
м. киiъ
вул. Волинська, 12

)
протокол лп l

засiдання ДерrкавноI надзвичайно[ протиепiзоотпчноI I(oMiciT поивикоцавчоr{у органi КпiвськоI мiськоi рrа" 1КиrЪськi* Micb*iЙ"
дер2i€вцiй адмiнiстрацii)

I
,|

виступили: 
2

l. Лаsрснчук В. - Головне чппщйiнюt нацiональноI полiцiТ у м. Ки€вi.2. Савчук Г.В. - на"-""п*Ъ6'aд"*"я ветериfiарноТ медицини в м. Ки€вiЗ. Пiнчук Л.I. - засгчпник r

"",ri"*li"",Й"";;H;lЖ:frY_:::i"Jfr ЫffiТ-КОМУнальноi
ВИРIШИЛИ;

l. ]-оловам районних у м. Кисвi державних адмiнiст,ацiй:
1.1.СприятИ...лроведеннЮ проi"ar,Ьоо-""п*--'Йдi". брати учасгь уорганiзацii проведення lцеплень проти сказу тварин, на,давати закJIадамдержавноi всгеринарноТ медициии органiзачiЛ"у i" 

"ЙЙ""о-т"*нi""упlдтримку.
1.2.тр_имати на постiйному коrrгролi пкгання проведення заходis щодо вiдловуоезприryльних тварин;
l .з. висвiтлюватИ в засобаХ масовоТ iнформачiТ елiзоотичну та епiлемiчн1сrryаuii зi сказу в районах та Mlcтl.

TepMiH: постiйно

2. fоловному управлiнflю Держпродспоживсл)Dкби в м. кисвi;z.l.Jаоезпечити органiзачiю проsеденн' профiлакгичних щешlень тваринпроти сказу;
2,2.ТриматИ на постiйномЧ контолi виконання наказiв i розпорялкеньДержпрлспоживслужби з питань виконання антирабiчних заходiв,забезпечитИ 

. 
суровий контоЛь зil дотиманнr^п 

"n'*roa "op"on""o_ _ 
правових акгiв з лрфiлакгики сказу;

2.з.забезпечувати органiзачiю здiиснення контролю щодо дотримання вимогзаконодаВстВа про ветеринарнУ медицину nio 
"u" 

проrй""'""'йЪrч"о* ,"lнцих 
ввидовищних 

заходiв за участю iобак, *ori" .Ji"rni"."up"" ,
Термiп: постiйно

. У_правлiнню..жrглово-комунальноi полiтики Департаменry r(rтлово-комунальноi iфраструкгури житлового господарства сприяти та надаватидопомоry спецiалiстам вgrепинарноi медицини Ь op.*liuuii'ru-npo".o""lпрофiлактичних щепп""" r""рп" npor" a**у.
l epмiH: постiйно

3. l ..IleпapTaMerrry охорони здоDов.я;
].2. ТриматИ на контролi забЪзпечсння лiкувально-профiлакгичних закладiвДОСТатНьою кiлькiспо iмччобiологiчних прaпЙri" 

"--""' 
t *""r,антирабiчноi допомоau 

""a*""nro.TepMiH: постiйно

'' }U::::з_тlримання_лорядку взасмодii цодо проведення розслiдуваньllЗ:1l n9*r.' людей тваринамИ та органiзачiТ за*одi" з ,rчданп"антирабlчноТ допомоги.
TepMiH; постiйно
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fQдqЕував на засiдацi: Рубан О.М. - нач;шьник Головного управлЛержпродспох(ивслужби в м. Кисвi, засryпник голови KoMicii.
ДРДqДЦ_ЧДýцДДац!rц: Лиштва М.О., Пiнчук Л.l., Швед o.J., шрамченкосmволос о.д., недоссков В.В,, Подко""р;""'жL., li"Б"i";;;;ffi; 

' "Вiдс\тнi: Поворозник М,Ю
заппошенi Овчаренко О.М., Рогfiюк Ю,П Сергiйчук С.А., ЛелюкПерехресг Н.В., Науменко Н.Л. Белоусова Н.В, ГорпинченкоЦелуйко В.В., Галечик О.Ю ПеФенко В.В., Мазур Н.В., Демина М .с.,Кривобок В.В., дксютин д ,Г., Кlреньов В.|., Савчук Г.В., Глущенко ОТодор Т.Г., Вовк Ю..Щ., Кравчук М.В., Слободяни к H.l., савснко н.М., KiM н .гНикифорова Т.М., Провмова о.П., дндрiйчук i-B. , Кузнець В.С., Клименко О.о

n)

N
г.,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
l . Епiзоотична ситуацiя щодо сказу тварин в УкраiЪi та м. Кисвi. Органiзацiя
. заходiв щодо недолуцення зарiDкення ]варин на скaв.z. Ilроведення заходiв iз регулювання чисельноgгi безприryльних тварин наTeprтopii мiс-га.
3. Органiзачiя контролю над проведеllням захолiв iз змученням тварин.

