 

«Південна залізниця», 

спеціалізовані служби транспортного 

забезпечення районів і міст 

обласного значення 

Начальник управління 

транспортної 

інфраструктури і 

зв’язку Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Заступник начальника 

управління – начальник  

відділу автомобільного 

транспорту 

Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

8. 

Спеціалізована служба 

зв’язку і оповіщення 

Департамент економіки і 

міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації, 

Харківська філія ПАТ «Укртелеком» 

 

Начальник управління 

транспортної 

інфраструктури і 

зв’язку Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Начальник відділу 

залізничного, 

авіаційного транспорту 

і зв’язку управління 

транспортної 

інфраструктури і 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

зв’язку  Департаменту 

економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

9. 

Спеціалізована служба 

охорони громадського 

порядку 

Головне управління Національної 

поліції в Харківській області 

Заступник начальника 

Головного управління 

Національної поліції в 

Харківській області 

Заступник начальника 

управління 

превентивної діяльності 

Головного управління 

Національної поліції в 

Харківській області 

10. 

Протипожежна 

спеціалізована служба 

Головне управління ДСНС України у 

Харківській області 

Перший заступник 

начальника Головного 

управління ДСНС у 

Харківській області 

Заступник начальника 

Головного управління 

ДСНС у Харківській 

області 
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№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, що входять до 

спеціалізованих служб цивільного  

захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту 

11. 

Технічна 

спеціалізована служба 

Департамент інноваційного розвитку 

промисловості Харківської обласної 

державної адміністрації, 

Харківська філія ВАТ 

«Укравтозапчастина», 

ДП «Харківський автомобільний 

завод», 

ДП «Харківський завод спецмашин», 

ДП «Зміївський ремонтний 

електромеханічний завод», 

ДП «Харківський завод 

транспортного устаткування» 

Директор Департаменту 

інноваційного розвитку 

промисловості 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Заступник начальника 

управління – начальник  

відділу базових галузей 

промисловості 

Департаменту 

інноваційного розвитку 

промисловості 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

Фадєєв В.І. 



Додаток № 4 

до Положення про територіальну 

підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту 

Харківської області 

(пункт 4) 
 

 

ФУНКЦІЇ 

структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації та 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в 

рамках територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Харківської області 

 

 Структурні підрозділи Харківської обласної державної адміністрації та 

територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади у 

територіальній підсистемі єдиної державної системи цивільного захисту 

Харківської області (далі – територіальна підсистема ЄДС ЦЗ) забезпечують, 

відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з 

питань цивільного захисту. 

 

І. Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

1. Участь у реалізації державної політики у сфері ЦЗ. 

 

2. Організація роботи спеціалізованих служб ЦЗ області. 

 

3. Організація відновлювальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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4. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів 

управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій за призначенням у 

мирний час та в особливий період. 

 

5. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення 

організації ЦЗ, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також 

реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення 

постраждалого населення. 

 

6. Забезпечення оповіщення керівного складу органів управління та сил 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, населення про загрозу виникнення та 

виникнення надзвичайної ситуації. Забезпечення цілодобового несення 

чергування на пункті управління начальника ЦЗ області. 

 

7. Розроблення та подання голові обласної державної адміністрації 

проектів розпоряджень, планів із питань ЦЗ і заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у мирний час та в 

особливий період. 

 

8. Надання пропозицій голові обласної державної адміністрації щодо 

включення до обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів 

управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, систем зв’язку та 

оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 

 

9. Розроблення проектів планів заходів із питань ЦЗ у мирний час та в 

особливий період. 
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10. Координація діяльності структурних підрозділів з питань ЦЗ районних 

державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

 

11. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, 

установ і організацій, об’єктів господарської діяльності всіх форм власності 

щодо планування заходів ЦЗ. 

 

12. Забезпечення роботи регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та обласної евакуаційної комісії. 

Підготовка експертного висновку та відповідного рішення комісії щодо рівня 

надзвичайної ситуації. 

 

13. Участь у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації 

населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в 

особливий період. 

