
 
 
 

 
Про забезпечення епізоотичного бла-
гополуччя та державного контролю за 
безпечністю харчових продуктів в 
області 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, з метою забезпечення епізоотичного благополуччя та належного 
державного контролю за безпечністю харчових продуктів, заслухавши інфор-
мацію з цього питання (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати Головному уп-
равлінню Держпродспоживслужби в області: 

1.1. Провести моніторинг суб’єктів господарювання, що займаються 
утриманням, розведенням свиней, в яких порушуються правила біологічної 
безпеки та вжити вичерпних заходів щодо врегулювання ситуації і забезпе-
чення роботи свиногосподарств у “закритому режимі”. 

1.2. Вжити заходів щодо виконання місцевих програм з профілактики та 
недопущення гостроінфекційних хвороб тварин і птиці. 

1.3. Активізувати роботу спільних з працівниками Національної поліції та 
Держпродспоживслужби мобільних ветеринарно-поліцейських груп, при потребі 
визначити нові маршрути, автошляхи і місця контролю за переміщенням живих 
тварин і птиці. 

1.4. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи щодо епізоотичної 
ситуації в області. 

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати головним управ-
лінням Держпродспоживслужби, ДСНС України в області забезпечити ство-
рення необхідного матеріального резерву для екстреного розгортання і на-
лежних умов функціонування карантинно-поліцейських постів та проведення 
заходів із ліквідації та недопущення поширення африканської чуми свиней. 
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3. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, іншим органами місцевого самоврядування вжити 
заходів щодо: 

3.1. Ліквідації несанкціонованих місць торгівлі тваринами, продуктами 
тваринного походження та виділення і облаштування місць для організації 
торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

3.2. Боротьби з безпритульністю тварин. Розглянути можливість ство-
рення притулків для тварин, забезпечення їх роботи. 

4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим 
комітетам міських (міст обласного значення) рад, іншим органами місцевого 
самоврядування, Головному управлінню Держпродспоживслужби в області 
вжити заходів щодо контролю за постачанням харчових продуктів до 
навчальних закладів, закладів оздоровлення та відпочинку дітей. 

5.  Шепетівській районній державній адміністрації вжити заходів щодо 
сприяння оздоровленню від лейкозу СТОВ “Поділля плюс” с. Ленківці. 

6. Рекомендувати: 

6.1. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області вивчити 
можливість створення у структурі установи підрозділу з питань безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини. 

6.2. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства спільно 
з керівництвом Національного парку “Подільські товтри” забезпечити 
контроль за щільністю популяції червоної лисиці у межах 0,5-1 гол. на 1000 га 
угідь, незалежно від термінів полювання. 

7. Виконавцям розпорядження про вжиті заходи поінформувати Головне 
управління Держпродспоживслужби в області до 10 грудня 2018 року для по-
дальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації 
до 20 грудня поточного року. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


