
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
07.10.2021       № 676 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів обласної  

державної адміністрації, територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, підприємств області, які створюють обласні  

спеціалізовані служби цивільного захисту 
 

№ 
з/п 

Найменування 
спеціалізованої 

служби 
База створення Керівник служби 

1 2 3 4 
1. Спеціалізована 

служба  
енергетики 

ПАТ«Запоріжжяобленерго» 
 
 

Керівник спеціалізованої 
служби енергетики – 
генеральний директор  
ПАТ 
«Запоріжжяобленерго» 
 

2. Спеціалізована 
служба із 
захисту 
сільсько- 
господарських 
тварин і рослин 

Департамент 
агропромислового  розвитку 
обласної державної 
адміністрації 
 
Головне управління 
Держпродспоживслужби   
в Запорізькій області  
 
Запорізька філія 
Державної установи 
«Інститут охорони грунтів 
України» 
 

Керівник спеціалізованої 
служби із захисту 
сільськогосподарських 
тварин і рослин –  
директор Департаменту 
агропромислового 
розвитку обласної 
державної адміністрації  

3. Спеціалізована 
інженерно-
будівельна 
служба  

Управління капітального 
будівництва обласної 
державної адміністрації 
 

Керівник спеціалізованої 
інженерно-будівельної 
служби – начальник 
Управління капітального 
будівництва обласної 
державної адміністрації 
 

4. Спеціалізована 
інженерно-
дорожня 
служба 

Служба автомобільних доріг 
у Запорізькій області 
 
Державне підприємство 
«Місцеві дороги Запорізької 
області» 
 
Дочірнє підприємство 
«Запорізький облавтодор» 
АТ «Державна акціонерна 
компанія «Автомобільні 
дороги України»  
 

Керівник спеціалізованої 
інженерно-дорожньої 
служби – начальник 
Служби автомобільних 
доріг у Запорізькій 
області 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 4 
5. Спеціалізована 

комунально-
технічна 
служба 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та  
будівництва обласної 
державної адміністрації 

Керівник спеціалізованої 
комунально-технічної 
служби – директор 
Департаменту житлово-
комунального господарства  
та будівництва обласної 
державної адміністрації  
 

6. Спеціалізована 
служба торгівлі 
і харчування  

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі обласної 
державної адміністрації 
 
 

Керівник спеціалізованої 
служби торгівлі і 
харчування – директор 
Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної 
державної адміністрації 
 

7. Спеціалізована 
медична служба 

Департамент охорони 
здоров'я обласної 
державної адміністрації 
 
Державна установа 
«Запорізький обласний 
центр контролю та 
профілактики хвороб 
МОЗ України» 
 

Керівник спеціалізованої 
медичної служби – 
директор Департаменту 
охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації 
 

8. Спеціалізована 
служба зв’язку і 
оповіщення 

Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення обласної 
державної адміністрації 
 
Управління Державної 
служби спеціального 
зв’язку та захисту 
інформації України 
в Запорізькій області 
 
Запорізька філія 
АТ «Укртелеком» 
 
Філія АТ «Національна 
суспільна 
телерадіокомпанія 
України «Запорізька 
регіональна дирекція»  
 

Керівник спеціалізованної 
служби зв'язку і оповіщення 
– заступник директора 
департаменту – начальник 
управління організації 
роботи обласних пунктів 
управління, оперативно-
чергової служби, 
моніторингу надзвичайних 
ситуацій та матеріального 
забезпечення цивільного 
захисту Департаменту з 
питань цивільного захисту 
населення обласної 
державної адміністрації 
 
 

9. Спеціалізована 
протипожежна 
служба  

Головне управління 
Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій 
області 

Керівник спеціалізованої 
протипожежної служби – 
начальник Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій  
у Запорізькій області 

10. Спеціалізована 
служба 
технічного 
забезпечення  

Управління стратегічних 
галузей виробництва 
обласної державної 
адміністрації 
 
 

Керівник спеціалізованої 
служби технічного 
забезпечення – начальник 
Управління   стратегічних 
галузей виробництва 
обласної державної 
адміністрації 
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Продовження додатка 
  

1 2 3 4 
11. Спеціалізована 

служба 
транспортного 
забезпечення  

Управління транспорту та 
зв’язку обласної 
державної адміністрації 
 
Структурний підрозділ 
«Запорізька дирекція 
залізничних перевезень»  
регіональної філії 
«Придніпровська 
залізниця» 
АТ «Укрзалізниця» 
 

Керівник спеціалізованої 
служби транспортного 
забезпечення – начальник 
Управління транспорту та 
зв’язку  обласної державної 
адміністрації 
 

12. Спеціалізована 
служба охорони 
публічного 
(громадського) 
порядку 

Головне управління 
Національної поліції  
в Запорізькій області 
 
Управління патрульної 
поліції в Запорізькій 
області Департаменту 
патрульної поліції 
Національної поліції 
України 
 

Керівник спеціалізованої 
служби охорони публічного 
(громадського) порядку – 
заступник начальника 
Головного управління 
Національної поліції в 
Запорізькій області 
 

 
 
 
Директор Департаменту з питань 
цивільного захисту населення  
облдержадміністрації                                                          Андрій БУЛАВІНОВ 


