Василівська районна державна адміністрація
Запорізької області
Районна надзвичайна протиепізоотична комісія
Рішення № 7
12 березня 2013р.

м. Василівка

Про хід виконання попередніх
рішень щодо виконання «Комплексного
плану заходів щодо профілактики та боротьби
зі сказом у Василівському районі
на 2012-2016 роки»
Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у Василівському районі
вимагає проведення комплексу заходів не лише з боку державної служби
ветеринарної
медицини, а й місцевих органів влади, громадських
організацій, комунальної служби і працівників лісових господарств, органів
внутрішніх справ.
Актуальним є питання врегулювання чисельності популяції червоної
лисиці та інших звірів джерела збудників сказу.
Важливим є питання фінансування і організації роботи бригад по
відлову безпритульних домашніх тварин.
Рішення РНПК № 2 від 17.01.2013р. і № 4 від 07.02.2013р. виконуються
частково, або взагалі не виконуються. Реєстрацію собак та котів провели
Верхньокриничанська,
Широківська,
Підгірненські
сільські
ради.
Узагальнену кількість (без надання списків) надали Степногірська селищна,
П’ятихатська, Кам’янська, Малобілозерська сільські ради.
Не виділені кошти для придбання паливно-мастильних матеріалів і
набоїв. Чисельність червоної лисиці в 2-3 рази більше норми.
З метою забезпечення епізоотичної ситуації щодо сказу тварин і
виконання комплексного плану заходів профілактики та боротьби зі сказом у
Василівському районі на 2012-2016 на основі аналізу виконання заходів
причетними службами районна надзвичайна протиепізоотична комісія
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника управління ветеринарної
медицини у Василівському районі Антонюка М.І. про епізоотичну ситуацію,
щодо сказу в Василівському районі, та заходи по недопущенню
розповсюдження збудника сказу на території Василівського району.
2. Визнати роботу Балківської, Орлянської, Скельківської, Лугівської
сільських рад, Василівської і Дніпрорудненської міських рад незадовільною,
щодо виконання рішення НПК та надання інформації з наявності поголів’я
котів і собак подвірно в розрізі населених пунктів.
3. Терміном до 01 травня 2013 року надати інформацію щодо наявності
поголів’я котів і собак по кожному населеному пункту подвірно: Балківській,

Орлянській, Скельківській, Лугівській, Малобілозерській, Кам’янській,
П’ятихатській сільським та Василівській і Дніпрорудненській міським
радам.
4. 22 березня 2013 року провести нараду з участю: голів, головних
бухгалтерів сільських, селищної, міських рад, директора НПП «Великий
Луг», голів Василівського РВ УТМР, Василівського лісництва, заступника
начальника РВ ГУМВС, щодо відпрацювання механізму реагування на
випадок непередбаченої ситуації при нанесенні покусів людям собаками або
іншими тваринами, а також вивчення питання складання програми з
проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних і механізму виділення
коштів під цю програму.
5. Василівському РВ УТМР, НПП «Великий Луг», Запорізькому
лісомисливському господарству
5.1. Систематично проводити обстеження угідь де живуть дикі тварини,
негайно інформувати управління ветеринарної медицини у Василівському
районі про виявлення випадків захворювання тварин, погіршення санітарного
стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та загибелі
тварин.
5.2. Проводити планові заходи щодо підтримання оптимальних
розмірів популяції лисиць (у період розмноження щільність популяції не
повинна перевищувати 0,5 – 1 гол. на 1000 га угідь).
5.3. Регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл
бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів для вилучення та
ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб небезпечних для життя та здоров’я
людей у мисливських угіддях.
6. Управлінню ветеринарної медицини у Василівському районі
6.1. Забезпечити виконання в повному обсязі планів проведення
профілактичних щеплень собак та котів проти сказу у всіх населених пунктах
і господарствах незалежно від форм власності.
7. Василівська центральна районна лікарня
7.1. Проводити планову імунопрофілактику проти сказу контингентам
групи ризику (ветеринарні фахівці, працівники боєн).
7.2. Забезпечити своєчасну та кваліфіковану антирабічну допомогу
потерпілим від укусів.
7.3. Проводити аналіз антирабічної допомоги населенню та заходів
профілактики сказу серед людей.
8. Василівське міжрайонне управління державної санітарноепідеміологічної служби в Запорізькій області
8.1. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення про
небезпечність сказу для людей і тварин.
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