УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВН А АДМІНІСТРАЦІЯ
В ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«

2020 р.

Про організацію виконання
планових протиепізоотичних
заходів в господарствах і
підприємствах всіх форм власності
в Новоселицькому районі.

Керуючись ст. 39, 40, п. 5 ст. 22 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації », ст. 20 Закону України «Про ветеринарну
медицину» та з метою забезпечення Плану протиепізоотичних заходів по
профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в
Новоселицькому районі на 2020 рік, забезпечення стійкого ветеринарного та
епізоотичного благополуччя тваринництва в господарствах всіх форм
власності та:
1. Рекомендувати головам місцевих рад:
1) сприяти спеціалістам ветеринарної медицини в організації і
проведені заходів по недопущенню і ліквідації заразних захворювань тварин
у відповідності до плану протиепізоотичних заходів на 2020 рік;
2) оповістити мешканців населених пунктів про час і місця проведення
виводок худоби для її діагностичних досліджень та профілактичних щеплень
і обробок;
3) в кожному селі в місцях виводок худоби обладнати фіксаційні
станки або конов'язи;
4) дозволяти випас на громадських пасовищах лише тієї худоби, яка
була піддана на виводках необхідним ветеринарним обробкам;
5) інформувати мешканців населених пунктів власників птиці про
особливу небезпеку високопатогенного пташиного грипу та необхідність
дотримання ветеринарно-санітарних вимог при утриманні свійської птиці;
6) сприяти створенню в кожному населеному пункті сервісного
ветеринарного пункту для обслуговування тварин та птиці, що належать
громадянам.

2
2. Керівникам сільськогосподарських підприємств:
1) забезпечити щеплення та дослідження тваринництва відповідно ДО
постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2008р № 413 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг
спеціалістів ветеринарної медицини, які проводять ветеринарну практику, за
здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та
розмірів їх оплати»;
2) при проведенні масових обробок худоби на тваринницьких фермах
виділяти достатню кількість працівників для фіксації худоби;
3) при необхідності виділяти транспортні засоби або кур’єрів для
відправки в лабораторії ветеринарної медицини матеріалів на діагностичні
дослідження.
3. Новоселицькому районному управлінню Головного управління
Держгіродспоживслужби в Чернівецькій області та Новоселицькій районній
державній лікарні ветеринарної медицини:
1) організувати розроблення планів протиепізоотичних,лікувальних,
ветеринарно-санітарних заходів і здійснювати контроль за їх виконанням;
2) разом з ветеринарними працівниками та приватними підприємцями
забезпечити своєчасне проведення у повному орсязі всіх планових
протиепізоотичних заходів на фермах підприємств всіх форм власності, в
кожному населеному пункті;
3) спільно з сільськими головами заздалегідь визначити дати виводок
худоби не пізніше ніж за два тижні до їх проведення;
4) провести роз’яснювальну роботу серед населення про необхідність
проведення виводок, паспортизації та ідентифікації худоби, використавши
для цього сільські сходи (загальні збори) населення, пресу, радіо;
5) у відповідності до чинного законодавства вживати заходи впливу на
посадових осіб і громадян власників тварин, які відмовляються
від
проведення профілактичних обробок або діагностичних досліджень тварин;
6) начальнику Новоселицького районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (Мельник і.В.)
про виконання цього розпорядження інформувати районну державну
адміністрацію до 15 грудня 2020 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови районної
державної адміністрації

Карі на ПОП

