УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
( дванадцята сесія сьомого скликання )
02 червня 2017 року
смт Куликівка

№ 171

Про Програму запобігання виникнення
та ліквідації спалахів карантинних
хвороб тварин у Куликівському районі
на 2017-2020 роки

З метою ефективної діяльності щодо запобігання, ліквідації наслідків
гострих інфекційних карантинних захворювань у разі їх виникнення,
удосконалення системи реагування на спалахи епізоотій, розвитку та
удосконалення протиепізоотичних заходів, проведення роз'яснювальноінформаційної роботи серед населення, керуючись пунктом 16 частини першої
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада вирішила:
1. Затвердити Програму запобігання виникнення та ліквідації спалахів
карантинних хвороб тварин у Куликівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити організаційне виконання заходів Програми.
2.2. Передбачати в районному бюджеті на відповідний рік кошти для
виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей місцевого
бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності,
екології та аграрних питань.

Голова районної ради

Н.М. Халімон

СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 23 травня 2017 року № 259

рішення дванадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 02 червня 2017 року № 171

ПРОГРАМА
запобігання виникнення та ліквідації спалахів карантинних
хвороб тварин у Куликівському районі на 2017-2020 роки

смт Куликівка
2017 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Ініціатор та розробник Програми

Управління
Держпродспоживслужби в
Куликівському районі

2.

Підстави для розроблення Програми

Кодекс
цивільного
захисту
України, закони України «Про
ветеринарну медицину», «Про
захист населення від інфекційних
хвороб»,
постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
30.09.2015р.№775 «Про Порядок
створення
і
використання
матеріальних
резервів
для
запобігання,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного
і
природного
характеру та їх наслідків»

3.

Відповідальні виконавці Програми

Управління
Держпромспоживслужби в Куликівському
районі, фінансове управління
районної державної адміністрації

4.

Терміни реалізації Програми

5.

Перелік місцевих бюджетів, які Районний бюджет, селищний
беруть участь у виконанні Програми сільські бюджети та інші кошти,
не заборонені законодавством

6.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього:

1.

2017-2020 роки

200,0 тис. грн.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На виконання протокольних рішень від 29.03.2017р. №2 засідання
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернігівській обласній
державній адміністрації, від 12.04.2017р. №7 засідання ДНПК при Куликівській
районній державній адміністрації та враховуючи, що протягом останніх років в
Україні склалася складна епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней,
сказу, виникла пряма загроза біологічній безпеці в Україні, у т.ч. і в
Куликівському району.
Враховуючи динаміку розповсюдження захворювання впродовж 2014-2017
років та випадок захворювання на АЧС свиней у приватному господарстві
с. Хибалівка Куликівського району, здатність вірусу АЧС за короткий проміжок
часу поширюватися на значні території, у згаданому населеному пункті
ліквідовано все поголів’я свиней загальною вагою 5210 кг, відшкодовано збитків
населенню – 128,563 тис. грн.
На ліквідацію спалаху АЧС внаслідок впровадження карантинних заходів по
с. Хибалівка грошові кошти з Державного бюджету Куликівській районній
державній лікарні ветеринарної медицини не виділялись, так як установа
фінансується з обласного бюджету і видатків на проведення протиепізоотичних
заходів не передбачено. Частина коштів на ліквідацію спалаху була використана зі
спецфонду у сумі 19965,60 грн, зокрема: на спецодяг - 4271,50 грн, ветеринарні
препарати - 12307,16 грн, паливно-мастильні матеріали - 3386,94 грн. За рахунок
інших джерел фінансування витрачено на паливно-мастильні матеріали
20638,08 грн, інші організаційні роботи -13227,10 грн. Загальна сума витрачених
коштів складає 53830,18 грн.
У зв’язку з недофінансуванням установ ветеринарної медицини району на
проведення протиепізоотичних заходів, будь-яке погіршення ситуації, або вжиття
заходів в неповному обсязі, може неминуче призвести до негативних наслідків.
Тому є потреба виділення коштів на створення матеріального резерву для
екстреного розгортання і створення належних умов функціонування карантиннополіцейських постів та ліквідації особливо небезпечних захворювань.
Для забезпечення стабільної роботи необхідні наступні матеріали:
Назва матеріалів
Обприскувач
Прожектори
Провід електричний
Чоботи гумові жіночі
Чоботи гумові чоловічі
Генератори

Кількість
10 шт
3 шт
100 м
40 пар
28 пар
3 шт

Палатки
Рукавички латексні
Костюми протичумні
Респіратори
Установка дезінфекційна на автомобільному причепі
(ЛСД-3М) або автомобільний причеп
Обприскувач бензиновий
Бензин
Мастило

