
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СХЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ  

                                                    ЦІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 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 наслідків НС 

 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків  НС 

 

Штаб з ліквідації 

наслідків НС 

Обласна комісія з 

питань евакуації Голова регіональної КТЕБ та НС 

 

 
 

Заступник голови  обласної 

державної адміністрації 

Голова обласної комісії з питань 

евакуації 

Постійно діючі органи управління територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

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 і 

оповіщення 

 

Медична 

Охорони 

публічного 

(громадського) 

порядку 

 

Комунально-

технічна 

 

Торгівлі та 

харчування  

Захисту 

сільськогоспо-

дарських тварин  і 

рослин 

 

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-

майський 

м. Чугуїв м. Куп'янськ 

Павло Пономаренко 

  
Міста 
районного 

значення   10 

Державна 

екологічна 

інспекція у 

Харківській обл. 

 

Управління СБУ в 

Харківській обл. 

Харківський 

обласний центр з 

гідрометеріології 

 

 

Сили ЦЗ територіальних 

органів ЦОВВ 
 

 

ГУ ДСНС 

України у 

Харківській обл. 

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Управління 

охорони здоров’я 

ХОДА 

 

ГУ Національної 

поліції у 

Харківській обл. 

Департамент ЖКГ 

та розвитку 

інфраструктури 

ХОДА 

Департамент 

економіки. і 

міжнародних 

відносин ХОДА 

Департамент 

агропромислового 

розвитку ХОДА  

Департамент 

економіки і 

міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Управління 

ПЕК ХОДА 

Департамент 

інноваційного 

розвитку 

промисловості 

ХОДА 

Департамент ЖКГ 

та розвитку 

інфраструктури 

ХОДА 

Сили цивільного захисту 
 

Обласні спеціалізовані  

служби  ЦЗ 
 

 

 

Територіальні 

формування ЦЗ 

 

 

Навчальний центр ОРС ЦЗ 

ДСНС України 

 

 

Аварійно-рятувальний 

загін СП ГУ ДСНС України   

у Харківській області 
 

 

Комунальні, громадські 

аварійно-рятувальні  

служби 
 

 

 

Добровільні формування 

ЦЗ 

 
 

 

Матеріального 

забезпечення 

 Департамент 

цивільного 

захисту ХОДА 

 

 

 

http://balakliya-rda.gov.ua/
http://balakliya-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://barvinkove-rda.gov.ua/
http://borova-rda.kh.gov.ua/
http://borova-rda.kh.gov.ua/
http://valky-rda.kh.gov.ua/
http://valky-rda.kh.gov.ua/
http://vovchrda.gov.ua/
http://vovchrda.gov.ua/
http://vovchrda.gov.ua/
http://vovchrda.gov.ua/
http://dvorichna-rda.gov.ua/
http://dvorichna-rda.gov.ua/
http://dergachirda.gov.ua/
http://dergachirda.gov.ua/
http://zacheprda.kh.ua/
http://zacheprda.kh.ua/
http://www.zmiivrda.gov.ua/
http://www.zmiivrda.gov.ua/
http://zolochivska-rda.gov.ua/
http://zolochivska-rda.gov.ua/
http://www.izyumrda.gov.ua/
http://www.izyumrda.gov.ua/
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/
http://www.kegichevka-rda.gov.ua/
http://kolomakrda.gov.ua/
http://kolomakrda.gov.ua/
http://krasnograd.inf.ua/
http://krasnograd.inf.ua/
http://krasnyikut-rda.kh.gov.ua/
http://krasnyikut-rda.kh.gov.ua/
http://www.kuprda.gov.ua/
http://www.kuprda.gov.ua/
http://lozova-rda.kh.gov.ua/
http://lozova-rda.kh.gov.ua/
http://novovodolaga-rda.kh.gov.ua/
http://novovodolaga-rda.kh.gov.ua/
http://www.pechenigi-rda.gov.ua/
http://www.pechenigi-rda.gov.ua/
http://pervomairda.org.ua/
http://pervomairda.org.ua/
http://sahnovrda.ho.ua/
http://sahnovrda.ho.ua/
http://khrda.gov.ua/
http://khrda.gov.ua/
http://chuguevrda.gov.ua/
http://chuguevrda.gov.ua/
http://shevchrda.gov.ua/
http://shevchrda.gov.ua/

