
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від ____________  № _____ 

 

Перелік 

 територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня 

 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Органи управління і суб’єкти 

господарювання, на базі яких формуються 

спеціалізованої служби цивільного захисту 

Начальник спеціалізованої 

служби цивільного захисту 

Заступник начальника 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

1. 
Інженерна спеціалізована 

служба 

КП «Житловик», КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради», філія «Рогатинська 

ДЕД» 

Головний інженер КП 

«Житловик» 

Керівник КП «Капітальне 

будівництво» 

2. Технічна служба КП «Житловик», суб’єкти господарювання Директор КП «Житловик» 

Начальник 

автотранспортного 

господарства КП 

Житловик» 

3. 
Комунально-технічна 

спеціалізована служба 

Сектор житлово-комунального господарства 

міської ради, КП «Житловик» 

Завідувач сектору житлово-

комунального господарства 

міської ради 

Начальник житлово-

експлуатаційного 

господарства КП 

«Житловик» 

4. 

Спеціалізована служба 

матеріального 

забезпечення 

Відділ економіки і промисловості міської ради, 

завідувач господарством міської ради, суб’єкти 

господарювання 

Начальник відділу економіки 

і промисловості міської ради 

Завідувач господарством 

міської ради 



5. 
Медична спеціалізована 

служба 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня», 

КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Бурштинське 

відділення екстреної швидкої медичної допомоги 

КЗ «Івано-Франківський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф», Рогатинський міськміжрайонний 

відділ ДУ «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України»  

Головний лікар КО 

«Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Головний лікар КНП 

«Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

6. 
Спеціалізована служба 

торгівлі та харчування 

Відділ економіки і промисловості міської ради, 

суб’єкти господарювання, приватні підприємці 

Головний спеціаліст відділу 

економіки і промисловості 

міської ради 

Головний спеціаліст з прав 

споживачів і торгівлі відділу 

економіки і промисловості 

міської ради 

7. 

Спеціалізована служба  

із захисту 

сільськогосподарських  

тварин і рослин 

Галицьке районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в області, 

Бурштинське лісництво Галицького 

національного природного парку 

Начальник Галицького 

районного управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

області 

Лісник Бурштинського 

лісництва Галицького 

національного природного 

парку 

8. 
Спеціалізована служба  

енергетики 

Філія «Північна» АТ «Прикарпаттяобленерго», 

Галицька дільниця Калуського відділення ПАТ 

«Івано-Франківськгаз» 

Директор філії «Північна» 

АТ «Прикарпаттяобленерго» 

Старший інженер 

Галицької дільниці 

Калуського відділення ПАТ 

«Івано-Франківськгаз» 

9. 

Спеціалізована служба 

транспортного 

забезпечення 

Відділ освіти і науки міської ради,  

суб’єкти господарювання, що здійснюють 

транспортні перевезення 

Начальник відділу освіти і 

науки 

Директор Бурштинського 

міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 



10. 
Спеціалізована служба  

зв’язку і оповіщення 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради, 

телерадіокомпанія «РАІ» 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

Генеральний директор 

телерадіокомпанії «РАІ» 

11. 

Спеціалізована служба  

охорони громадського  

порядку 

Галицьке відділення поліції Тисменицького 

відділу поліції ГУНП в області 

Заступник начальника 

Галицького відділення 

поліції  

Начальник сектору 

превенції Галицького 

відділення поліції 

12. 
Протипожежна  

спеціалізована служба 

Галицький РВ У ДСНС в Івано-Франківській 

області 

Начальник Галицького РВ У 

ДСНС в Івано-Франківській 

області 

Начальник 

Державного пожежно-

рятувального поста  

м. Бурштин 

 

  

 

 Перший заступник міського голови                                                                                                                     Володимир Гулик             

 

 Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

 ситуацій та цивільного захисту                                                                                                                              Олександр Іваськевич 


