
  

 
УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РІШЕННЯ  

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

25 травня 2021 року                                                                                     м.Городня                                                 

 

Про затвердження Програми  

проведення профілактичних заходів 

по боротьбі із епізоотіями на території 

Городнянської міської ради на 2021 рік 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 85, п. 16 та п. 21 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу 

України, ст. 98 Закону України «Про ветеринарну медицину» та з метою 

виконання комплексу заходів із захисту населення, сільськогосподарських, 

домашніх та диких тварин від інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб, в 

інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля,  керуючись п. 22 та 

п. 45 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму проведення профілактичних заходів по боротьбі 

із епізоотіями на території Городнянської міської ради на 2021 рік, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій БОГДАН 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  п’ятої сесії восьмого скликання  

Городнянської міської ради від 25 травня 2021 року 

«Про затвердження Програми проведення  

профілактичних заходів по боротьбі із епізоотіями 

 на території Городнянської  міської ради  на 2021 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення профілактичних заходів 

по боротьбі із епізоотіями 

на території Городнянської міської ради  

на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городня 

2021 рік 



ЗМІСТ 

 

1. Паспорт Програми проведення профілактичних заходів по боротьбі із 

епізоотіями на території Городнянської міської ради на 2021 рік. 

2. Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована 

Програма. 

3. Мета Програми. 

4. Строки виконання Програми. 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

6. Очікувані результати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт 

Програми  проведення профілактичних  заходів по  боротьбі із 

епізоотіями  на території Городнянської міської ради на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури  та будівництва  

Городнянської міської ради 

2. Підстави для розроблення 

Програми 

- ч. 2 ст. 85, п. 16 та п. 21 ч. 1 ст. 91 

Бюджетного кодексу України,  

- п. 22 та п. 45 ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування», 

- ст. 98 ЗУ «Про ветеринарну 

медицину України» 

3. Розробник Програми Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури  та будівництва  

Городнянської міської ради 

4. Співрозробники Програми Городнянська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, 

архітектури  та будівництва  

Городнянської міської ради  

5.1 Відповідальний виконавець 

Програми 

Городнянська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет  

8. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для  

реалізації Програми 

50 000,00 грн. 

 

2. Визначення проблемних питань,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, 

Законів України «Про ветеринарну медицину» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні», а також на основі комплексного підходу до розв’язання проблем 

захисту населенні від інфекційних хвороб тварин. 

Ця програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів по боротьбі із епізоотіями, шляхом проведення 

профілактичних заходів. 



Програма визначає комплекс профілактичних, епізоотичних та інших 

заходів спрямованих на попередження виникнення інфекційних хвороб тварин. 

Основними завданнями Городнянської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини є недопущення та розповсюдження інфекційних хвороб 

тварин, ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності 

та фізичних осіб, профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних та 

незаразних хвороб тварин та їх лікування, захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей, при необхідності ліквідація інфекційних хвороб 

тварин, організація проведення ідентифікації та реєстрації тварин на території 

Городнянської міської ради. 

Виконання завдань, які покладено на Лікарню відповідно до Закону 

України «Про ветеринарну медицину України», «Положення про Городнянську 

районну державну лікарню ветеринарної медицини» можливе тільки при 

належному функціонуванні системи ветеринарної медицини, належному 

матеріально-технічному забезпеченні. 

Для забезпечення виконання завдань покладених на державні установи 

ветеринарної медицини Лікарня потребує поліпшення матеріального 

забезпечення, зокрема існує потреба в коштах для придбання паливо-

мастильних матеріалів та утримання службового автотранспорту (придбанні 

запасних частин, поточному ремонті автомобілів). 

 

3. Мета Програми 

 

Метою програми є створення умов для: 

- проведення профілактичних щеплень тварин від інфекційних хвороб; 

- проведення профілактичних обробок тварин та приміщень для 

недопущення розповсюдження інфекційних хвороб тварин; 

- відбору зразків для лабораторно-діагностичних досліджень на 

інфекційні, інвазійні  та незаразні хвороби тварин; 

- виїзду спеціалістів ветеринарної медицини для надання лікувальної та 

невідкладної лікувальної допомоги тваринам; 

- проведення заходів для  захисту населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей на території Городнянської ради; 

- своєчасного та якісного проведення протиепізоотичних, ветеринарно-

санітарних та санітарних заходів в разі виникнення інфекційних хвороб; 

- організації проведення ідентифікації та реєстрації тварин. 

Перелік завдань додається (Додаток 1). 

 

4. Строки виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається протягом 2021 року. 

Програма переглядається у разі уточнення завдань, які необхідно 

вирішити. 

 

 



 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється з резервного фонду 

місцевого бюджету шляхом надання субвенції з місцевого бюджету до 

державного бюджету з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України. 

 Обсяги фінансових ресурсів та напрямки їх використання можуть 

корегуватися в залежності від потреби та фінансової можливості. 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми у 2021 році складає 

50000,00 грн. 

 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 - своєчасно та якісно організувати та здійснити профілактичні, 

діагностичні та лікувальні заходи; 

- своєчасно та якісно провести протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні та 

санітарні заходи в разі виникнення інфекційних хвороб; 

- організувати проведення лабораторно-діагностичних досліджень з 

метою профілактики та діагностики хвороб тварин; 

- своєчасно проводити ідентифікацію та реєстрацію тварин; 

- при потребі своєчасно та якісно ліквідувати вогнище інфекційної 

хвороби тварин; 

- не допустити  соціальної напруги серед населення жителів громад на 

території міської ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                               Світлана БІЛЬСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Програми  проведення профілактичних   

заходів по  боротьбі із епізоотіями   

на території Городнянської міської ради  

 на 2021 рік 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми проведення профілактичних заходів 

по боротьбі із епізоотіями на території Городнянської міської ради  

на 2021 рік 

 
№

 

з/

п 

Зміст заходів програми з виконання завдань 

Строки 

викона

ння 

Виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансува

ння, грн. 

1 
Організація та здійснення профілактичних, 

діагностичних та лікувальних заходів 

2021 

рік 

Городнянська 

РДЛВМ 
- - 

2 

Заходи з проведення протиепізоотичних, 

ветеринарно-санітарних та санітарних 

заходів в разі виникнення інфекційних 

хвороб 

2021 

рік 

Городнянська 

РДЛВМ 
- - 

3 
Організація проведення ідентифікації та 

реєстрації тварин 

2021 

рік 

Городнянська 

РДЛВМ 
- - 

4 

Покращення матеріально-технічного 

забезпечення Городнянської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини: 

- придбання паливо-мастильних мате-ріалів 

та утримання службового авто-транспорту 

(придбання запасних частин та поточного 

ремонту авто-транспорту), 

- придбання спецодягу для ветеринарних 

спеціалістів, 

- придбання ветеринарних  інструментів та 

препаратів,  

- придбання дров для кремації трупів 

тварин,  

- придбання паперу для оформлення 

документації щодо інфекційних хвороб  

 

 

2021 

рік 

Городнянська 

РДЛВМ 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

9000,00 

 

 

 

10000,00 

 

20000,00 

 

10000,00 

 

1000,00 

 ВСЬОГО    50000,00 

 

 

 

Секретар міської ради                                               Світлана БІЛЬСЬКА 

 