--л*,-1::-."* Го.ловно.го 
_ управлifltlя Держпродсложивслужби в м. Кисвi,засryлник голови KoMicii Рчбар О.М. o.,ino."" пйдБ*'i.i""i ,".io""""Длфжавноi надзвичайноi протиепiзоmичноТ KoMicii. Bci прис)пнi погодились зпорядком денним без зауважень та заперечень.

слухАли:
l. Басюка Lп, - т. в.о. начальника Управлiння безпечностi харчових продуlсгiвта вЕгеринарноi медицини гол

в м. кисвi лро епiзоотичЕч 
"ЁI1|:_'п!u"п,""я 

,Щержпродспоживслужби

K'.";O;;;i;";r,,;;;];'*:Y:ilT *""" СКаЗУ ТВаРИН в YKpaTHi та м,,

на сказ. 
цо недопуtцення зараження тварин та люлей 

|

2. Мазур Н.В.. - засryпника директора кп (киiъська MicbKa лiкарнлветеринарноТ медицини)) про проведення заходiв iз p"aynb"u"r"
, :1:1::о*lб::"риryльних тварин на територiТ мiсга.J. (JвчФснка О.М. , першого засryпника начальника головного управлiнняДержпродсложивслужби в м. Кисвi про ;;"i;;1;,i#;. *дотиманняv правил )тримання собак i KoTiB i" "р"й."й"i*"оi" ьзаJlученням тварин.
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4. Департамеflт освiти i яачки .,^-^1, - )
].Jir- .i"""I"",iрi""#;Ш'"Н;Т:"J*:Х"jJJ;*"(ИТИ проведення

l ермlfi: протягом ll квдрталу
5. Головному управлiнню НацiональноiлолiцiТ в м. Кисвi здiйснювати нагляд задотриманням прав}tл виryлУ домашнiх *"р* t""o*l iтЬ"iii"*uл лrl"ц"*та вживати вiдповiдних ,*Ч" I р"зi 

'поруrе"""' 
,,liiч"Б y.pnr""""домашнiх собак та KoTiB 

" ". K".";u'r" ."*;;a;;;;";J;;l"or*"r"" ,домашними тваринi!ми.
TepMiH: постifiшо

6. J(П <<КиiЪська.мiська лiкарня ветеринарноi медициниD:
o.1 .l lровести вiдлов безприryльних тварин на мадовищах, без повернення iх умlсця Bl-iJIoBy.

TepMiH: до l2.04.20l8 D-
ur lr::aт" вiдлов безпритульни.х тваринl особливу уваry прилiляти
. . ыдrову в Фомадських мiсцях. соцiапьних об'скгах.о,J,lфи 

_виявленi 
безпрrryльних. собак i KoTiB та iнших тварин зi слiдамипокусlа, неаJIастивОю поRедiнкою, клiнiчними оr"ч*йri*"оро"*""проводrти ii вiдлов та iзоляцiю. ia ;;;b;i;;;;;;;#fin Lu"*i,o,u

z , lапраеляти 
патмагерiал лля лроведення дослiджa"" 

"u "*"r.o,.1.I lроводити роз'яснюв.цьllч 
_1l9l1. a.о"о .oo.u*".""* органiзачiй, лронеобхiднiстЬ проведеннЯ фоq,r"*aи,rн"" та вимушених .rаходiв, з меIоюнедопуtлення захворювання на сказ бсrпрurуr"*пi r""рйi-'--.TepMiHi постiйно

7.,Цепартамент мiського благоустрою:
/. |,_СТвОриТи робочу групу длl розробки__та внесення змiн до ((Правил

}тFlимання домашfiiх собак та KoTiB в м, Кисвi> та надати лро]кг з"iн дл"погоlDкення та внесення пDопозицiй siд,|о";оп"u 
"пу*Бч". 

"'-'"
TepмiH: до 01.06.20l8 р.

8. Органiзаторам проведення виставок, мiнiзоопаркiв та iяших видовищних
::1:il1 

l' вИКОрИстанням тварин на територii MicTa r""р.чЙr'ri'l оrо""о.о
::I1"j]r"" ,I|сржпродспоrкивслужби в м. *"."i . 

""rЙ Ъfrч"Т."чцiТ ,"*одi"заоезпечсння безпеки жtfггя та ]доров'я людей.
TepMiH: постiйно

n i:::::л"_::уli огryблiкувати . на веб-сайтi Головного управлiннялсржпродспоживсJryжби в м, Киtвt.

Bci рiшення проголосовано одноголосно.

Засryпник голови KoMicii

Секретар KoMicii

О,М. foбан

I.п. Басюк

)


