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СХВАЛЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
26 жовтня 2017року № 1085

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тринадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
27 грудня 2017р. № 8-13/VІІ

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
захисту тваринництва Ріпкинського району від
карантинних інфекційних захворювань
на 2018-2020 роки

смт. Ріпки
2017 рік
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1. Паспорт
цільової соціальної програми
захисту тваринництва Ріпкинського району від карантинних інфекційних
захворювань на 2018-2020 роки
Державна надзвичайна протиепізоотична
Ініціатор розроблення
1
комісія при Ріпкинській районній державній
Програми:
адміністрації
2
Підстава для
Кодекс цивільного захисту України від
розробки Програми 02.10.2012 № 5403-VІ, Закони України «Про
ветеринарну
медицину»,
«Про
захист
населення від інфекційних хвороб», постанова
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №
775 «Про затвердження порядку створення та
використання матеріальних резервів для
запобігання
і
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій».
3 Розробник Програми Управління
агропромислового
розвитку
Ріпкинської районної державної адміністрації,
Ріпкинське районне управління Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Чернігівській області, Ріпкинський районний
сектор Головного управління Державної
служби України з НС в Чернігівській області
4
Відповідальний
Районна державна адміністрація через
виконавець Програми Державну надзвичайну протиепізоотичну
комісію районної державної адміністрації.
5
Учасники Програми Ріпкинське районне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в
Чернігівській області, Ріпкинський районний
сектор Головного управління Державної
служби України з НС в Чернігівській області
6
Мета програми
Захист населення і території району від
карантинних інфекцій тварин в тому числі
спільних і для людей.
7
Терміни реалізації
2018-2020 роки
Програми
8
Фінансування
Районний бюджет, місцевий бюджет.
9
Очікувані кінцеві
Забезпечення оперативного реагування на
результати від
спалахи
небезпечних
інфекційних
реалізації Програми захворювань тварин, в тому числі спільних і
для людей
10
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
96,00 тис. грн.
реалізації Програми,
усього
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2. Вступ. Загальні положення
Цільова соціальна програма захисту тваринництва Ріпкинського району
від карантинних інфекційних захворювань на 2018-2020 роки (далі –
Програма) розроблена на виконання Кодексу цивільного захисту України від
02.10.2012 № 5403-VІ, Законів України «Про ветеринарну медицину», «Про
захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів
України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження порядку створення та
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій».
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’яснювально-інфомаційної роботи серед населення.
3. Сучасний стан справ і проблеми, пов’язані з захистом
тваринництва Ріпкинського району від карантинних інфекційних
захворювань
Тваринництво є основною галуззю сільського господарства. Його
функціональне призначення полягає в забезпеченні населення молоком,
різними видами м’яса, вовною, яйцями тощо. Проте впродовж останніх
двадцяти років у його розвитку намітилися негативні тенденції.
Тваринництво розглядається як стратегічно важлива галузь у загальній
структурі сільського виробництва. Галузь має не тільки виробниче, а й
соціальне, політичне та стратегічне значення, бо тваринництво - це
зайнятість сільського населення, виробництво необхідних продуктів
харчування, забезпечення харчової та переробної промисловості сировиною.
Епізоотична ситуація по інфекційних захворюваннях тварин в Україні
за 8 місяців 2017 року залишається дуже напруженою. Протягом даного часу
в Україні зареєстровано 109 неблагополучних пунктів по африканській чумі
свиней, 1 неблагополучний пункт по сибірки ДРХ, 5 неблагополучних
пунктів по грипу птиці.
Ріпкинським
районним
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернігівській області проводиться значна робота,
щодо недопущення занесення збудників різних хвороб на територію району.
З метою профілактики сказу серед домашніх тварин щеплено проти
сказу за 8 місяців 2017 року 2409 гол. собак та 1892 гол. котів. Щеплено
проти сибірки: ВРХ – 2273 гол., ДРХ – 723 гол., коні – 421 гол.
З метою профілактики та боротьби з лейкозом ВРХ досліджено 6293
гол. ВРХ ( 2 гол. при лабораторних дослідженнях дали позитивний
результат).
За 8 місяців 2017 року в Ріпкинському районі зареєстровано 2
неблагополучні пункти по сказу тварин ( с. Кротинь – сказ рисі, с. Шумани –
сказ кота).
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4. Мета Програми.
Метою програми є :
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 у разі виникнення епізоотій;
розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації системи
протиепізоотичних заходів Ріпкинського району;
удосконалення системи реагування на виникнення епізоотій;
організаційні та спеціальні заходи щодо запобігання виникненню
карантинних захворювань тварин;
виготовлення та розповсюдження наочних матеріалів, посібників з
питань захисту тваринництва від інфекційних захворювань.
5. Основні завдання Програми.
 захист населення і території району від карантинних інфекцій
тварин, в тому числі спільних і для людей, в інтересах безпеки окремої
людини, суспільства, національного надбання, довкілля;
 захист тваринництва району від наслідків спалахів гострих
карантинних інфекційних захворювань;
 ефективне функціонування системи епізоотичих заходів;

