
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок п’ятої сесії 

 
22.12.2017 р.                                      Летичів                                               № 10   

 

 

Про затвердження Програми профілактики і 
боротьби зі сказом в Летичівcькій об’єднаній 
територіальній громаді на 2018-2019 роки  

 

 

З метою запобігання виникнення сказу серед тварин і людей, керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сесія селищної ради   

 

                                                       В И Р І Ш И Л  А: 

 

      1. Затвердити  Програму профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій 

об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки (додається). 

      2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

 

 

 Селищний голова                                             І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням 45 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 22.12.2017 р. № 10 

 

Програма профілактики і боротьби зі сказом  

в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1. Загальна частина 

Важливе значення у забезпеченні здоров'я населення, що проживає на 
території Летичівської об’єднаної територіальної громади мають профілактичні 

заходи з запобігання ряду інфекційних хвороб, однією із яких є сказ. 
Сказ – це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання всіх 

теплокровних тварин і людини. Характеризується гострим перебігом, 

ураженням нервової системи і закінчується летально. Основним джерелом 

інфекції є хворі на сказ дикі тварини – головним чином лисиці, бездомні 

собаки і коти.  

Так за період 2015 - 2017 років  звернулося за антирабічною допомогою 

30-33-21 покусаних тваринами людей. 

Згідно наказу МОЗ України № 48 від 03.02.2006 року "Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу 

медичних імунобіологічних препаратів" антирабічні щеплення відносяться до 

щеплень, які призначаються по епідпоказах. Згідно даного наказу, 

щеплювальних матеріал закупляється за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

Курс на одного постраждалого  за 2017 рік  при використанні антирабічного 

імуноголобуліну в середньому склав від 1546 гривень і більше. 

Разом з тим, ми можемо зарадити цій проблемі, забезпечивши виконання 

попереджувальних заходів  даної програми.     

   

2. Мета програми   

Кінцевою метою програми є запобігання виникнення сказу серед тварин і 

людей.  

3. Основні завдання програми 

За допомогою бригад по відлову бездомних тварин забезпечити відлов 

останніх. За допомогою ДП Летичівського лісового господарства 

(мисливствознавець Штойко О.В.), районної організації Хмельницького 

товариства мисливців та рибалок ( Шубарт В.А.) проводити відстріл диких 

тварин, для доведення  нормативу густоти популяції лисиць  0,5- 1 особина на 1 

тис. га угідь. В разі виникнення контакту хворої тварини з людиною провести 

комплекс протиепідемічних заходів, в тому числі профілактичних щеплень. 

4. Ключові проблеми у виконанні програми 
Для досягнення кінцевого результату, а саме зменшення ризику 

виникнення сказу на території Летичівської об’єднаної територіальної громади, 



необхідно здійснити наступні заходи: 

 1. При  комунальному госпрозрахунковому підприємстві «Злагода» 

створити бригаду по відлову  безпритульних собак та котів, виділити кошти для 

закупівлі шприцомета та шприци для знерухомлення тварин і подальшої їх 

стерилізації. 

2. Забезпечити   необхідним   щеплювальним   матеріалом   ЦРЛ, 
Летичівський ЦПМСД  для  проведення превентивних заходів проти сказу.                  

 
5. Критерії досягнення Програми 

Критеріями досягнення програми є зведення до мінімуму захворюваності 

на сказ серед тварин і людей на території Летичівської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

6. Заходи щодо реалізації Програми 
  

№ Заходи Термін 

виконання 

Виконавець 

1 Виносити питання щодо боротьби та 

профілактики   сказу   на   розгляд 

органів державної виконавчої влади 

та    на    засідання        державних 

протиепідемічних                      та 

протиепізоотичних комісій 

1    раз   в 

квартал 

Летичівське районне управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, 

товариство мисливців          та 

рибалок 

2 Забезпечити        лікувально-

профілактичні   заклади,   на   які 

покладено   надання   антирабічної 

допомоги,   достатньою   кількістю 

антирабічних препаратів (вакцина, 

імуноглобулін)      для      надання 

своєчасної      та      кваліфікованої 

допомоги потерпілим від укусів 

  постійно Центральна районна лікарня, 

Летичівський ЦПМСД 

3 Підвищити      вимогливість      до 

керівників   лісового   господарства, 

користувачів    мисливських    угідь 

щодо   своєчасного   виявлення   і 

недопущення захворювання тварин 

на сказ 

  постійно Летичівське районне управління 

Держпродспоживслужби ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, УТМР 

4 Контролювати виконання "Правил 

утримання  собак,  котів  і  інших 

хижих тварин в районі" відповідно до 

законодавчих актів та затвердити їх у 

відповідних органах державної влади 

2018-2019 

роки 

Летичівське районне управління 

ГУ Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, відділ 

національної поліції ГУ 

національної поліції в 

Хмельницькій області,  

комунальні госпрозрахункові 

підприємства, УТМР,  органи 

місцевого  самоврядування 



5 Забезпечити   клінічний   огляд   та 

карантинування       тварин,       які 

покусали     людей     чи     тварин. 

