
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ХХХІІІ сесії міської ради VIIIскликання 

 

22 грудня 2022 року  № 25 

м. Шепетівка 
 

 Про затвердження  Програми профілактики 

 та боротьби зі сказом тварин на  території 

 Шепетівської міської  територіальної громади  

 на 2023-2025 роки 

 

 Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Законами 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну 

медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

ст.20 Бюджетного кодексу України, Указом Президента України «Про введення воєнного 

стану на території України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму  профілактики та боротьби зі сказом тварин на  території 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (додаток до рішення). 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми профілактики та 

боротьби зі сказом тварин на  території  Шепетівської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки в межах бюджетних призначень. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну 

комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  

Максим БОНДАРЄВ). 
 

 
 

Міський голова                                                                                                Віталій БУЗИЛЬ 

 
Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
 

 

 



                                                                                                Додаток 

до рішення XXXIII сесії 

міської ради VIII скликання 

22 грудня 2022 року  № 25 

 

Програма профілактики та боротьби зі сказом тварин на  території  
Шепетівської міської територіальної громади  

на 2023-2025 роки 
Паспорт 

Програми профілактики та боротьби зі сказом тварин на  території  Шепетівської міської 

територіальної громади  

на 2023-2025 роки 

 
1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», Указ 

Президента України «Про введення воєнного 

стану на території України» від 24 лютого        

2022 року №64/2022, Закони України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», 

«Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», Інструкція « Про заходи 

щодо боротьби зі сказом тварин» 

4 Мета  Основною метою програми є комплексне 

розв’язання проблеми захисту населення та 

сільськогосподарських, домашніх і диких тварин 

від захворювання на сказ. 
 

5 Виконавці Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради, Шепетівське 

управління ГУ Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, Шепетівська  районна 

державна  лікарня  ветеринарної  медицини 

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 В межах виділених бюджетних призначень 

 



1. Загальні положення 

1.1. Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним 

вірусом сказу (англ. Rabiesvirus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного 

енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з 

наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.Основним джерелом інфекції 

є хворі на сказ дикі тварини, головним чином – червоні лисиці, єнотовидні собаки, здичавілі 

бездомні собаки і коти. 

1.2. Не зовсім чітка відпрацьованість взаємодії кожної залученої служби (установи, 

організації) відповідно до покладених на неї завдань, а також відсутність достатнього 

фінансування попереджувальних заходів можуть призвести до нестабільної і 

неконтрольованої епізоотичної ситуації щодо захворювання диких та домашніх тварин на 

сказ, що може привести до виникнення даного захворювання серед людей. 

 1.3.  За даними Міністерства охорони здоров`я щорічно в Україні реєструється приблизно 

100-120 тис. осіб, які звернулися до медичних установ з приводу укусів тваринами, з них 60 

% одержують лікування. Однак значно тривожнішою є ситуація із випадками захворювання 

людей, оскільки сказ призводить до смерті хворого у 100% випадків. 
 

2. Мета та завдання Програми 

2. 1.   Основна мета програми : 

Основною метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту населення та    

сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на сказ 

 2. 2.   Основні завдання програми:  

2.2.1 організація і здійснення системи заходів, спрямованих на ліквідацію сказу на території     

громади, яка базується на комплексі науково-методичного і нормативно-правового 

забезпечення та включає епізоотологічний моніторинг; 

2.2.2 застосування сучасних засобів діагностики і профілактики, запровадження контролю їх 

ефективності та системну пероральну імунізацію диких та парентеральну вакцинацію 

свійських тварин з імунологічним моніторингом ефективності. 

2.2.3 забезпечення відповідних установ високоякісними антирабічними імунобіологічними 

препаратами (вакцинами) 

3. Основні напрями та заходи реалізації Програми 
 

3.1.  Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення за відповідної державної 

підтримки комплексу системних науково обґрунтованих організаційних, нормативно-

правових, протиепізоотичних, освітніх та інформаційно-просвітницьких заходів щодо 

ліквідації сказу. 

