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Р І Ш Е Н Н Я № 8 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

З початку 2018 році в місті було зареєстровано 4 осередки сказу тварин: 
вул. ім. Сосюри 28, КП ЛЖЕК №8, вул. Сімферопольська, 90, Енергетиків 9/1. 
Два з них вже оздоровлені та закриті. У тр^ох випадках захворіли свійські 
тварини, яки мали контакт з дикою фауною, в одному хворою була безпритульна 
тварина. 

Всі осередки сказу розташовані по окраїні міста, в місцях, що контактують з 
лісовими масивами та зеленими зонами, останні випадки сказу зареєстровані 
понад річкою Сіверський Донець. В усіх випадках джерелом інфекції є дика 
фауна, тварини якої мігрують і на окраїну міста. Безпритульні тварини, які мають 
контакт з дикою фауною розповсюджують це захворювання по всьому місту. Так 
осередок сказу за адресою КП ЛЖЕК №8 був зареєстрований з причини 
встановлення сказу у безпритульної тварини. У всіх випадках сказу хворі тварини 
нанесли покуси людям. Постраждалі та контактні особи знаходяться під наглядом 
лікарів і отримують антирабічну допомогу. Крім того за 3 місяця 2018 року з 
приводу нанесеня покусів тваринами до лікувальних установ міста звернулося 72 
осіб з них отримали покуси безпритульними тваринами - 45 осіб, що склало 62 
% від всіх укушених. 

У зв'язку із складною епізоотичною ситуацією щодо сказу тварин в м. 
Лисичанську на виконання рішення ДНПК при Луганській обласній державній 
адміністрації №2 від 20. 04.2018 р., враховуючи протокол наради з питаня 
складної епізоотичної ситуації та проведення невідкладних заходів з 
профілактики сказу в м. Лисичанську від 19.04.2018 р. Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при Лисичанській міській раді 

ВИРІШУЄ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника Лисичанського міського 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл. про епізоотичну 
ситуацію щодо сказу тварин, заходи, що вживаються державною службою 
ветмедицини з метою недопущення розповсюдження сказу на територію міста. 

2. Всім членам ДНПК при Лисичанській міській раді взяти на опрацювання 
та внесення пропозицій «Комлексний план заходів профілактики, ліквідації та 
недопущення розповсюдження вірусу сказу тварин на території міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля 2018 - 2020 ». Пропозиції ^надати до Лисичанського 
міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в 



Луганській області до 11.05.2018. Провести чергове засідання ДНПК 15.05.2018 
року, на якому прийняти «Комлексний план заходів профілактики, ліквідації та 
недопущення розповсюдження вірусу сказу тварин на території міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля» з урахуванням пропозицій членів ДНПК. 

3. Провести аналіз виконання діючої «Пограми з регулювання чисельності 
безпритульних тварин на території міста», активізувати роботу по регуляції 
чисельності безпритульних тварин, застосовувати всі можливі для цього заходи, 
а саме розміщення в притулках для тварин, стерилізація, передача у власність 
фізичним та юридичним особам. 

Управління з виконання політики 
Лисичанської міської ради в галузі житлово-
комунального господарства 
Термін-до 01.05.2018 р. 

0 

4. Оганізувати роботу з підбору трупів тварин на території міста, 
автошляхах та прилеглих лісосмугах з подальшою утилізацією згідно чинного 
законодавства. Ознайомити службу диспетчерів Лисичанського виконкому про 
порядок інформування в разі надходження повідомлень від громадян міста про 
виявлення трупів тварин на території міста. 

Управлінню з виконання політики 
Лисичанської м іської ради в галузі житлово-
комунального господарства 
Термін - негайно 

5. Тримати під особистим контролем виконання затверджених 
«Комплексного плану основних заходів з профілактики, ліквідації та 
недопущення розповсюдження вірусу сказу тварин на території міста на 2018-
2020 роки» та розглядати його виконання на чергових засіданнях ДНПК 

ДНПК при Лисичанській міській раді, 
Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській обл. 
Термін - / раз у півроку 

6. Забепечити своєчасне та ефективне виконання попередніх рішень ДНПК 
при Луганській облдержадміністрації та Лисичанській міській раді щодо заходів 
з профілактики сказу тварин. 

ДНПК при Лисичанській міській раді 
Термін - постійно. 



7. Забезпечити щеплення проти сказу всього поголів'я м'ясоїдних у 

фізичних та юридичних осіб. 
Міська державна лікарня ветмедицини в 
м. Лисичанську. 
Термін - протягом, року 

8. До затвердження паспорту бюджетної програми та/або недостатнього 
фінансування з державного бюджету України видатків на придбання вакцини 
проти сказу провести спільну роботу по залученню альтернативних джерел у т.ч. 
з залученням громадських організацій. 

Лисичанська міська рада. 
Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в луганській обл.. 

9. У разі придбання пероральної вакцини Лисичанському міському 
управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл. та Лісомисливському 
господарству Луганської обл. організувати її розкладку згідно інструкції по її 
застосуванню. До роботи залучати представників органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій. У засобах ЗМІ провести широку 
роз'яснювальну роботу з приводу проведення цього заходу. 

Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській обл. 
Лісомисливське господарство Луганської 
обл. (за згодою), Лисичанська міська рада 

10. Здійснити відстріл хижих та здичавілих тварин (лисиць, бродячих котів 
та собак), що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров'я людей на 
територіях мисливських угідь, прилеглих м. Лисичанська. Підтримувати 
чисельність популяції червоної лисиці у біологічних нормах щільності 0,5-1 
тварина на 1 тисячу гектарів угідь. 

Лісомисливське господарство Луганської 
обл. (за згодою) 
Термін - постійно 

11. Провести широку роз'яснювальну роботу серед населення щодо 
боротьби зі сказом, застосувавши при цьому всі можливі засоби. 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 

Лисичанській міській раді, 



Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській обл,, 
Відділ з питань внутрішньої політики, 

з в 'язку з громад кістю та засобами масової 
інформації при Лисичанській міській раді, 

керівники ринків 
Термін - постійно 
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