
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

16 квітня 2021 р.  № 112 

  

Перелік 

органів управління, служб цивільного захисту та відповідних суб’єктів господарювання, які 

входять до складу Андрушіської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту 

 

№ 

з/п 

Назва 

спеціалізованої 

служби 

База створення Керівник 

спеціалізованої служби 

1. Енергетики Андрушівський РЕМ ПАТ «Житомироленерго» (за 

згодою) 

Начальник 

Андрушівського РЕМ 

ПАТ 

«Житомиробленерго» 

2. Захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

Відділ земельних відносин та екології апарату 

Андрушівської міської ради та її виконкому, 

Анрушівське районне  управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

(за згодою) 

Начальник відділу земельних 

відносин та екології апарату 

Андрушівської міської ради та 

її виконкому 

3. Комунально-технічна та 

інженерна 

 КП Андрушівської міської ради «Комсервіс»  Директор КП Андрушівської 

міської ради «Комсервіс»  

4. Медична КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської 

міської ради, КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Андрушівської міської ради,  

Анрушівське районне  управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

(за згодою), аптеки, що розташовані на території 

громади (за згодою), Андрушівська районна 

державна лабораторія ветеринарної медицини (за 

згодою), Андрушівський пункт постійного 

базування КНП «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Житомирської 

обласної ради (за згодою), Андрушівський 

міжрайонний відділ Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я 

України» (за згодою) 

Головний лікар КНП 

«Андрушівська міська лікарня» 

5. Оповіщення і зв’язку СЛД №4 (м. Андрушівка) РЦТ №215 (м.Бердичів) 

Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

Начальник СЛД №4 (м. 

Андрушівка) РЦТ №215         

(м. Бердичів) Житомирської 

філії ПАТ «Укртелеком» 

6. Інформаційного 

забезпечення 

Відділ інформаційних технологій та інформації 

апарату Андрушівської міської ради та її виконкому, 

ПП  «Новини Андрушівщини»  

Начальник відділу 

інформаційних технологій та 

інформації апарату 

Андрушівської міської ради та 

її виконкому 
7. Протипожежна 5 державна пожежно-рятувальна частина 2 

державного пожежно-рятувального загону ГУ 

ДСНС України в Житомирській (за згодою) 

Начальник 5 державної 

пожежно-рятувальноїчастини 2 

державного пожежно-

рятувального загону ГУ ДСНС 

України в Житомирській 

області 8. 

 

Торгівлі і харчування 

 

 

 

ФОП «Дущенко В.В.» (за згодою) 

 

ФОП «Дущенко В.В.» 
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9. Охорони громадського 

порядку  

 ВПД №1 Бердичівського ВП ГУНП в 

Житомирській області (за згодою) 

Начальник ВПД №1 

Бердичівського ВП ГУНП в 

Житомирській області 

10. Транспортного 

забезпечення 

Відділ освіти, молоді і спорту апарату 

Андрушівської міської ради та її виконкому  

Начальник відділу освіти, 

молоді і спорту апарату 

Андрушівської міської ради та 

її виконкому 

 

 
11. Матеріального 

забезпечення 

Відділ економічного розвитку та інвестицій апарату 

Андрушівської міської ради та її виконкому 

Начальник відділу 

економічного розвитку та 

інвестицій апарату 

Андрушівської міської ради та 

її виконкому 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

цивільного захисту та мобілізації                                         Сергій ЖЕЛЕЗНЯКОВ 

 


