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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 13
від 27 лютого 2019 року
Про проект комплексної програми
профілактики та боротьби зі сказом
на території Бишківської сільської ради
на 2019-2020 роки
Розглянувши лист Жовківської районної державної адміністрації щодо
виконання заходів по боротьбі із сказом тварин, відповідно до законів України
«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про захист населення від
інфекційних хвороб», керуючись законом України «Про ветеринарну
медицину», Інструкцією про заходи щодо боротьби зі сказом тварин,
затвердженої наказом Головного управління ветеринарної медицини з
Держветінспекцією Мінсільгоспроду України від 15 березня 1994 р. № 5,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 р. за № 54/263,
у зв’язку із ускладненням епізоотичної ситуації щодо сказу та з метою
посилення заходів боротьби і профілактики сказу серед тварин, запобігання
захворювання на сказ серед людей на території Бишківської сільської ради, на
виконання Указу Президента України від 22 березня 2001 року №192/2001
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в
Україні», виконком сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проект комплексної програми профілактики та боротьби
зі сказом на території Бишківської сільської ради на 2019-2020 роки (далі –
проект Програми), що додається;
2. Головному бухгалтеру при формуванні та внесення змін до бюджету
щорічно при наявності можливостей передбачати кошти для фінансування
видатків на реалізацію даної Програми;
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Бейзик Н.В.
Сільський голова

Наталія БЕЙЗИК

«Затверджено»
Виконкомом Бишківської сільської ради
від 27.02.2019 № 13
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики та боротьби зі сказом на території Бишківської
сільської ради Жовківського району Львівської області на
2019-2020 роки
І. Загальна частина.
Важливе значення у забезпеченні здоров’я населення району мають
профілактичні заходи з ряду інфекційних хвороб, однією з яких є сказ.
Сказ – це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання всіх
теплокровних тварин і людини. Характеризується гострим перебігом,
ураженням нервової системи і закінчується летально. Основним джерелом
інфекції є хворі на сказ дикі тварини, головним чином лисиці, бездомні собаки і
коти.
Програма профілактики та боротьби зі сказом на території Бишківської
сільської раджи Жовківського району Львівської області на 2019-2020 роки
(далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про захист
тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про
захист населення від інфекційних хвороб» та «Про благоустрій населених
пунктів», Інструкції про заходи боротьби зі сказом тварин та інших
законодавчих актів України. Розроблення програми зумовлено ускладненням
епізоотичної ситуації щодо сказу на території Бишківської сільської ради
Жовківського району Львівської області.
Провівши аналіз захворюваності на сказ за 2016-2019 роки, можна
констатувати, що ситуація зі сказу в 2019-2020 роках має тенденцію до
швидкого зростання і загострення, що може призвести до підвищення
захворюваності серед людей і зменшення економічного росту в селі.
В 2018 році у Жовківському районі різко збільшилась кількість випадків
захворювання тварин сказом. Якщо в 2015 році виявлено 3 випадки сказу, в
2016 році – 5, то в 2017 році станом на 27.11.2017 році виявлено вже 10
випадків сказу.
З метою координації дій у сфері утримання домашніх тварин, на
виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», правил утримання домашніх тварин, для урегулювання відносин
між власниками домашніх тварин та органами, до повноважень яких входить
контроль за утриманням та поводженням з тваринами, необхідно прийняти
Програму профілактики та боротьби зі сказом на території Бишківської
сільської раджи Жовківського району Львівської області на 2019-2020 роки.

ІІ. Мета та основні завдання програми.
Кінцевою метою програми є унеможливлення виникнення сказу серед
тварин і людей. За допомогою бригад по відлову бездомних тварин забезпечити
знищення їх. За участю районної організації товариства мисливців та рибалок
проводити відстріл диких тварин згідно нормативів густоти популяції лисиць і
т.д. В разі виникнення контакту хворої тварини з людиною провести комплекс
протиепідемічних заходів, в тому числі профілактичні щеплення.
Прийняття Програми дасть можливість виконати поставлені завдання
відповідно до сучасних потреб соціального розвитку територій, зокрема:
- підвищити рівень безпеки і комфортності середовища проживання
людини;
- забезпечити виконання вимог законів України «Про захист тварин від
жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про
ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»
- врегулювати нормативно-правові відносини між органами, що мають
повноваження у сфері
благоустрою і утримання домашніх тварин та
власниками тварин;
- посилити відповідальність власників тварин за неналежне їх утримання;
- вирішити проблему появи безпритульних тварин;
- підвищити рівень еколого-етичної свідомості та культури громадян у
ставленні до домашніх тварин;
- забезпечити суспільний спокій і підвищення моральності;
- покращити благоустрій та естетичний вигляд населених пунктів;
- поліпшити епізоотичний стан і знизити витрати на епідеміологічні
заходи й лікування людей району.
ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми обсягів та
джерел фінансування, строки та стан виконання програми
Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні
механізми та заходи:
- проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців села, щодо
необхідності дотримання вимог та рекомендацій належного утримання
домашніх тварин;
- проведення обліку, реєстрації та вакцинації домашніх тварин проти
сказу, що сприятиме встановленню дійсної їх кількості та забезпеченню
здорового стану домашніх тварин;
- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативноправових актів у цій сфері;
- притягнення винних осіб до відповідальності за порушення Правил
утримання домашніх тварин.
Програма розроблена на період до 2020 року, вона є середньостроковою.
Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів сільського
бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Для досягнення кінцевого результату, а саме: зменшення ризику виникнення
захворювання на сказ серед тварин на території Бишківської сільської ради,
необхідно вирішити наступне:
- створити бригаду по відлову бродячих тварин;
- забезпечити паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту та
особистої гігієни бригади, які будуть займатися розкладанням вакцини
для перорального щеплення диких тварин;
ІV. Критерії досягнення програми.
Критеріями досягнення програми є зведення до мінімуму захворюваності
на сказ тварин і людей.
V. Фінансове забезпечення та потреба в коштах на виконання
програми.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного та
сільського бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Керівництво та координацію роботи щодо виконання Комплексної
програми покласти на голову сільської ради Бейзик Н.В.