 

14. Організація та здійснення контролю за створенням, накопиченням, 

збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

 

15. Ведення обліку спеціалізованих служб ЦЗ та невоєнізованих 

формувань ЦЗ, здійснення систематичного контролю за корегуванням планів і 

приведенням їх у готовність. 

 

16. Організація роботи з планування укриття населення в захисних 

спорудах цивільної оборони (ЦЗ), ведення їх обліку, контроль стану утримання 

таких споруд. 
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17. Організація накопичення та зберігання засобів радіаційного і 

хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та їх своєчасну видачу під час загрози 

виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий 

період. 

 

18. Підготовлення та внесення на розгляд голові обласної державної 

адміністрації пропозицій щодо оголошення окремих місцевостей області 

зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення. 

 

19. Організація роботи рахунково-аналітичної групи з оцінки 

радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайної ситуації. 

 

20. Утримання на балансі матеріально-технічних ресурсів регіонального 

матеріального резерву. 

 

21. Забезпечення отримання та доведення до місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у вищі ступені готовності. 

 

22. Перевірка готовності до реагування на надзвичайні ситуації 

комунальних аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих служб ЦЗ. 

 

23. Розроблення і здійснення у межах повноважень заходів щодо участі 

органів управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у територіальній 

обороні. 
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24. Участь в організації та проведенні підготовки і перепідготовки органів 

управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період. 

 

25. Участь в організації та проведенні підготовки учнів і студентів у 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладах з 

питань безпеки життєдіяльності та ЦЗ. 

 

ІІ. Департамент житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації 

 

1. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери. 

 

2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам 

комунальної сфери і майну громадян на території області внаслідок 

надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для 

повного відновлення цих об'єктів. 

 

3. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від 

небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва 

протизсувних, протиповіневих, протиерозійних та інших інженерних споруд 

спеціального призначення. 

 

4. Керівництво спеціалізованими службами ЦЗ (комунально-технічна, 

інженерна), забезпечення її діяльності та здійснення контролю за готовністю до 

дій за призначенням. 

 

5. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем 
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водопостачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, 

які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу з 

підтоплення і підняття рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у 

містах і селищах міського типу. 

 

6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими 

актами. 

 

ІІІ. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної 

адміністрації  

 

1. Організація медичного забезпечення, надання екстреної медичної 

допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та 

особовому складу підрозділів цивільного захисту. 

 

2. Організація медичної евакуації постраждалих у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних 

показань, організація та координація роботи закладів охорони здоров’я під час 

прийому великої кількості постраждалих.  

 

3. Організація взаємодії медичних сил, засобів та закладів охорони 

здоров’я на територіальному рівні у сфері медичного захисту населення у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій та під час ліквідації медико-санітарних 

наслідків надзвичайних ситуацій, координація роботи із забезпечення 

готовності органів охорони здоров’я до дій у надзвичайних ситуаціях.   

 

4. Завчасне створення, підготовка та використання в умовах 

надзвичайних ситуацій необхідної кількості сил і засобів незалежно від форм 
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власності та господарювання додаткових тимчасових мобільних медичних 

підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я, керівництво 

медичної спеціалізованою службою ЦЗ.  

 

5. Участь закладів охорони здоров’я в організації комплексу санітарно-

гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які 

здійснюють територіальні органи санітарно-епідеміологічної служби області. 

 

6. Проведення збору та аналізу інформації про медико-санітарні наслідки 

надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозу її розвитку у районах виникнення 

надзвичайних ситуацій та прилеглих територіях, розроблення рекомендацій 

щодо здійснення заходів з метою зниження негативного впливу таких ситуацій, 

надання до органів управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської 

області та до Міністерства охорони здоров’я України відомостей про 

постраждалих при надзвичайних ситуаціях у межах Урядової інформаційно-

аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій. 

 

7. Накопичення необхідного резерву лікарських засобів, виробів 

медичного призначення та іншого майна і техніки для здійснення заходів з 

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

8. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в 

надзвичайних ситуаціях або у разі їх виникнення, завчасне створення та 

підготовка спеціальних медичних формувань для роботи в умовах 

надзвичайних ситуацій.  

