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Члени ДНПК:

Сидорук Г.П., Павлущик В.В., Бондар А.О., Василевський Є.В., 
Васюта Б.М., Вовченко С.Д., Волков С.А., Заіка М.П., Зубань І.В., 
Кравчук А.В., Кулявець В.Г., Осадчук І.С., Марусяк Н.Д., Мельник В.В., 
Салюк А.В., Сліпчук В.І., Слободянюк С.І., Сорочан О.П., Ткачук М.Ф., 
Червань В.І.

1. Про стан здійснення заходів профілактики сказу та проведення
пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин у Вінницькій області.

(Гижко А.П., Сидорук Г.П., Бондар А.О., Кравчук А.В., Ткачук М.Ф., 
Гижко А.П.)

1. Взяти до відома інформацію Сидорука Г.П. -  начальника Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області про здійснення 
заходів профілактики сказу та проведення пероральної імунізації диких 
м’ясоїдних тварин у Вінницькій області.

2. Розглянути на розширених засіданнях ДІІПК при районних державних 
адміністраціях та виконкомах міських рад за участю сільських, селищних 
голів, керівників відповідних організацій та установ питання виконання 
заходів по недопущенню розповсюдження сказу на адміністративних 
територіях.

Державні надзвичайні



протиепізоотичні комісії при 
райдержадміністраціях та міських 
радах
Термін -  до27.09.2018 р.

3. Провести широку кампанію по інформуванню населення щодо 
проведення у першій декаді жовтня 2018 року пероральної імунізації диких 
м’ясоїдних тварин на території області із залученням місцевих адміністрацій, 
офіційних служб охорони здоров'я, підрозділів Національної поліції, 
лісового та мисливського господарства, користувачів мисливських угідь, 
керівників навчальних закладів.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю
Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації. 
Головне управління 
Держпродспоживслуж■б 11 
у  Вінницькій області.
Головне управління Національної 
поліції)’ Вінницькій області 
Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства.
Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське 
підприсмство «Віноблси?роліс» 
Районні державні адміністрації, 
міські голови міст обласного 
значення,
Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови 
Термін -  до ОТ 10.2018 р.

4. Для забезпечення контролю за розповсюдженням принад з вакциною 
визначити відповідальних осіб із числа спеціалістів Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у  Вінницькій області 
Термін -  до25.09.2018 р.

5. Здійснити заходи контролю за проведенням осінньої кампанії



пероральної імунізації (щоденний облік проведеної роботи, контроль 
маршруту польоту літаків, кількості розповсюдженої вакцини).

Гол овне управл 'ти я
Держпродспоживслужби
у  Вінницькій області
Термін — під час проведення заходів

6. Забезпечити епізоотичний нагляд за зоною здійснення пероральної 
вакцинації.

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області 
Термін -  протягом кампанії

7. Організувати і провести контроль якості вакцинації, відповідно до 
методичних рекомендацій «Планування, організації та проведення 
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу».

Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства
Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Віноблагроліс» 
Користувачі мисливських угідь 
Головне управл іння 
Держпродспоживслужби 
у  Вінницькій області 
Термін -  через і місяць після 
проведеної вакцинації

8. Активізувати роботу по паспортизації домашніх собак та котів, 
забезпечити повне охоплення антирабічними щепленнями наявного поголів’я 
домашніх тварин населення.

Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови 
І Ьл овне управл іння 
Держпродспоживслужби 
у  Вінницькій області 
Термін - постійно



9. Вживати заходів, в рамках Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», щодо зменшення чисельності безпритульних 
тварин. Проводити заходи з благоустрою населених пунктів та ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ та інших місць харчування безпритульних тварин, 
посилити контроль за утилізацією відходів, що створюються в процесі 
життєдіяльності людини.

Районні державні адміністрації 
Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови 
Термін - постійно

10. Посилити контроль за правилами утримання домашніх тварин в 
населених пунктах . Вирішити питання щодо створення притулків для 
бродячих та бездомних тварин.

Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови 
Термін — протягом IV кварталу 
2018 року

11. Здійснювати заходи по регулюванню чисельності червоної лисиці, з 
метою доведення щільності її популяції в межах 0,5 -  1 гол. на 1000 га угідь, 
незалежно від термінів полювання.

Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства.
Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Віноблагроліс» 
Користувачі мисливських угідь 
Термін -  постійно

12. Активізувати широку роз’яснювальну роботу серед населення з 
використанням всіх можливостей засобів масової інформації про 
небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики и 
боротьби з ним.

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
Департамент інформаційної




