
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Четверта сесія 

 

 VIII скликання 

« 12 » лютого 2021 р. смт Ємільчине №188 

 

 

Про  Програму  профілактики  та 

боротьби  зі  сказом  тварин  на  

території   Ємільчинської  селищної 

територіальної  громади  на  2021-2025  

роки 

 

       

 

На  виконання Законів України: «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму профілактики та боротьби зі сказом тварин на території  

Ємільчинської селищної територіальної громади на  2021-2025 роки (далі – Програма) згідно 

з додатком. 

 

2. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, які виділятимуться для 

виконання заходів Програми, визначити Ємільчинську районну державну лікарню 

ветеринарної медицини. 

 

3. Виконавчому комітету селищної ради щороку в грудні звітувати про хід виконання 

Програми. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про  Програму  профілактики  та боротьби  зі  сказом  тварин  на  території   Ємільчинської  

селищної територіальної  громади  на  2021-2025  роки» 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 № 188 

 

Програма  

профілактики та боротьби зі сказом тварин  

на території Ємільчинської селищної територіальної громади на  2021-2025 роки  

 

1. Паспорт Програми  

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ємільчинське районне управління  Головного  

управління Держпродспоживслужби  в  

Житомирській  області. 

2. Розробник Програми Ємільчинське районне управління  Головного  

управління Держпродспоживслужби  в  

Житомирській  області. 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Ємільчинська  районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

4. Учасники Програми Виконком  Ємільчинської  селищної  ради  

Ємільчинське районне управління  Головного  

управління Держпродспоживслужби  в  

Житомирській  області, 

Ємільчинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

Державне підприємство «Ємільчинське лісове 

господарство»,  

Ємільчинська районна організація українського 

товариства мисливців і рибалок, громадські 

організації мисливсько-рибальські клуби 

«Медведове», «Цвіляни», «Каштан», «Перехрестя» 

(далі – користувачі  мисливських  угідь) 

Ємільчинський РС ДСНС України в Житомирській 

області, 

Відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу поліції ГУНП 

України в Житомирській області 

5. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет селищної територіальної громади, інші 

кошти, не заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей бюджетів 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним 

вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного 

енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з 

наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Основним джерелом інфекції 



є хворі на сказ дикі тварини, головним чином – червоні лисиці, єнотовидні собаки, здичавілі 

бездомні собаки і коти. 

Щороку протягом 2016-2020 років на території громади виявлялися випадки 

захворювання диких тварин на сказ: у 2016 році  виявлено  6 випадків, у 2017 – 1,  у 2018 – 1, 

у 2019 – 1, у 2020 – 3 випадки захворювання. Потрібно констатувати, що ситуація зі сказу  

залишається напруженою. 

Не зовсім чітка відпрацьованість взаємодії кожної залученої служби (установи, 

організації) відповідно до покладених на неї завдань, а також відсутність достатнього 

фінансування попереджувальних заходів можуть призвести до нестабільної і 

неконтрольованої епізоотичної ситуації щодо захворювання диких та домашніх тварин на 

сказ, що може привести до виникнення даного захворювання серед людей. 

 

3. Визначення мети та завдань Програми 

 

Метою Програми є: унеможливлення виникнення сказу серед тварин і людей  

Завдання Програми: 

- проведення організаційних заходів щодо профілактики і боротьби зі сказом тварин; 

- виконання практичних заходів із запобігання захворюванню диких та домашніх тварин 

на сказ; 

- заходи для лікування людей, які захворіли на сказ, та карантинування тварин, стосовно 

яких є підозра захворювання на сказ. 

Програма спрямована на посилення заходів по профілактиці і боротьби зі сказом, 

координації зусиль по вирішенню цієї проблеми між ветеринарною службою, органами 

державної влади і місцевого самоврядування, власниками тварин – незалежно від форми 

власності, громадськими організаціями – товариствами мисливців та рибалок, а також іншими 

зацікавленими службами. 

 

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,   

строки виконання Програми 

 

Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є:  

- створення бригад по відстрілу здичавілих тварин, червоних лисиць, єнотовидних собак  

на базі користувачів  мисливських  угідь; 

- виділення коштів на паливо-мастильні матеріали для транспорту районної державної 

лікарні ветеринарної медицини для проведення заходів програми; 

- забезпечити засобами захисту та особистої гігієни спеціалістів районної      державної 

лікарні ветеринарної медицини які будуть проводити відбір пат матеріалу для лабораторних 

досліджень ; 

- забезпечення в необхідній кількості вакциною проти сказу Ємільчинську районну 

державну лікарню для проведення заходів в неблагополучних  пунктах та загрозливих зонах 

по сказу. 

 

5. Очікуваний економічний ефект Програми. Основні прогнозовані показники 

 

Критерієм досягнення програми є зведення до мінімуму захворюваності на сказ тварин і 

унеможливлення захворювання людей на сказ. 

Фінансове забезпечення Програми дасть змогу зменшити кількість лисиць,  

єнонотовидних собак, здичавілих собак, котів, виключити фінансові витрати як юридичних 

так і фізичних осіб пов’язаних з накладенням карантину та визначенням загрозливої зони по 

сказу в населених пунктах громади. 

Виконані профілактичні заходи матимуть економічний ефект: 

а)забезпечать безперебійне виробництво  тваринницької  продукції; 



б) убезпечать здоров’я  тварин, які до цього не підлягали вакцинації; 

в) унеможливлять контакт людей з хворими на сказ домашніми та дикими тваринами. 