 

9. Організація підготовки та перепідготовки медичних працівників з 

питань надання екстреної медичної допомоги постраждалим, організація та 

проведення навчально-тренувальних заходів з підрозділами системи екстреної 
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медичної допомоги та медицини катастроф закладами охорони здоров’я з 

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

10. Організація та проведення згідно з програмами, затвердженими 

Міністерством охорони здоров’я України, навчання та практичної підготовки 

немедичних працівників з питань надання медичної допомоги. 

 

11. Організація та здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду та 

контролю, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

12. Своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження 

населення, прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, 

розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних та 

профілактичних заходів з локалізації осередку біологічного зараження, режимів 

обсервації, карантину та забезпечення лікування інфекційних хворих. 

 

13. Організація та проведення екстреної неспецифічної та специфічної 

профілактики інфекційних захворювань серед населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасне застосування профілактичних медичних 

препаратів та проведення санітарно-протиепідемічних заходів у районі 

надзвичайної ситуації. 

 

14. Організація та здійснення заходів щодо недопущення негативного 

впливу на здоров’я  населення шкідливих факторів навколишнього природного 

середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, умов для виконання і 

поширення інфекційних захворювань у разі надзвичайних ситуацій, 

забезпечення заходів щодо санітарної охорони територій та суб’єктів 

господарювання у зоні надзвичайної ситуації. 
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15. Організація та здійснення санітарно-епідеміологічного контролю за 

станом довкілля, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної 

води і джерелами питного водопостачання у разі виникнення надзвичайної 

ситуації. 

 

16. Організація та здійснення заходів щодо спостереження та 

лабораторного контролю за санітарно-епідемічною ситуацією при 

радіаційному, хімічному та біологічному зараженні (забрудненні) у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

 

17. Організація інших заходів, пов’язаних з медичним захистом і 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення залежно від 

надзвичайної ситуації, що склалася.  

 

ІV. Департамент інноваційного розвитку промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації 

 

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах 

промисловості області, що належать до сфери його управління. 

 

2. Участь у забезпеченні реалізації вимог техногенної безпеки на 

потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які 

можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери 

його управління. 

 

3. Керівництво технічною спеціалізованою службою ЦЗ, забезпечення її 

діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням. 

 

4. Участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
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робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення 

на підприємствах промисловості, що належать до сфери його управління. 

 

5. Участь в організації та керівництві проведенням відновлювальних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на 

підприємствах промисловості, що належать до сфери його управління. 

 

6. Розроблення та здійснення на підприємствах, що належать до сфери 

його управління, заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого 

функціонування в особливий період. 

 

7. Контроль за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період 

підприємств промисловості, що належать до сфери його управління. 

 

8. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими 

актами. 

 

V. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

1. Контроль за здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах 

транспорту, зв'язку на території області. 

 

2. Керівництво спеціалізованими службами ЦЗ (торгівлі, харчування та 

матеріального забезпечення; транспортного забезпечення; зв’язку та 

оповіщення), забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю 

до дій за призначенням. 

 



    Продовження додатку 4 
 

11

3. Участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення 

на підприємствах транспорту, зв'язку на території області. 

 

4. Участь в організації проведення відновлювальних робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах 

транспорту, зв'язку на території області. 

 

5. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації 

населення, майна у безпечні райони. 

 

6. Участь у розробленні та здійсненні на підприємствах транспорту, 

зв'язку області заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого 

функціонування в особливий період. 

 

7. Забезпечення перевезення у межах області сил і засобів, матеріальних 

ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту. 

 

8. Організація роботи автотранспортних підприємств області, задіяних у 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

 

9. Контроль за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період 

підприємств транспорту, зв'язку області. 