забезпечення дотримання карантинного режиму у випадку
виникнення епізоотій;

проведення роз’яснювально-інформаційної роботи серед
населення щодо небезпеки інфекційних захворювань.
6. Фінансування заходів для виконання Програми.
Джерелами фінансування Програми є кошти районного та місцевих
бюджетів, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, кошти
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні
пожертвування та інші не заборонені законодавством джерела.
Заходи та обсяги фінансування вказані в додатку до Програми.
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7. Очікувані результати
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.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Т.С.Кухаренко
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Додаток
До цільової соціальної програми
захисту тваринництва
Ріпкинського району від
карантинних інфекційних захворювань
на 2018-2020 роки
Заходи та фінансування програми забезпечення захисту тваринництва Ріпкинського району від
карантинних інфекційних захворювань на 2018-2020 роки
№
з/
п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.
Забепечення
діяльності
цільової
соціальної
програми

Перелік заходів
Програми

Придбання необхідних
матеріалів:
- мотооприскувачі
- 2 шт. 6400 грн.
- захисні костюми
(спецодяг) – 10
шт. 5000 грн.
- маски захисні - 20
шт. 100 грн.
- захисні
респіратори – 4
шт. – 200 грн.
- захисні окуляри –
4 шт.- 200 грн.
- рукавиці – 50 уп.
1000 грн.
- чоботи гумові – 6
пар 2000 грн.
- бахили одноразові
медичні-50
пар
600 грн.

Строк
виконання
заходу

2018 рік

Виконавці

Районна
державна
адміністраці
я через
Державну
надзвичайну
протиепізоот
ичну
комісію
районної
державної
адміністрації

Джерела
фінансуванн
я

Районний
бюджет,
місцеві
бюджети та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

Орієнтовний
обсяг
фінансування
всього, тис.грн

44,6

Очікуваний
результат

Забезпеченя
оперативності
реагування на
спалахи
небезпечних
інфекційних
захворювань
тварин, в тому
числі спільних і
для людей
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-

-

-

-

плівка 1 рулон.
2000 грн.
паливо-мастильні
матеріали – 400 л.
9600 грн.
виготовлення
наочних
матеріалів щодо
інфекційних
хвороб – 1000 грн.
дезинфіктант
(сода каустична)200 кг – 6500грн.
генератор – 1 шт.
–10000 грн.

-9-

2.

Забепечення
діяльності
цільової
соціальної
програми

Придбання необхідних
матеріалів:
- захисні костюми
(спецодяг) – 10
шт. 5000 грн.
- маски захисні - 20
шт. 100 грн.
- захисні
распіратори – 4
шт. – 200 грн.
- захисні окуляри –
4 шт.- 200 грн.
- рукавиці – 50 уп.
1000 грн.
- бахили одноразові
медичні- 50 пар
600 грн.
- плівка 1 рулон.
2000 грн.
- паливо-мастильні
матеріали – 400 л.
9600 грн.
- виготовлення
наочних
матеріалів щодо
інфекційних
хвороб – 1000 грн.
- дезинфіктант
(сода каустична)200 кг – 6500грн.

2019 рік

Районна
державна
адміністраці
я через
Державну
надзвичайну
протиепізоот
ичну
комісію
районної
державної
адміністрації

Районний
бюджет,
місцеві
бюджети та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

26,2

Забезпеченя
оперативності
реагування на
спалахи
небезпечних
інфекційних
захворювань
тварин, в тому
числі спільних і
для людей
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3.

Забепечення
діяльності
цільової
соціальної
програми

Усього

Придбання необхідних
матеріалів:
- захисні костюми
(спецодяг) – 10
шт. 5000 грн.
- маски захисні - 20
шт. 100 грн.
- захисні
распіратори – 4
шт. – 200 грн.
- захисні окуляри –
4 шт.- 200 грн.
- рукавиці – 50 уп.
1000 грн.
- бахили одноразові
медичні- 50 пар
600 грн.
- плівка 1 рулон.
2000 грн.
- паливо-мастильні
матеріали – 400 л.
9600 грн.
- дезинфіктант
(сода каустична)200 кг – 6500грн.

2020 рік

Районна
державна
адміністраці
я через
Державну
надзвичайну
протиепізоот
ичну
комісію
районної
державної
адміністрації

Районний
бюджет,
місцеві
бюджети та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

25,2

96, 0

Забезпеченя
оперативності
реагування на
спалахи
небезпечних
інфекційних
захворювань
тварин, в тому
числі спільних і
для людей

