
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про виконання Міської програми щодо боротьби І 
з "пташиним"грипом та захисту населення від цієї інфекції 

на 2006 рік та затвердження Програми на 2007 рік 

На виконання Указу Президента України N!! 1450/2005 від 19.10.05 
"Про невідкладні заходи щодо запобігання занесення і поширенню 
високопатогенного грипу птиці та мінімізації наслідків можливої пандемії 
грипу", Закону У країни "Про ветеринарну медицину", інструкції про 
заходи по боротьбі з грипом птиці та наказу Міністерства Аграрної 
політики N!! 566/174 від 25.10.05 "Про затвердження заходів щодо 
боротьби з "пташиним" грипом та захисту населення і тваринництва від 
цієї інфекції", рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконкому Броварської міської ради, ветеринарно
санітарних, лікувально-профілактичних, протиепізоотичних заходів 
боротьби з "пташиним грипом", керуючись підпунктом 1.2. пункту б 
статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціального захисту , . . 
населення охорони здоров я та довКІЛЛЯ, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про виконання Міської програми щодо боротьби з 
"птamиним" грипом та захисту населення від цієї інфекції на 2006 рік 

взяти до відома (додаєrься). 

2. Затвердити Прогр~ проведення компл~ксних ветеринарн?
санітарних, лікувально-профШактичних, ~отиеп~оотичних захОДІВ 
боротьби з "птamиним" грипом на 2007 РІК (далІ - Програма), що 

додається. 
: 

3. ФінансовоМУ управлінню Броварської міської ради вишукати 
кошти на фінансування програми. 

4. Управлінню ветеринарної медицини в Броварському районі, 
Б ... СЕС црл координувати виконання Програми. 
роварсьюи , ' , " . 

• ' •••• 1', '.' . _ •. Z;·.' ~. \ 
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s. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
29.12.2005 N!! 866-41-04 "Про затвердження Міської програми щодо 
боротьби з "пташиним" грипом та захисту населення від цієї інфекції на 
2006 рік". 

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Броварської міської ради та заступника міського голови Руденка В.В. 

Міський голова В.О.Антоненко 

м.Бровари 

від &І ~F " ~~~ 
N!! ""~ - .g ?)§: 

2006 рік 



Подання: 

_ начальник управління ветери~ар~ої 
медицини в Броварському раион! 

В.А.Дидюк 
~~-----:ij~---

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міської ради 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник фінансового управління 

- начальник загального відділу 

- голова постійної комісії з питань 
соціального захисту населенНJI 
охорони здоров'я та довкілля 