 

10. Участь у забезпеченні у встановленому порядку фінансування робіт із 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги 

постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету 

в обласному бюджеті. 
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11. Передбачення під час формування проектів обласного бюджету та 

програми економічного і соціального розвитку області, з урахуванням реальних 

можливостей, коштів на виконання заходів щодо створення регіонального 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

 

12. Контроль за створенням незнижуваних ресурсів продуктів харчування 

та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для вжиття 

заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації. 

 

13. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

14. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами. 

 

VI. Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

 

1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів 

цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що 

передбачаються на цю мету в обласному бюджеті. 

 

2. Створення фінансових резервних фондів необхідних для реагування на 

надзвичайні ситуації. 

 

3. Передбачення під час формування проектів обласного бюджету та 

програми економічного і соціального розвитку області, з урахуванням реальних 

можливостей, коштів на виконання заходів щодо створення регіонального 
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матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

 

VІI. Департамент науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

1. Організація підготовки спеціалістів з питань безпеки життєдіяльності, 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

 

2. Організація вивчення студентами, курсантами і школярами основ 

безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками і 

посібниками. 

 

VІІI. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

1. Забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги. 

 

2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке 

постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, 

передбачених законодавством, та додатково виділених коштів. 

 

IX. Департамент культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат  

національної культурної спадщини області в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 
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2. Методичне забезпечення аварійно - рятувальних робіт на об'єктах, які 

становлять культурне надбання національного та обласного значення. 

 

3. Здійснення державного контролю за вивезенням з області та ввезенням 

в область культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

Х. Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів із запобігання 

надзвичайним ситуаціям у процесі здійснення на території області будівництва 

та інженерного захисту об'єктів і територій.  

 

2. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для 

взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-

побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням 

необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття 

населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

3. Урахування під час розроблення генеральних планів забудови 

населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях. 

 

4. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від 

небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва 

протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних 

та інших інженерних споруд спеціального призначення. 
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ХI. Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

1. Здійснення контролю за виконанням заходів із запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації у процесі здійснення в регіоні будівництва.  

 

2. Участь у проведенні розрахунків потреби в матеріальних ресурсах, 

потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного 

відновлення об'єктів. 

 

3. Забезпечення участі сил і засобів спеціалізованих будівельно-

монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій. 

 

4. Здійснення технічного нагляду за якістю проведення відбудовних 

робіт. 

 

ХІI. Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

1. Забезпечення всебічного, оперативного інформування населення 

області про можливе виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та її 

наслідки та ознайомлення населення з рекомендаціями щодо правил поведінки 

в цих умовах. 

 

2. Сприяння у наданні представникам Департаменту цивільного захисту 

Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління ДСНС 

України у Харківській області  ефірного часу для проведення пропаганди засад 

безпеки життєдіяльності, а також у створенні на їх замовлення спеціальних 

рекламних кліпів і роликів з цих питань. 



    Продовження додатку 4 
 

16

3. Забезпечення розміщення та оприлюднення на офіційному веб-сайті 

обласної державної адміністрації інформації з питань цивільного захисту.  

 

ХІІI. Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної 

державної адміністрації 

 

1. Участь у здійсненні заходів цивільного захисту на підприємствах 

паливно-енергетичного комплексу області, що належать до сфери його 

управління. 

 

2. Участь у реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно 

небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити 

реальну загрозу виникнення аварії та належать до сфери його управління. 

 

3. Керівництво спеціалізованою службою енергетики, забезпечення її 

діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням. 

 

4. Участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення 

на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери 

його управління. 

 

5. Участь в організації та керівництві проведенням відновлювальних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на 

підприємствах промисловості, що належать до сфери його управління. 

 

6. Розроблення та здійснення на підприємствах, що належать до сфери 

його управління, заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого 

функціонування в особливий період. 
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7. Контроль за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період 

підприємств паливно-енергетичного комплексу області, що належать до сфери 

його управління. 

 

8. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими 

актами. 

 

ХІV. Головне управління ДСНС України у Харківській області 

 

1. Реалізація державної політики у сферах ЦЗ, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики 

травматизму невиробничого характеру. 

