УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
ХХХVІ сесія

VІ скликання

від 02.10.2015 р. № 454
Про затвердження Програми щодо підтримки
стабільної епізоотичної ситуації
на території населених пунктів
Олевського району на період
2015-2020 років
Заслухавши та обговоривши Програму щодо підтримки стабільної
епізоотичної ситуації на території населених пунктів Олевського району на
період 2015-2020 років у відповідності до Закону України «Про ветеринарну
медицину», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
врахувавши висновок постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, екології, земельних ресурсів та соціального
розвитку села, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму щодо підтримки стабільної епізоотичної ситуації
на території населених пунктів Олевського району на період 2015-2020 років
(додається).
2. Районній державній адміністрації в процесі виконання районного
бюджету на 2015 рік та наступні роки передбачити кошти на фінансування
витрат, пов’язаних із реалізацією заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, екології, земельних
ресурсів та соціального розвитку села.
Голова ради

М.А.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 02.10.2015 р. № 454

ПРОГРАМА
щодо підтримки стабільної епізоотичної ситуації на території населених
пунктів Олевського району на період 2015-2020 років
І. Паспорт Програми
1.
2.

Ініціатор
розроблення програми
Назва документа, на
виконання якого
розроблена програма

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець

5.
5.1.
6.

Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг

7.

Управління агропромислового розвитку
Олевської районної державної адміністрації.
Закон України «Про ветеринарну медицину»,
«Інструкція з профілактики та боротьби з
туберкульозом тварин.», затверджено Наказом
Державного комітету ветеринарної медицини
України 03.09.2009 № 316; «Інструкція з
профілактики та оздоровлення великої рогатої
худоби від лейкозу.», затверджено Наказом
Державного департаменту ветеринарної
медицини України 21.12.2007 № 21; «Інструкція
про заходи щодо боротьбі зі сказом тварин.»,
затверджено наказом Головного державного
інспектора ветеринарної медицини України № 2
від 19.01.1994; «Інструкція щодо профілактики та
боротьби з африканською чумою свиней»,
затвердженоНаказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України 05.03.2014 №
81 та інші інструкції з профілактики інфекційних
хвороб тварин.
Управління ветеринарної медицини в
Олевському районі.
Управління агропромислового розвитку
Олевської районної державної адміністрації,
Управління фінансів Олевської районної
державної адміністрації.
2015-2020 роки.
2015,2016,2017,2018,2019,2020 роки.
Районний бюджет, місцевий бюджет.
10,0 тис.

1. Причини виникнення проблеми.
На даний час склалася ситуація з несвоєчасним забезпеченням району
ветеринарними препаратами, які закуповуються за кошти державного бюджету,
виникає загроза припинення дії імунітету пов’язана із несвоєчасною
вакцинацією тварин проти інфекційних хвороб, порушення виконання планів
діагностичних досліджень.

2. Основна мета програми та шляхи і засоби розв’язання проблеми.
Основною метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту
населення, сільськогосподарських і домашніх тварин від основних
заразних захворювань та зоонозів.
Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення за
відповідної підтримки комплексу системних науково обґрунтованих
організаційних, нормативно-правових, протиепізоотичних, освітніх та
інформаційно-просвітницьких заходів щодо ліквідації основних заразних
хвороб тварин.
Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують підтримки
наступні:
- організація системи епізоотологічного моніторингу;
- діагностичні дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз великої
рогатої худоби, сап коней;
- профілактичні щеплення проти:
- сибірки великої рогатої худоби, коней, овець, кіз;
- проти сказу великої рогатої худоби, собак і котів;
- свиней проти класичної чуми;
- вирішення проблеми бродячих та безпритульних тварин в населених
пунктах та прилеглих до них територіях;
- забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення зпитань профілактики заразних хвороб тварин через засоби
масової інформації, лекції, бесіди.
ІІ. Завдання і заходи з виконання щодо підтримання
стабільноїепізоотичної ситуації на території Олевського
району на 2015-2020 роки
Завдання

Назва
показника

Назва заходу

Виконавець
заходу

Здійснювати
постійний моніторинг
щодо заразних хвороб
тварин.

Проведення
моніторингу
і постійне
використання
системи

Моніторинг с
прогнозування
епізоотичного процесу
на території населених
пунктів
Олевського району

Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі

Розроблення річних
прогнозів епізоотичної
ситуації щодо заразних
хвороб тварин

Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі
Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі
Олевське МУ ГУД
СЕС в
Житомирській
області
Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі,Управління
агропромислового
розвитку
Олевської
районної
державної
адміністрації.

Вивчення особливостей
епізоотичних ситуацій
випадків с заразних
хвороб тварин

Проведення широкої
роз’яснювальної роботи
серед населення
(бесіди, т лекції,
виступи в ЗМІ,
видання брошур
листівок) епізоотичної
ситуації щодо заразних
хвороб та про
відповідальність
власників тварин за
порушення правил
утримання домашніх
тварин

Проведення
Кількість
профілактичної
щеплених
імунізації домашніх,
тварин
сільськогосподарських
тварин

Забезпечення
необхідною кількістю
вакцини проти сибірки,
сказу, чуми,
діагностикумів для
дослідження на
туберкульоз, лейкоз,
бруцельоз домашніх і
сільськогосподарських
тварин
Забезпечення контролю
якості вакцинації.

Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі

Управління
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі
Проведення в повному Управління
обсязі досліджень,
ветеринарної
щеплень проти заразних медицини в
хвороб тварин.
Олевському
районі. Олевська
районна державна
лікарня
ветеринарної
медицини та її
структурні
підрозділи.
Контроль ефективності Управління
вакцинації.
ветеринарної
медицини в
Олевському
районі. Олевська
районна державна
лікарня
ветеринарної
медицини.
Суворий контроль за
дотриманням
громадянами,
підприємствами,
установами і
організаціями правил
утримання тварин у
населених пунктах.
Проведення боротьби з
безпритульними
собаками та котами в
населених пунктах
району.
З метою здійснення

Управління
ветеринарної
медицини.
Виконкоми
міської, сільських,
селищних рад.
Виконкоми
міської, сільських,
селищних рад.
Олевська районна

ІІІ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення організаційних
протиепізоотичних заходів
Для ефективного виконання заходів програми необхідно:
- забезпечити державні установи ветеринарної медицини необхідною
кількістю засобів діагностики та специфічної профілактики;
- забезпечити фінансування виконання програми для закупівлі імунобіологічних препаратів ( по мірі необхідності) з районного та місцевих
бюджетів.
ІV. Очікувані результати, ефективність програми
У результаті виконання програми передбачається:
- впровадження системи моніторингу, засобів діагностики і профілактики
заразних хвороб тварин;
- ліквідація небезпеки зараження людей, сільськогосподарських і домашніх
тварин особливо небезпечним антропозоонозами.

