УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про Програму щодо недопущення
занесення та боротьби з африканською
чумою свиней та інших гострозаразних
захворювань тварин на територію
Виноградівського району на 2017-2021 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», на підставі клопотання районної державної
адміністрації від 31.01.2017 р. № 03-09/327, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму щодо недопущення занесення та боротьби з
африканською чумою свиней та інших гострозаразних захворювань тварин на
територію Виноградівського району на 2017-2021 роки(додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації ( Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених
районним бюджетом на відповідні роки.
3. Районній державній адміністрації щорічно до 25 січня інформувати
районну раду про хід виконання заходів даної Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації (Данич Є.В.) та постійну комісію районної
ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства,
земельних ресурсів та екології ( Тесличко В. Ю.)

Голова районної ради
м.Виноградів, 14 червня 2017 року
№306

В.В. Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 14.06.2017 р.№306

ПРОГРАМА
щодо недопущення занесення та боротьби з африканською чумою свиней
та інших гострозаразних захворювань тварин на територію
Виноградівського району на 2017 - 2021 роки
І. Загальні положення
Програму щодо недопущення занесення африканської чуми свиней та
інших гострозаразних захворювань тварин на територію Виноградівського
району на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до вимог
законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ветеринарну
медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Кодексу цивільного
захисту України, рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Виноградівській районній державній адміністрації.
Проведений аналіз стану матеріального і технічного забезпечення служби
ветеринарної медицини Виноградівського району свідчить про недостатній
рівень їх забезпечення дезінфекційної технікою, паливно - мастильними
матеріалами, інструментами, засобами захисту працівників, що не дозволяє
оперативно і ефективно протидіяти у разі виникнення осередків африканської
чуми свиней та інших гострозаразних захворювань тварин на території району.
II. Мета і завдання прийняття Програми
Основною метою прийняття Програми є забезпечення стабільної
епізоотичної ситуації в районі, недопущення занесення та розповсюдження
африканської чуми свиней та інших гострозаразних захворювань тварин на
території Виноградівського району.
Головним завданням є:
створення резервів матеріальних ресурсів (дезінфекційної
установки, інструментів, засобів індивідуального захисту, паливно-мастильних
матеріалів та інше);
прогнозування можливих наслідків занесення та поширення на
території району африканської чуми свиней;
інформування населення про стан епізоотичної ситуації в районі
щодо африканської чуми свиней.
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок
таких джерел фінансування:
кошти районного бюджету;
добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних
організацій та об’єднань громадян;
інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання
Програми здійснюється у межах видатків, передбачених районним бюджетом на
відповідний бюджетний рік.
Обсяги фінансових ресурсів та відповідні розрахунки необхідні для
реалізації заходів Програми, наведено у додатку 2 до Програми.
ІV. Порядок використання коштів
Виділені кошти будуть спрямовані на недопущення розповсюдження
захворювання та ліквідацію осередку захворювання у випадку його виникнення,
а саме на:
проведення дезінфекції згідно в вимогами чинного ветеринарного
законодавства місць де знаходились хворі та підозрілі у захворюванні на
африканську чуму свині, предметів догляду за ними, одягу та інших речей, а
також місць знищення трупів свиней;
придбання дезінфекційної техніки, придбання одноразових
інструментів та інших засобів для проведення заходів, щодо локалізації
захворювання у випадку його виникнення;
придбання інструментів,засобів індивідуального захисту для
спеціалістів, які будуть проводити роботи з ліквідації захворювання в
неблагополучній зоні;
придбання паливно-мастильних матеріалів.
V. Результати реалізації Програми
Реалізація Програми забезпечить проведення комплексу застережних
заходів, спрямованих на недопущення виникнення осередків та розповсюдження
африканської чуми свиней та інших гострозаразних захворювань тварин,
ефективне вирішення питань у сфері цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій природного характеру, постійну готовність державної
служби ветеринарної медицини району до реагування при виникненні
небезпечних інфекційних хвороб тварин.
Також реалізація заходів Програми дозволить підвищити ефективність
проведення застережних заходів, не допустити розповсюдження африканської
чуми свиней, попередити виникнення захворювання на території
Виноградівського району та захистити спеціалістів, що будуть задіяні у
вогнищах інфекції від можливого зараження.
Заступник голови районної ради

