
 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від  28  січня  2019 року                                           с. Нижній Вербіж                      
№3/2019 

 

Про заходи щодо попередження розповсюдження  
африканської чуми на території Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік 

                
                  Заслухавши та обговоривши інформацію про заходи щодо 
попередження розповсюдження африканської чуми на території 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік,  керуючись  Законом України  „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  виконавчий комітет  Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

в      и      р     і      ш      и       в    : 
1. Затвердити заходи щодо попередження розповсюдження африканської чуми 

на території Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік ( додаються). 

2. Всім керівникам підприємств,  власникам особистих підсобних господарств,  

які розташовані на території об’єднаної територіальної громади дотримуватись 

виконання даних заходів.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Я. 

М’якущака.              

 

                   Сільський     голова ОТГ                                     Ярослав М’якущак              
 

                                                                                                                

 

 

 

                                        

     



                                                                                   

 

                                                                                            Затверджено  
                                                                                  рішенням виконкому  
                                                                                  від 28.01.2019 №3/2019 

 

ПЛАН 

проведення ветеринарно-санітарних заходів по недопущенню 

виникнення африканської чуми свиней на  території Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

№п/п Назва заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 Проінформувати керівництво  ОТГ, 
депутатів  сільської  ради щодо 
особливостей захворювання  свиней  
африканською  чумою, направивши  їм 
інформаційні  листи 

січень державна 
ветеринарна 

служба 

2  Проводити  роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо занесення 
попередження занесення збудника 
африканської чуми  свиней на 
територію 

постійно державна 
ветеринарна 

служба, дільниця 
ветмедицини 

3 У випадку захворювання чи загибелі 
свиней інформувати ветеринарну 
службу та направляти пат.матеріал для 
дослідження у ветлабораторію  

постійно державна 
ветеринарна 

служба, власники 
свиней 

4 Взяти  на  облік  людей,  які   
заготовляють  і  доставляють  свиней   
і  м'ясосировину  на  ринок,  а  також  , 
які    знаходяться  у неблагополучних  
областях    щодо  захворювання  на  
чуму  свиней 

постійно дільниця 
ветмедицини, 

с/рада 

5 Взяти на облік все поголів’я свиней  в  
населених  пунктах 

постійно державна 
ветеринарна 

служба, 
 с/рада 

6 Заборонити переміщення свиней без 
ветеринарних документів і відома 
ветеринарної служби 

постійно державна 
ветеринарна 

служба 

7 Посилити контроль за подвірним 
забоєм свиней  та утилізацію відходів 
забою 

постійно державна 
ветеринарна 

служба,  с/рада 

8 Забезпечити  повне охоплення 
щеплення  свиней  проти  чуми  згідно  
діючих  постанов 

згідно дільниця 
ветмедицини 

 

 

Секретар  сільської  ради 

 та  виконавчого  комітету                                                   Н.І.Андрушко    

 

 

 

 

 