3.2. Основні напрями розв’язання проблеми, які потребують державної підтримки наступні: 

3.2.1 організація системи епізоотологічного моніторингу сказу; 

3.2.2  профілактичні щеплення проти сказу собак і котів, а в зонах стійкого неблагополуччя – 

всіх сприятливих тварин; 

3.2.3 комплексне регулювання чисельності епізоотологічно важливих видів диких тварин та 

пероральна їх імунізація; 

3.2.4 організація та впровадження системи контролю ефективності засобів специфічної 

профілактики та лабораторної діагностики сказу. 

3.2.5 серологічний контроль ефективності антирабічної вакцинації тварин; 

3.2.6 вирішення проблеми бродячих та безпритульних тварин у містах, селищах міського 

типу, селах та прилеглих до них територіях; 

3.2.7 забезпечення відповідних установ високоякісними антирабічними імунобіологічними 

препаратами (вакцинами); 

3.3. забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань 

профілактики сказу через засоби масової інформації: 

3.3.1 забезпечити інформування населення органами державної ветеринарної медицини щодо 



виконання заходів боротьби зі сказом, через галузеві та відомчі інформаційні системи та 

засоби масової інформації; 

3.3.2 забезпечити проведення інструктажів для осіб, що займаються обслуговуванням тварин 

та промислом диких хижаків. 

3.4 Навести чіткий облік домашніх тварин, як найбільш ефективного методу регуляції їх 

чисельності. 

3.5  Забезпечити неухильне дотримання власниками Правил утримання собак і котів. 

3.6  Критерієм досягнення програми є зведення до мінімуму захворюваності на сказ тварин і 

унеможливлення захворювання людей на сказ. 
 

4.Фінансове забезпечення Програми 
 

4.1 Фінансування заходів по Програмі здійснюється в першу чергу за рахунок коштів 

міського бюджету. При наявності відповідних державних та обласних програм, які 

передбачають фінансування заходів за відповідними напрямками, залучаються кошти 

державного та обласного бюджетів. При залученні коштів бюджету області чи коштів 

державного бюджету, коригуються, відповідно, кошти міського бюджету для максимального 

виконання заходів Програми.  

4.2 Фінансування здійснюється у межах бюджетних призначень. 

4.3 На виконання Програми можуть залучатись кошти з інших джерел незаборонених 

законодавством. 

4.3 Заходи та обсяги видатків з міського бюджету по роках додаються до Програми. 

 

    5.  Очікуваний результат 
5.1 Виконання Програми дасть можливість: 

5.1.1 забезпечити комфортні умови проживання у громаді; 

5.1.2  убезпечити  здоров’я  тварин, які до цього не підлягали вакцинації; 

5.1.3  унеможливити  контакт людей з хворими на сказ домашніми та дикими тваринами  

5.1.4 сформувати позитивний імідж Шепетівської міської територіальної громади  та 

інвестиційну привабливість. 

 

6. Виконавці Програми 
 

6.1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

6.2 Управління ЖКГ Шепетівської міської ради 

6.3 Шепетівське управління ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

6.4  Шепетівська  районна державна  лікарня  ветеринарної  медицини    
      

7.  Контроль за виконанням Програми 
 

7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 роки з щорічним аналізом 

використання коштів на заплановані роботи.  

7.2 Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється управлінням 

житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та виконавчим комітетом  

Шепетівської міської ради. 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства                                                                       Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                  Роман ВОЗНЮК 

 



Додаток до 

Програми профілактики та боротьби зі сказом тварин на  території                                                              

        Шепетівської міської  територіальної громади на 2023-2025 роки 
 

 

Заходи Програми профілактики 

та боротьби зі сказом тварин на  території 

Шепетівської міської  територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

 

№ 
п/п 

Найменування заходів Обсяг бюджетних коштів по роках, тис грн 

2023 2024 2025 Всього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Закупівля вакцини проти сказу на 

вакцинацію собак та котів  80,0 80,0 80,0 240,0 

2 
Відшкодування за роботу 

працівників 
20,0 20,0 20,0 60,0 

3 
Інші заходи по попередженню та 

боротьбі зі сказом 20,0 20,0 20,0 60,0 

 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства                                                                            Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                  Роман ВОЗНЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