А.А.Сверенко

Додаток 1
до Програми
Основні заходи
Програми щодо недопущення занесення та боротьби з африканською чумою свиней та
інших гострозаразних захворювань тварин на територію Виноградівського району на 2017 2021 роки
1.
Здійснення постійного контролю за епізоотичною ситуацією в населених
пунктах та свиногосподарств різної форми власності Виноградівського району.
Відділ агропромислового розвитку районної
державної адміністрації,
Управління Держпродспоживслужби у
Виноградівському районі (за згодою),
Виноградівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (за згодою)
Термін: постійно
2.
Створення оперативного загону для реагування у разі виникнення захворювання
свиней на АЧС.
Відділ агропромислового розвитку районної
державної адміністрації,
Сектор з питань цивільного захисту районної
державної адміністрації,
Управління
Держпродспоживслужби
у
Виноградівському районі,
Виноградівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, Виноградівська
міжрайонна лабораторія ветеринарної медицини
(за згодою)
Термін: при виникненні захворювання свиней на
АЧС
3.
захисту.

Придбання дезінфекційних установок, інструментів, засобів індивідуального
Виноградівська
районна
державна
ветеринарної медицини (за згодою)
Термін: протягом року

лікарня

4.Забезпечення постійного контролю за ввезенням в район живих тварин, продукції і
сировини тваринництва, суворе дотримання вимог профілактичного карантинування з
обов’язковим проведенням необхідних лабораторних досліджень.
Виноградівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (за згодою), Управління
Держпродспоживслужби у Виноградівському
районі (за згодою), Виноградівська міжрайонна
лабораторія ветеринарної медицини (за згодою)
Термін: постійно

5
Забезпечення проведення профілактичних щеплень свиней проти класичної
чуми в усіх населених пунктах району та господарствах усіх форм власності (за наявності
вакцини).
Виноградівська
районна
державна
лікарня
ветеринарної медицини (за згодою)
Термін: постійно
6.
Забезпечення дотримання «закритого» режиму роботи свинарських господарств
усіх форм власності відповідно до діючих ветеринарно - санітарних вимог.
Відділ агропромислового розвитку районної
державної адміністрації,
Керівники та власники свиногосподарств (за
згодою)
Термін: постійно
7.
Здійснення заходів, спрямованих на зменшення чисельності диких свиней з
приведенням їх щільності до мінімальної, визначеної проектами організації та розвитку
мисливських господарств, у тому числі на заповідних територіях.
ДП
«Виноградівське
лісове
господарство»,
керівники мисливських господарств (за згодою)
Термін: мисливський сезон полювання на диких
свиней
8.
Через місцеві органи влади та засоби масової інформації проводити масову
роз’яснювальну роботу серед населення та власників свиногосподарств, щодо загрози
виникнення африканської чуми свиней та заходів, які вживаються для недопущення занесення
збудника даного захворювання.
Відділ у справах преси, інформаційних технологій
та
зв’язку
апарату
районної
державної
адміністрації,відділ агропромислового розвитку
районної державної адміністрації,
Управління
Держпродспоживслужби
у
Виноградівському районі
Виноградівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (за згодою), органи
місцевого самоврядування
Термін: постійно

Заступник голови районної ради

А.А.Сверенко

Додаток 2
до Програми

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ,
необхідних для реалізації Програми щодонедопущення занесення та боротьби з африканською чумою свиней та
інших гострозаразних захворювань тварин на територію Виноградівського району на 2017 - 2021 роки
тис.грн.
№
з\п

1

2

3

Назва заходів
Придбання обладнання,
техніки, засобів та інвентарю
для проведення
профілактичних,
лабораторно-діагностичних,
дезінфекційних та
дезінсекційних робіт
Придбання спецодягу,
засобів індивідуального
захисту та виготовлення
інформаційних листівок
Придбання паливномастильних матеріалів

Всього

Заступник голови районної ради

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021рік

150

200

250

300

350

70

80

90

100

110

50

60

70

80

90

270

340

410

480

550

Виконавець

Управління
Держпродспоживслужби
у Виноградівському
районі,Виноградівська
районна державна
лікарня ветеринарної
медицини,Виноградівськ
а міжрайонна
лабораторія
ветеринарної медицини

2500

А.А.Сверенко