Своєчасно    повідомляти    медичні 

установи про результати нагляду 

 постійно Летичівське районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужб

и в Хмельницькій 

області 

6 Проводити   облік       численності 

лисиць  та  планові  заходи  щодо 

підтримання розмірів їх популяції. У 

лисиць      перед      розмноженням 

щільність   популяції   не   повинна 

перевищувати 05- 1 особина на 1000 

га угідь. Проводити боротьбу із 

безпритульними котами та собаками 

на мисливських  угіддях,  включаючи  

зелені зони  навколо міст  та в 

сільській місцевості. 

 постійно  ДП «Летичівське лісове 

господарство», користувачі 

мисливських  угідь, товариство 

мисливців            і рибалок,      

органи місцевого  

самоврядування,  комунальні 

служби  

 
7 

Забезпечити  утримання в  

належному  стані  згідно  діючих 

вимог  місць утилізації  хворих 

тварин – худобомогильників на яких  

забезпечується  виконання  

протиепізоотичних заходів 

територіальних громад району згідно 

ЗУ «Про  захист населення  від  

інфекційних хвороб» ст 16, ЗУ» Про 

місцеве  самоврядування в 

Україні»ст 30. 

 постійно Органи місцевого  

самоврядування 

 
8 

Забезпечити епіднагляд за групами 

підвищеного ризику,   за усіма 

особами, зайнятими промислом 

хижаків, тваринниками та іншими 

категоріями людей що мають контакт  

з хворими або підозрюваними на 

захворювання сказом тваринами. 

 постійно Центральна районна лікарня, 

Летичівський ЦПМСД 

 
9 

Проводити аналіз стану  антирабічної  

допомоги населенню  та заходів  

профілактики  сказу  серед людей. 

  щорічно Центральна районна лікарня, 

Летичівський ЦПМСД 

 

7. Фінансове забезпечення та потреба в коштах  

на виконання програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів селищного 
бюджету Летичівської селищної ради та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

 

Засоби 2018 р. 2019 р. 



Селищний бюджет, тис. грн. 

Спорядження до 

шприцомету 

6,0 6,0 

Паливно-мастильні 

матеріали 

5,5 5,5 

Набої 6,0 6,0 

Щеплювальний 

матеріал 
25,0 25,0 

Всього 42,5 42,5 

      
Головний розпорядник коштів – Летичівська селищна рада. 

 
 

8. Очікуваний економічний ефект Програми. 

Основні прогнозовані показники. 

 

При активній участі районного товариства мисливців і рибалок в 

Летичівському районі, комунальних служб, органів місцевого самоврядування, 

цілеспрямованої роботи новоствореної бригади по відлову безпритульних 

тварин, можливі очікувані заплановані результати. Фінансове забезпечення 

програми дасть змогу ліквідувати 250 лисиць, біля 500  особин безпритульних 

тварин. 

Саме ці заходи допоможуть заощадити кошти на щеплення покусаних 

домашніх тварин.  Так, за 2016 рік профілактичній та вимушеній вакцинації  

піддано: корів - 297 голів, коней - 2 голови, собак - 2737 голів, котів 1698 голів.    

Таким чином, ми  можемо заощадити  витрати від 20 до 25 тисяч  гривень  

на закупівлю щеплювального матеріалу для людей (гамаглобуліну, вакцини). 

А саме головне - ми збережемо здоров'я і життя  наших громадян, яке є 

безцінним. 

 
                 

            

 

Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми профілактики і боротьби зі сказом  

в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми  

Летичівське районне управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Летичівське районне управління ГУ 



Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області 

4. Співрозробники Програми  
5. Відповідальні виконавці 

Програми  
Летичівське районне управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області, Летичівська селищна рада 

6. Учасники Програми  ДП «Летичівське лісове господарство», 
користувачі мисливських угідь, районне 

товариство мисливців і рибалок, КГП 
«Злагода», Летичівська центральна 

районна лікарня 

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 рр. 

8. Джерела фінансування 
Програми 

Селищний бюджет Летичівської 
селищної ради 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього,  
 

85 тис. грн.  

 в тому числі: 2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 42,5 тис. грн. 42,5 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми профілактики і боротьби зі сказом  

в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 

Показники витрат: I II Всього 



 

 

2018 2019 

Селищний бюджет 
42,5 42,5 85 

Позабюджетні кошти 0 0 0 

РАЗОМ 42,5 42,5 85 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми профілактики і боротьби зі сказом  

в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2018 2019 

1 Здійснення 

профілактики 

боротьби зі сказом  

на території 

Летичівської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

Своєчасне  

виявлення   і 

недопущення 

захворювання 

тварин на сказ, 

закупівля для цих 

цілей засобів: 

- спорядження до 

шприцомету 

2018-2019 Летичівське районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби 

в Хмельницькій області, 

Летичівська селищна 

рада 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

Зведення до 

мінімуму 

захворюваності 

на сказ серед 

тварин і людей 

на території 

Летичівської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 
- паливно-

мастильні 

матеріали 

5,5 5,5 

- набої 6,0 6,0 

- щеплювальний 

матеріал 
25,0 25,0 

Всього 85,0 42,5 42,5  

 

 

 


