УКРАЇНА

СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
___________ сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
__.__.2016

м.Свалява

№

Про програму з проведення лікувальнопрофілактичних робіт у сфері ветеринарної
медицини на 2016-2017 роки

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, відповідно до
статті 43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна
рада вирішила:
1.Затвердити програму з проведення лікувально – профілактичних робіт у
сфері ветеринарної медицини на 2016 – 2017 роки (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови державної адміністрації Русина В.П. та постійну комісію районної ради з
питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення.

Голова ради

М.Ливч

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
_______№ ______

ПРОГРАМА
з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної
медицини на 2016 – 2017роки.
1.Загальні положення
Програма з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини (далі-програма) розроблена на основі законів України „Про
місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про
ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992
року № 478 „Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-санітарних,
радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами
державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших
коштів”, з метою забезпечення здоров’я людей та захист від захворювань спільних
для людей і тварин.
Існуюче фінансове забезпечення Свалявської районної державної лікарні
ветеринарної медицини з державного бюджету не дає можливості на належному
рівні здійснювати лікувально-профілактичні роботи у сфері ветеринарної медицини.
2.Мета програми
Метою програми є реалізація протиепізоотичних заходів, спрямованих на
зменшення або усунення ризиків виникнення зоонозів та захворювання населення,
охорону території району від занесення збудників інфекційних захворювань,
забезпечення стійкого епізоотичного благополуччя.
3.Основні завдання та заходи програми
До основних завдань та заходів програми належать:
охорона території району від занесення збудників карантинних хвороб тварин;
профілактика, діагностика та лікування інфекційних, інвазійних та незаразних
хвороб тварин;
контроль за випуском для реалізації доброякісних у ветеринарному відношенні
продуктів і сировини тваринного походження;
захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
контроль за переміщенням тварин, продуктів і сировини тваринного
походження;
контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно –
санітарних вимог, спрямованих на захист довкілля;
придбання ветеринарних препаратів, вакцин, діагностикумів та деззасобів;
відшкодування та закупівля засобів множильної техніки, комп’ютерних вузлів
для здійснення планових протиепізоотичних заходів.

4. Фінансове забезпечення програми
Фінансове забезпечення програми буде здійснюватися відповідно до
законодавства за рахунок коштів районного бюджету. Орієнтовний обсяг
фінансування програми складатиме 40 тисяч гривень.
Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів є Свалявська
районна державна лікарня ветеринарної медицини.
5.Очікувані результати виконання програми
Охорона території району від занесення інфекційних хвороб тварин з території
інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників
інфекційних хвороб.