 

2. Організація роботи протипожежної служби ЦЗ області.  

 

3. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та 

виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, ЦЗ, 

за діяльністю аварійно-рятувальних служб. 

 

4. Проведення підготовки органів управління районних, міських ланок  

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. 

 

5. Участь у плануванні заходів ЦЗ місцевими органами виконавчої влади.  
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6. Організація та координація здійснення заходів щодо захисту населення 

і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин. 

 

7. Ведення обліку хімічно-небезпечних об’єктів. 

 

8. Разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює 

прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, внесення 

пропозицій щодо показників ризику та районування території щодо ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

9. Здійснення контролю за станом фонду захисних споруд ЦЗ щодо 

готовності до використання за призначенням, ведення їх електронного обліку.  

 

10. Організація та проведення перевірок стану готовності ланок 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ і відповідних органів управління ними до 

дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

11. Здійснення оповіщення та інформування органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій.  

 

12. Координація діяльності районних державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та надання методичних 

рекомендацій щодо організації проведення заходів з евакуації населення. 

 

13. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у 

ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів 
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небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи  

призводять до завдання матеріальних збитків, інформування населення через 

засоби масової інформації про ситуацію і вжиті заходи. 

 

14. Залучення та координація діяльності підрозділів аварійно-рятувальних 

служб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій регіонального рівня, 

здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та контроль за їх 

проведенням. 

 

15. У межах повноважень, у взаємодії з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

здійснення моніторингу стану реалізації заходів та робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

16. Підготовка оперативної інформації про факт або загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації, здійснення ії первинної класифікації. 

 

17. Ведення обліку надзвичайних ситуацій та проведення аналізу причин 

їх виникнення. 

 

18. Здійснення ведення державного статистичного обліку пожеж та їх 

наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки. 

 

19. Здійснення збору, оброблення та накопичення інформації про 

небезпечні природні та техногенні об’єкти, процеси і явища, стан природно-

техногенної безпеки в області, досвід ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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20. Виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням 

вибухонебезпечних предметів, що залишились на території області після війн, 

сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що 

використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, на яких 

здійснюється діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України. 

 

21. Забезпечення постійної готовності підпорядкованих сил та засобів до 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, інші події, рятування 

людей та надання допомоги населенню. 

 

22. Організація застосування за призначенням аварійно-рятувальних 

формувань і підрозділів, спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та 

формувань ЦЗ під час проведення рятувальних робіт та робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

 

23. Забезпечення у межах компетенції впровадження та функціонування 

системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. 

 

24. Створення і забезпечення готовності зведених загонів щодо їх участі в 

ліквідації надзвичайних ситуацій, гасінні великих і складних пожеж (у тому 

числі лісових) та у проведенні першочергових рятувальних робіт, організація з 

ними практичних навчань, визначення порядку їх залучення. 

 

25. Здійснення інших повноважень, передбачених Кодексом цивільного 

захисту України та іншими законодавчими актами. 
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ХVIІ. Харківське обласне управління лісового та мисливського 

господарства 

 

1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на 

території державного лісового фонду. 

 

2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з пожежами у державному лісовому фонді, 

а також масовим поширенням хвороб і шкідників рослинності. 

 

3. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також проведення 

першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з лісовими пожежами. 

 

4. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які 

входять до складу галузі. 

 

5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх 

тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на 

надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих об'єктах і територіях. 

 

ХVIІІ. Харківський регіональний центр з гідрометеорології 

 

1. Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу стану 

атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур, радіоактивного і 

хімічного забруднення довкілля території Харківської області. 

 

2. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально 

високі рівні забруднення довкілля. 
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3. Забезпечення постійно діючих органів управління територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, регіональної КТЕБ та НС, штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації гідрометеорологічною інформацією 

та інформацією про забруднення довкілля. 

 

4. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативного 

контролю і вимірів радіоактивного і хімічного забруднення згідно з 

установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень. 

 

 

 

 

Фадєєв В.І. 


