
Реагування на надзвичайні ситуації 
На території громади діє Ємільчинський районний сектор Управління 

ДСНС України у Житомирській області.Протипожежна охорона на території 
громади здійснюється за його допомогою та 18-ї Державної пожежно-
рятувальної частини. Його чисельність – 24 працівники, на озброєнні яких 
знаходиться три пожежні автомобілі: АЦ-40 (ЗИЛ-130) 63Б, АЦ-40 (ЗИЛ-131) 
137А, АЦ-5,0-40 (МАЗ5434). 

Крім того, в селі Паранине на підприємстві ДП «Ємільчинське лісове 
господарство»,  в смт Ємільчине на підприємстві ДП «Ємільчинський лісгосп 
АПК», в селі Руденька на ПСП «Восток-Запад» функціонують пожежні 
команди. Загальна кількість працівників – 6 осіб, на їх озброєнні знаходяться 
пожежні автомобілі АЦ-40  та ГАЗ-66.  

Місцевої пожежної охорони (МПО) та добровільних пожежних дружин 
немає. 

Реагування на надзвичайні ситуації здійснюється відповідно до 
розробленого та затвердженого Плану реагування на надзвичайні ситуації. 

Відповідно до Плану реагування повідомлення про загрозу чи виникнення 
надзвичайної ситуації на території селищної ради надходить від чергової 
служби Ємільчинської ДПРЧ-18 перативного чергового управління з питань ЦЗ 
облдержадміністрації, чергової служби відділу поліції ГУНП в області. 
Отримана інформація доводиться селищному голові, заступникам селищного 
голови, відповідальній особі за цивільний захист, відповідним комісіям 
селищної ради. 

У разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, 
біологічної (бактеорологічної), метеорологічної обстановки або отримання 
інформації про можливість виникнення НС, а також у разі її раптового 
виникнення вводиться режим підвищеної готовності або надзвичайної ситуації 
для органів управління, сил і засобів селищної ланки. Один із режимів 
вводиться  рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації про приведення в один із 
ступенів готовності обласної підсистеми ЄДСЦЗ. 

Селищна комісія з питань ТЕБ і НС приводиться у режим підвищеної 
готовності та у режим надзвичайної ситуації за її рішенням. 

Приведення у режим підвищеної готовності та у режим надзвичайної 
ситуації сил і засобів селищних спеціалізованих служб ЦЗ та інших 
підприємств, організацій, установ, які беруть участь у ліквідації наслідків НС, 
здійснюється за рішенням їх керівника на підставі рішення виконкому. 

Наявна структура реагування на надзвичайні ситуації в громаді лише 
становлюється, напрацьовуються керівні документи, відпрацьовуються плани 
взаємодії із підприємствами та відповідними службами цивільного захисту. 
Існує потреба більш оперативної реакції на надзвичайні події, що трапляються 
у селах громади, які віддалені від Ємільчиного. Низка питань що виникають 
пов`язані з невідповідністю законодавчої та нормативної база цивільного 
захисту реаліям сьогодення (вона не зорієнтована на територіальні громади).  

 



 