2 шт
2000 пар
480 шт
20 шт
1 шт
1 шт
4000 л
80 л

РОЗДІЛ І
Загальні положення
Програма запобіганню виникнення та ліквідації спалахів карантинних
інфекційних хвороб тварин у Куликівському районі на 2017-2020 роки (далі Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України, законів
України «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. №775 «Про
Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків».
Програмою передбачено створення місцевого матеріального резерву для
запобігання, ліквідації наслідків гострих інфекційних карантинних захворювань у
разі їх виникнення, удосконалення системи реагування на спалахи епізоотій,
розвиток і вдосконалення протиепізоотичних заходів, проведення роз'яснювальноінформаційної роботи серед населення.
З прийняттям Програми буде здійснено:
- придбання матеріалів, необхідних для облаштування та функціонування
карантинно-поліцейських постів у разі виникнення епізоотій;
- придбання паливно-мастильних матеріалів для оперативного забезпечення
робочих груп, державних і комунальних служб, залучених до локалізації та
ліквідації інфекційних карантинних хвороб тварин;
- можливості залучення коштів місцевих бюджетів для відшкодування
майнової шкоди (збитків) у зв'язку з вилученням сільськогосподарських тварин у
населення в разі виникнення епізоотій;
- розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації системи
протиепізоотичних заходів Куликівського району;
- вдосконалення системи реагування та виникнення епізоотій;

- організація та спеціальні заходи щодо запобігання виникненню
карантинних інфекцій;
- виготовлення та розповсюдження наочних матеріалів, посібники з питань
захисту тваринництва від інфекційних захворювань;
- придбання лікувальних засобів та матеріалів.
РОЗДІЛ ІІ
Мета Програми
Метою прийняття Програми є захист населення і території району від
карантинних хвороб тварин, в тому числі спільних і для людей, в інтересах
безпеки суспільства, проведення роз'яснювально-інформаційної роботи серед
населення щодо небезпеки інфекційних захворювань.
РОЗДІЛ ІІІ
Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією районної державної
адміністрації визначені ймовірні карантинні інфекції захворювання, що можуть
виникнути на території району та відпрацьовані відповідні Плани оперативних дій
у разі їх виникнення.
Організаційне виконання заходів з реалізації Програми здійснює Державна
надзвичайна протиепізоотична комісія районної державної адміністрації.
Виконання Програми покладається на Управління Держпродспоживслужби
в Куликівському районі, на Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію
районної державної адміністрації та фінансове управління районної державної
адміністрації.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія районної державної
адміністрації має забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів Програми та
ефективне і цільове використання коштів.
Стан виконання Програми (за підсумками року) розглядається на засіданні
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Практичну реалізацію завдань планується досягти шляхом фінансування
Програми запобігання виникнення та ліквідації спалахів карантинних інфекційних
хвороб тварин у Куликівському районі на 2017-2020 роки з районного бюджету,
селищного, сільських бюджетів та з інших джерел, не заборонених
законодавством. Обсяг фінансування з районного, селищного та сільських
бюджетів визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Строк виконання Програми 2017-2020 роки.

РОЗДІЛ ІV
Фінансове забезпечення Програми
Джерелами фінансування Програми є кошти районного, селищного,
сільських бюджетів, субвенції з Державного бюджету, кошти підприємств,
установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних та
юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інші не
заборонені законодавством джерела.
РОЗДІЛ V
Управління і контроль за реалізацією Програми
Основними напрямками Програми є:
створення та поновлення матеріального резерву;
- придбання лікувальних заходів та матеріалів;
- розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації системи
протиепізоотичних заходів;
- вдосконалення системи реагування та виникнення епізоотій;
- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання
виникненню та розповсюдженню епізоотій;
- проведення роз'яснювально-інформаційної роботи серед населення.
-

Виконання
цих
завдань
покладається
на
Управління
Держпродспоживслужби в Куликівському районі, Державну надзвичайну
протиепізоотичну комісію районної державної адміністрації та керівників
сільгосппідприємств.
РОЗДІЛ VІ
Очікувані результати від реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- поповнити і використовувати місцевий матеріальний резерв для
запобігання та ліквідації інфекційних карантинних захворювань тварин;
- підвищити ефективність заходів щодо попередження епізоотій;
- забезпечити оперативність реагування на спалахи небезпечних
інфекційних захворювань тварин, в тому числі спільних і для людей;
- підвищити якість та ефективність роз'яснювально-інформаційної роботи
серед населення щодо безпечного ведення тваринництва.

РОЗДІЛ VІІ
Фінансове забезпечення Програми
№
п/п

Період
фінансування

1

2017

50,0

2

2018

50,0

3

2019

50,0

4

2020

50,0

Всього

Начальник Управління
Держпродспоживслужби
в Куликівському районі

Об’єм фінансування,
тис. грн

200,0

Джерело фінансування
Районний,
селищний,
сільські бюджети
Районний, селищний,
сільські бюджети
Районний, селищний,
сільські бюджети
Районний, селищний,
сільські бюджети
Районний,
селищний,
сільські бюджети

А.М. Губський