 

6. Порядок використання коштів районного бюджету, 

передбачених на профілактику та боротьбу зі сказом тварин на  території  

Ємільчинської  селищної  ради  протягом  2021-2025 років 

 

Головним розпорядником коштів є Ємільчинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини. 

Кошти надаються та використовуються на такі цілі: 

- придбання паливно-мастильних матеріалів для транспорту районної державної  лікарні 

ветеринарної медицини для виконання заходів програми; 

- придбання засобів захисту, засобів особистої гігієни спеціалістів районної державної 

лікарні ветеринарної медицини, які будуть проводити відбір патматеріалу для лабораторних 

досліджень ; 

- придбання дезінфекційних засобів для проведення дезінфекції в неблагополучних по 

сказу населених пунктах громади; 

- придбання вакцини проти сказу для проведення  профілактичних заходів в 

неблагополучних по сказу населених пунктах та загрозливих зонах по сказ ; 

- придбання набоїв для відстрілу здичавілих тварин, червоних лисиць, єнотовидних 

собак за участю бригад по відстрілу на базі користувачів  мисливських  угідь на території 

громади; 

- преміювання мисливців користувачів мисливських угідь за проведений відстріл лисиць 

за результатами приймання лисячих вух. 

Запити на використання коштів та фінансова звітність про використання коштів бюджету 

селищної територіальної громади складається і подається в установленому законодавством 

порядку. 

Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів, виділених на виконання 

заходів Програми, покладається на Ємільчинську районну державну лікарню ветеринарної 

медицини. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених Програмою, 

покладається на виконком  селищної ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології.. 

Інформація про хід виконання Програми щороку у грудні надається Ємільчинською 

районною державною лікарнею ветеринарної медицини Ємільчинському селищному голові з 

наступним звітом у селищній раді. 

 



8. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головні виконавці, розпорядники 

коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозовани

й обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

1. Проведення 

організаційних 

заходів щодо 

профілактики і 

боротьби зі 

сказом тварин 

1.1. Виносити питання щодо боротьби та 

профілактики сказу на розгляд органів місцевого 

самоврядування (виконавчого комітету селищної 

ради, сесій селищної ради), на засідання постійних 

комісій селищної ради, державних протиепідемічних 

та протиепізоотичних комісій 

Ємільчинське  районне  

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

користувачі  мисливських  угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.2. Підвищити вимогливість до керівників 

підприємств лісового господарства, користувачів 

мисливських угідь щодо своєчасного виявлення і 

недопущення захворювання диких тварин на сказ 

Ємільчинське  районне  

управління  Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області,  

 користувачі мисливських угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.3. Розроблення «Правил утримання домашніх 

тварин», їх затвердження та контроль за 

дотриманням на території територіальної громади 

Виконком Ємільчинської 

селищної  ради 

Відділення поліції №1 (смт 

Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.4. Забезпечити епіднагляд за групами підвищеного 

ризику, за усіма особами, зайнятими промислом 

хижаків, тваринниками та іншими категоріями 

людей, що мають контакт з хворими або підозрілими 

на захворювання сказом тварин 

КНП «Ємільчинська  лікарня»,  

КНП «Центр первинної медико-

санітарною допомоги» 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.5 Проводити аналіз стану антирабічної допомоги 

населенню та заходів профілактики сказу серед 

людей 

КНП «Ємільчинська  лікарня»,  

КНП «Центр первинної медико-

санітарною допомоги» 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 



2. Виконання 

практичних 

заходів із 

запобігання 

захворюванню 

диких та 

домашніх тварин 

на сказ 

2.1. Проводити вакцинацію сприятливих до сказу 

тварин в неблагополучних пунктах та загрозливих 

зонах 

Ємільчинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

2.2. Проводити стерилізацію, вакцинацію проти 

сказу  бродячих собак котів, відловлених в 

населених пунктах району та доставлених в 

державні установи ветеринарної медицини 

Ємільчинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини та 

її структурні підрозділи 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

2.3. Проводити облік численності лисиць та планові 

заходи щодо підтримання розмірів їх популяції. У 

лисиць перед розмноженням щільність популяції не 

повинна перевищувати 0,5 – 1 голови на 1000 га. 

угідь. Проводити боротьбу з безпритульними 

собаками та котами на мисливських угіддях, 

включаючи зелені зони навколо населених пунктів 

Користувачі мисливських угідь, 

виконком  селищної  ради 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

2.4. Преміювання мисливців користувачів 

мисливських угідь за проведений відстріл лисиць за 

результатами приймання лисячих вух. 

Ємільчинська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

3. Заходи для 

лікування людей, 

які захворіли на 

сказ, та 

карантинування 

3.1. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади, 

на які покладено надання антирабічної допомоги, 

достатньою кількістю антирабічних препаратів 

(вакцина, імуноглобулін) для надання своєчасної та 

кваліфікованої допомоги 

КНП «Ємільчинська  лікарня»,  

КНП «Центр первинної медико-

санітарною допомоги» 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

У межах 

фінансових 

можливостей 



тварин, стосовно 

яких є підозра 

захворювання на 

сказ 

заборонені 

законодавством 

3.2. Забезпечити клінічний огляд та карантинування 

тварин, які покусали людей чи тварин. Своєчасно 

повідомляти медичні установи про результати 

нагляду 

Ємільчинська  районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

 

Бюджет 

селищної 

територіальної 

громади, інші 

кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                                                                                             Володимир ЄВТУХ 

 


