
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Коломийського району Івано-Франківської області 

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
від  29  січня  2021 року                                          с. Нижній Вербіж  
№19/2021 
 
Про заходи по профілактиці  сказу сільсько- 
господарських тварин на території Нижньо- 
вербізької сільської ради на 2021 рік 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію про план заходів по         
профілактиці сказу сільськогосподарських тварин на території      
Нижньовербізької сільської ради на 2021 рік та з метою запобігання зараження           
населення небезпечним захворюванням – сказом, керуючись Законом України        
„ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет        
Нижньовербізької сільської ради  

в      и      р     і      ш      и       в    : 
1. Затвердити заходи по профілактиці сказу сільськогосподарських тварин на         
території Нижньовербізької сільської ради  на  2021  рік ( додаються). 
2. Керівникам установ та організацій , які розташовані на території сільської           
ради дотримуватись виконання даних заходів.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову  
 Я. М’якущака 
 
                   Сільський     голова                                   Ярослав  М’якущак 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          Затверджено  
                                                                               рішенням виконкому  

                                                             від 29.01.2021 №19/2021 
Заходи 

по профілактиці сказу сільськогосподарських тварин на території 
Нижньовербізької сільської ради  

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого  комітету                                                   Наталія Андрушко  

№п/п Назва заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 Взяття на облік усіх собак, які      
знаходяться на території сільської    
ради 

До 
01.03.2021 

Верхньовербізька 
 ДЛВМ ,  

виконком  
2 Навести порядок з утриманням в     

належному стані території села,    
встановити ящики для сміття з метою      
ліквідації осередків харчування   
бездомних тварин 

постійно Виконком , 
 комунальні  п-ва,  

громада села 

3 При необхідності при сільській раді     
створити групи по виявленню    
бродячих собак та котів на території      
сіл 

до 
24.12.2021 

Виконком  

4 Попередити власників господарств,   
що необхідно представляти своїх    
собак для вакцинації проти сказу на      
місце визначене Верхньовербізькою   
ДЛВМ  

Згідно плану  Виконком  

5 Забезпечити повне охоплення   
вакцинацією проти сказу собак згідно     
діючих постанов  

Згідно плану Верхньовербізька 
 ДЛВМ  

 
6 Вжити заходів інспекторського   

впливу на осіб, які відмовляються від      
щеплення собак в належних їм     
господарствах 

постійно Інспектор 
управління, 
виконком  

7 Забезпечити проведення  
роз’яснювальної роботи по місцевих    
ЗМІ щодо проведення   
профілактичних заходів проти сказу    
на території села 

постійно Верхньовербізька 
ДЛВМ,  

виконком  

8 Медичній службі проводити   
роз’яснювальну роботу по боротьбі зі     
сказом 

постійно КНП «ЦПМСД  
Нижньовербізької 

СР » 


