МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРЕТЯ СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2015 року

№ 30
м. Мала Виска

Про районну програму «Проведення заходів
направлених на запобігання та ліквідацію
африканської чуми свиней в Маловисківському
районі на 2015-2019 роки»
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий Маловисківською районною
державною адміністрацією проект районної Програми «Проведення заходів
направлених на запобігання та ліквідацію африканської чуми свиней в
Маловисківському районі на 2015-2019 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Проведення заходів направлених на запобігання та
ліквідацію африканської чуми свиней в Маловисківському районі на 2015-2019 роки» (далі –
Програма), додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань земельних відносин та розвитку промисловості.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
23 грудня 2015 № 30

РАЙОННА ПРОГРАМА
«ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НАПРАВЛЕНИХ НА
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЮ АФРИКАНСЬКОЇ
ЧУМИ СВИНЕЙ В МАЛОВИСКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2015-2019 РОКИ»

І. ВСТУП
Програма розроблена відповідно Інструкції «Щодо профілактики та боротьби з
африканською чумою свиней», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України 05.03.2014 р. №81, Закону України «Про ветеринарну медицину»
№2498-XII від 25.06.1992, протоколу ДНПК при Кабінеті Міністрів України від 30.10.2015
року №5, протоколу ДНПК при Кіровоградській обласній державній адміністрації від
03.11.2015 року №4, пункту 8 протоколу Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 02.11.2015 року №34.
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма направлена на забезпечення епізоотичного благополуччя і одержання
якісної та безпечної сировини і продукції тваринного походження – одне з найважливіших
завдань служби ветеринарної медицини району.
Згідно з офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) з
початку 2015 року африканську чуму свиней (далі - АЧС) зареєстровано у країнах світу:
Кот-д’Івуарі, Республіці Чад, Російській Федерації (РФ). Польщі. Литві, Латвії. Естонії та
Україні.
Станом на 10.11.2015 року спалахи африканської чуми свиней реєструвались в
Чернігівській, Київській, Сумській, Рівненській, Полтавській, Одеській, Миколаївській,
Черкаській областях серед домашніх тварин та диких кабанів. Рішеннями державних
надзвичайної протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях в
неблагополучних пунктах встановлено карантин та затверджено плани заходів з ліквідації та
недопущення розповсюдження захворювання.
В зв’язку з тим, що при виникненні АЧС на території району тягне за собою економічні збитки, від захворювання, надзвичайно великі внаслідок майже 100 %-ї
летальності захворілих тварин, вимушеного знищення всіх свиней в епізоотичному осередку
й на загрозливій території, втрата робочих місць серед населення, витрат на проведення
довготривалих карантинно-обмежувальних та ветеринарно-санітарних заходів. Складна
епізоотична ситуація щодо АЧС, в Україні являється великою загрозою не тільки свинарству
неблагополучних регіонів, а й сільському господарству та економіці всієї України.
Сьогодні на території Маловисківського району проводяться значні профілактичні
заходи щодо попередження занесення збудників африканської чуми свиней.
В Маловисківському районі станом на 1.11.2015 року нараховується - 7287 гол.
свиней з них в громадському секторі -2925 гол., в індивідуальному секторі 4362 гол.
На базі установ державної служби ветеринарної медицини Маловисківського району
створено дві мобільні групи швидкого реагування на випадок виникнення або підозри
захворювання на африканську чуму свиней.
Проводяться тренінг-навчання щодо дій при підозрі захворювання (загибелі) свиней
на африканську чуму свиней. До участі у семінар-навчанні долучено всіх фахівців
ветеринарної медицини району та запрошені зацікавлені служби, що можуть бути задіяні в
організації та проведенні заходів щодо локалізації та ліквідації осередків інфекції.
Одним з основних методів профілактики африканської чуми свиней є профілактичні
щеплення поголів’я свиней в спеціалізованих господарствах різної форми власності проти
класичної чуми.
ІІІ. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є недопущення занесення збудника африканської чуми свиней, а
в разі виникнення даного захворювання на території району своєчасно та організовано
провести заходи, спрямовані на ліквідацію АЧС в неблагополучному пункті.
В разі виникнення АЧС в населеному пункті потрібно поставити карантинні пости
як мінімум в’їзд і виїзд на якому повинні бути цілодобові чергові в будь яку погоду. Для