І.В.Сапожко 
~~w-----

~~~і+----+~В.В.Руденко 

__ ,_----:а::::_с:;;-І.г.лавер 

.М.Зеленська 

__ 4?---....: ~н.І.гиатюК 

~тт----.:;+-__ В.В.Бaгmoк 



Іиформація про виконання Міської програми щодо боротьби з <mтamиним»' 
грипом та захисту населення від цієї інфекції на 2006 рік. 

На виконання Міської програми проведено ряд комплексних ветериварно 
- санітарних, лікувально - профілактичних, протиепізоотичних заходів 
боротьби з «пташиним» грипом та проведено профілактичні щеПJIення 
домашньої птиці в приватному секторі м. Бровари, ДJUI чого були придбані 
наступні матеріали: 

Флакони - Ф-О-l-l О - 2 500 шт. - на суму - З25 грн.; 
Inпетки - 2 500 шт. - на суму - 8ЗЗ грн.; 
Пробки - 2 500 шт. - на суму - 150 грн: 

Всього-щеплено проти хв. Ньюкасла в м. Бровари - 6 500 голів птиці . 
. Придбані деззасоби (Хлорне вапно) на суму - з 692 грн. - 1 7З6 кг. Всього 
. використано коштів 5 ООО грн., профінансованих з місцевого бюджету. 
ВИІСОнано план проведеНШІ моніторингових досліджень. Були отримані 
результати негативні. Лабораторне дослідження проводилось в обласній 
державній лабораторії ветеринарної медицини. 

Нач8ЛЬВИК управління 
в~риварноімедицини 

в Броварському раііОні .. 
d/~'~' t'2~ . 

В.А. Дsiдюк 



Програма 

Затверджено 
рішення Броварської 
міської ради 
від" ~г' ~ 2006 року. 
Н!! .('pp.-t'3-~ 

. проведення ко~плексних ветеринарно - санітарних, 

ЛІкувально-профІЛактичних, протиепізоотичних заходів 
боротьби з "пташиним" грипом на 2007 рік. 

Актуальність програми 

Грип птахів, за сучасними визначеннями, є типовою 
емерджментною хворобою і однією з глобальних проблем епідеміології та 
епізоотології. 

Хвороби даної категорії мають зоонотичний характер, тобто є 
спільним для тодей і тварин у природних умовах. 

Інформація, що надходить до України від органів ВООЗ, свідчить . .. 
про досить велику актившсть еmдеМІЧНОГО процесу «пташиного» грипу в 

країнах Південно - Східної Азії, Румунії, Туреччини, Греції, Російської 

Федерації. 
В Україні, внаслідок трансконтинентального сезонного перельоту 

. ." " ПТ8XlВ, стався занос ВІРУСУ пташиного грипу, що призвело до уражевия 

домашніх птахів на території АР Крим. 
Відсутність в Micri птахогосподарств не зменшує ризику занесеННJI 

та поширення "пташиного" грипу. Реалізація птиці та продуктів 
птахівництва здійснюється в усіх великих продовольчих магазинах, 
супермаркетах, та з палаток і кіосків, р~зташованих на ринках міста. 

Джерелом високопатогенного ВІРУСУ може стати домашня ПТИЦJI в 

приватному секторі міста. З метою попередження поширенню 
" пташиного" грипу в міс';, забезпечення готовносП до пандемічного 
поширення вірусу грипу розроблений комплексний план заходів щодо 
запобігання поширення "пташиного" грипу на території м. Бровари. 

11. Основні З8вдании програми 

_ проводити аналіз епізоотичної ситуації з "пташиного" грипу; 
провести профілактичні щеплення птиці в приватному секторі 

міста; 



- поси~ити ко.втроль моніторингових досліджень матеРІалІВ від 
дикOl перелlПlОЇ, синатропної та домашньої птиці згідно з 
планом МО~іторингових досліджень, щодо наявноcri антитіл до 
грипу ПТИЦІ; 

- інформувати органи виконавчої влади про розвиток ситуації. 

ІІІ. Основні організаційні заходи програми 

1. Здійснювати моніторинг захворюваності на грип серед птахів, 
інформувати органи виконавчої влади про розвиток ситуації. 

2. Забезпечити готовність проведення комплексу організаційних 
ветеринарно - санітарних, лікувально - профілактичних, 
протиепізоотичних заходів. Створення резервів, матеріальних 
ресурсів (паливно - мастильних матеріалів, антивірусних 
препаратів, засобів індивідуального захисту, вакцини, 
дезинфікуючих засобів тощо), кошторис витрат додається. 

3. Організувати і провести навчання працівників птахог~сподарств 
та населення, про>киваючого в приватному сеКТОрІ з питань 

епідеміології, КЛІНІКИ, діагностики, профілактики "пташиного" 

грипу. 

Броварська райОШІа СЕС, 

Управління ветеринарної медицини 
Броварського району. 

4. Організувати через засоби масової інформації mиpокомamтaбну 
пропаганду серед населення міста, щодо профілактики грипу і 
ГРВІ, активізувати цю роботу у випадку виявлеШІЯ 

"пташиного"грипу. 

Секретар ради 

Броварська райОШІа СЕС, 
УправЛЇlПlя ветеринарної медицини . 
Броварського району. 

І.В. Сапожко 



____ .В.А.дядюК 

ПОГОДЖЕНО: 

- заС1)'ПНИІ( міського голови .......... t--_v--_.В.В.РудеНКо 



рішенням ВрОв.РСЬКОі міськаї "."." 
від "А"" =te~ R 2.006 раку 
M~п-C4-

Кошторис витрат 

N!пlп НайменуванНJI заходів Вартість заходів 2007 рік Джерело 
фінансуванНJI 

1 дпв придбанни пanивио - маcтиnьних матерїмїв 2000,00 2000,00 
0,5 тонн 

1- ПридбанНJI дезинфікуючих засобів 3500,00 3500,00 
сода кауcrична 0,900 тонн 

3 Придбавви cnецодвry одноразОВОl'о використанни 4000,00 4000,00 
160 компnекriв 

4 BCЬOI'O 9500,00 9500,00 

Секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: 

- начальник управління ветеринарної 
медицини в Броварському районі 

ПОГОДіКЕНО: 

. 
- заступник МІСЬІСОГО голови 

~ __ ~В.А.ДядюI( 

\7h1\--_....,r.....;В.В.Руденко 



УІ(РА!НА 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРІІОУ ПОJІІТИІ(И 
ДЕР)ІСАВІІИЙ ДЕПАРТАМЕІІТ ВЕТЕРИІІАІІІІОУ МЕДИЦШІИ 

YDРАВЛІННЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

в БРОВАРСЬІ(ОМУ РАЙОНІ 

м. 07400, м. Бровари, вул. МеталургІв 21, фаl(С (294) 6-58-60, _тел. 451-78-24 
СІ ;;.r .--

C t 
с .. С 

14.12.2006 р. 
NI317 

Шановним ВІктор Олександрович І 

Просимо винести на розгляд черговоТ ceclТ МlськоТ ради Програму 
проведення комплеlССНИХ ветеринарно - санІтарних, лlltyвально -
профІлактичних , протиепІзоотичних заходІв боротьби з «птаwиним» грипом на 
2007 pll(, 

Начаnьник управnlННЯ 
воторинарноУ модиЦИНИ D 
Вроварському районІ 

~ 
о' 

В.А. ДЯДlOк 
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