цього потрібно будиночки, бензогенератори, ранцеві бензооприскувачі для дезинфекції,
плита для обігріву (буржуйки).
Маловисківською районною державною лікарнею ветеринарної медицини за власні
кошти виготовлено 3 шлакбауми, 4 розбірні дезбарєри для дезінфекції автотраспорту, 19
попереджувальних табличок, бочки для розведення і зберігання дезрозчину на карантинних
постах в кількості 4 шт., а також виділені кошти 10000 грн. для закупівлі будматеріалів, щоб
виготовити 2 карантинні пости (будиночки) розміром 2х2 м. для перебування 2-3 осіб.
ІV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Витрати пов’язані з виконанням даної Програми, здійснюються в межах загальних
асигнувань районного бюджету на відповідні цілі, а саме:
придбання на карантинні пости бензогенератори потужністю 1.2 квт. в
кількості 2 шт., вартість одного становить 3720 грн., всього 7440 грн.;
Бензооприскувач ранцевий на карантинний пост в кількості 2 шт. вартість
одного 3500 грн. всього 7000 грн.;
спецодяг для мобільних груп, 1 комплект спецодягу і зимової куртки 650 грн.,
потрібно 10 комплектів, всього 6500 грн.
одноразові протичумні костюми, вартість одного костюма 70 грн., потрібно
50 шт., всього 3500 грн.;
дезінфікуючі препарати: їдкий NaOH (каустична сода), вартість 1 кг. 33 грн.
500 кг., всього 16500 грн.; хлорне вапно 1 кг. 8,4 грн., 300 кг, всього 2520
грн.; формалін 1 кг. 32 грн. потрібно 50 кг. всього 1600 грн.
Всього 20620 грн. на 1 рік.
(20620 грн. х 5 = 103100 грн. на 5 років)
Сума витрат для виконання даної Програми складає: 127540 грн., в тому числі:
- 2015 рік - 45060 грн.;
- 2016 рік – 20620 грн.;
- 2017 рік – 20620 грн.;
- 2018 рік – 20620 грн.;
- 2019 рік – 20620 грн.
Резерв паливо-мастильних матеріалів повинно бути близько 3000 л., а саме:
дизпаливо 1500 л.;
бензин А-92 1500 л.
V. ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Забезпечити виконання Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською
чумою свиней, а саме:
- забезпечити продовольчий ринок району якісною продовольчою продукцією
тваринництва ;
- покращити якість тваринницької сировини у ветеринарно – санітарному
відношенні для промислової та технічної переробки ;
- створити передумови для покращення довкілля.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за ходом виконання Програми покладено на постійну комісію районної ради
з питань питань земельних відносин та розвитку промисловості.
Ініціатором, організатором та відповідальним виконавцем Програми є Управління
ветеринарної медицини в Маловисківському районі.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної Програми
«Проведення заходів на
запобігання та ліквідацію
африканської чуми свиней в
Маловисківському районі на
2015-2019 роки»
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ПАСПОРТ
районної Програми
«Проведення заходів на запобігання та ліквідацію
африканської чуми свиней в Маловисківському районі на 2015-2020 роки»
Програма затверджена:
Рішенням районної ради
від 23 грудня 2015 року №30
Управління ветеринарної медицини в
Ініціатор розроблення Програми
Маловисківському районі
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми
Управління ветеринарної медицини в
Розробник Програми
Маловисківському районі
Співрозробники Програми
Маловисківська районна державна адміністрація
Маловисківська райдержадміністрація,
Відповідальний виконавець
Управління ветеринарної медицини в
Програми
Маловисківському районі, Маловисківська районна
державна лікарня ветеринарної медицини
Маловисківська райдержадміністрація,
Учасники Програми
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі
Терміни реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
( для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
Усього:
- 2015 рік
- 2016 рік
- 2017 рік
- 2018 рік
- 2019 рік
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
Кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

2015 – 2019 роки
Районний бюджет

127540 грн.
45060 грн.
20620 грн.
20620 грн.
20620 грн.
20620 грн.
127540 грн.
Районний бюджет

Додаток 2
до районної Програми
«Проведення заходів на запобігання та
ліквідацію африканської чуми свиней в
Маловисківському районі на 2015-2019 роки»
Напрямки реалізації та заходи районної програми «Проведення заходів на запобігання та ліквідацію
африканської чуми свиней в Маловисківському районі 2015-2019 роки»
Термін
виконання
заходу
3

№
п/п

Назва напрямку реалізації
(пріоритетні завдання)

1

2

1

Закупівля матеріалів і
дезінфікуючих препаратів

листопадгрудень
2015 року

2

Закупівля дезінфікуючих
препаратів

травень 2016
року

3

Закупівля дезінфікуючих
препаратів

травень 2017
року

4

Закупівля дезінфікуючих
препаратів

травень 2018
року

5

Закупівля дезінфікуючих
препаратів

травень 2019
року

Виконавці
4
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі,
Маловисківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі,
Маловисківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі,
Маловисківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі,
Маловисківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Управління ветеринарної медицини в
Маловисківському районі,
Маловисківська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

Джерела
фінансуван
ня
5

Орієнтовані обсяги фінансування грн.6

районний
бюджет

ІV квартал
2015 року – 45060 грн.

районний
бюджет

ІІ квартал
2016 року – 20620 грн.

районний
бюджет

ІІ квартал
2017 року – 20620 грн.

районний
бюджет

ІІ квартал
2018 року – 20620 грн.

районний
бюджет

ІІ квартал
2019 року – 20620 грн.

