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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                    
 

РІШЕННЯ                                                   
 

30 березня 2021 р.    м.Старобільськ № 84

 
Про затвердження Комплексного плану заходів профілактики, ліквідації та 
недопущення розповсюдження вірусу сказу тварин на території 
Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Керуючись статтею 30, пунктом 3 частини 4 статті 42, частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення організації заходів профілактики, ліквідації та недопущення 

розповсюдження вірусу сказу тварин на території Старобільської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, виконавчий комітет Старобільської 

міської ради Луганської області 
  

    ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Комплексний план заходів профілактики, ліквідації та 

недопущення розповсюдження вірусу сказу тварин на території Старобільської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів  Вячеслава ЦУКУРА. 

 

 

Міський голова                                                                                 Яна ЛІТВІНОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Старобільської міської ради 

30 березня 2021 р.  № 84 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
заходів з профілактики, ліквідації та недопущення розповсюдження  

вірусу сказу тварин на території Старобільської міської територіальної громади   
у 2021-2025 роках 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Старобільськ 2021 р. 
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№  п/п Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 
 

1. Загальні організаційно – господарчі заходи щодо попередження виникнення сказу тварин 
на території Старобільської міської територіальної громади 

 

1. 

Проводити оцінку епізоотичної ситуації на 

території Старобільської МТГ, визначати зони 

неблагополуччя зі сказу, з урахуванням цього 

здійснювати планування обсягів щеплень проти 

сказу по Старобільській МТГ, організувати 

безумовне виконання затверджених планів та 

інших заходів профілактики і боротьби з 

інфекцією 

 

Щомісячно  

 на протязі року 

Старобільське управління Головного  

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

2. 

Забезпечити взаємну оперативну інформацію 

статистичних даних щодо епідемічної та 

епізоотичної ситуації, виконання заходів з 

профілактики сказу, зокрема в діючих осередках 

сказу тварин, між установами ветеринарної 

медицини та іншими службами і відомствами, які 

задіяні у комплексі заходів з профілактики сказу 

 

Постійно 

Старобільське  управління Головного  

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» 

Старобільської міської ради Луганської області. 

ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» Старобільська 

міжрайонна філія 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Виконком Старобільської міської ради 

3. 

Забезпечити контроль за наявністю достатньої 

кількості антирабічних препаратів (вакцин, 

імуноглобулінів, тощо) для надання своєчасної 

допомоги постраждалим людям від укусів тварин 

 

Постійно 
КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» 

Старобільської міської ради Луганської області 
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4. 

Визначити в лікувально-профілактичних закладах 

відповідальних за надання антирабічної допомоги 

населенню лікарів-травматологів (хірургів), які 

працюють в травматологічних (хірургічних) 

кабінетах (відділеннях), закріпити за ними 

молодших спеціалістів з медичною освітою 

 

 

Постійно 

КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» 

Старобільської міської ради Луганської області 

5. 

Забезпечити підготовку та перепідготовку на 

семінарах лікарів травматологів (хірургів), які 

відповідають за надання антирабічної допомоги 

населенню, лікарів-епідеміологів, лікарів-

терапевтів, медичних працівників сільських 

амбулаторій з питань клініки, діагностики, 

епідеміології, профілактики сказу, а також по 

наданню антирабічної допомоги населенню 

 

 

 

1 раз в 3 роки 

КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» 

Старобільської міської ради Луганської області 

ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» Старобільська 

міжрайонна філія 

Лікувально-профілактичні заклади 

Старобільської міської територіальної громади 

6. 

Забезпечити виконання правил утримання 

домашніх тварин, які регламентують вимоги до 

утримання, поводження, використання та 

реєстрації домашніх тварин, відлову, тимчасової 

ізоляції, інші питання регулювання їх чисельності 

та оприлюднити їх в місцевих засобах масової 

інформації 

 

2021-2025 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та будівництва Старобільської 

міської ради Луганської області 

КП «Благоустрій» Старобільської міської ради 
 

7. 

Організувати проведення заходів щодо 

зменшення чисельності безпритульних тварин 

засобами відповідними вимогам діючого 

законодавства 
 

Постійно 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та будівництва Старобільської 

міської ради Луганської області 

КП «Благоустрій» Старобільської міської ради 

8. 

Передбачати можливість виділення коштів з 

бюджету     Старобільської міської територіальної 

громади (або залучення коштів приватних 

власників) на будівництво та облаштування 

При формуванні 

бюджетів          

та наявності 

коштів 

 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та будівництва Старобільської 

міської ради Луганської області. 
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притулків та виконання программ для тварин на 

території Старобільської МТГ 

КП «Благоустрій»Старобільської міської ради 

 

 

9. 

Упорядкувати утилізацію боєнських відходів та 

трупів тварин, забезпечити належний санітарний 

стан у всіх тваринницьких господарствах, не 

допускати перебування на їх території 

безпритульних тварин  

 

 

Постійно 
Керівники суб’єктів господарювання. 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та будівництва Старобільської 

міської ради Луганської області. 

КП «Благоустрій» Старобільської міської ради 

10. 

Через засоби масової інформації та за допомогою 

розповсюдження листівок та плакатів, 

інформувати населення про заходи особистого 

захисту від сказу тварин, щеплення проти сказу 

тварин, що знаходяться у власному утриманні 

 

 

 

 

Постійно 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 
 
 
 

2. Заходи профілактики захворювання тварин на сказ на території Старобільської міської територіальної громади 
 

1. 

Відповідно до планів протиепізоотичних заходів 

проводити щеплення, всіх наявних у громадян собак і 

котів проти сказу, а в неблагополучних зонах, всіх інших 

видів тварин сприйнятливих до вірусу сказу, шляхом 

подвірних обходів, в державних установах ветеринарної 

медицини і приватних ветеринарних клініках та в місцях 

організованого проведення щеплення проти сказу тварин 

на території населених пунктів 

 

Постійно Старобільська района державна 

лікарня ветеринарної медицини 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 
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2. 

Здійснювати клінічний огляд та карантинування тварин, 

які нанесли укуси людям або проявляли невластиву для 

них поведінку, підозрюваних у зараженні сказом 

протягом 10 днів. Про результати нагляду за 

карантинованими тваринами повідомляти медичний 

лікувально-профілактичний заклад, що направив екстрене 

повідомлення про укус людини твариною 

Постійно 

Старобільська района державна 

лікарня ветеринарної медицини 

 

3. 

Оперативно і своєчасно взаємно інформувати відповідні 

установи міністерства охорони здоров’я та державні 

установи ветеринарної медицини про кожний випадок 

нанесення укусів і ран людям тваринами, або контакту 

людей з тваринами з невластивим для них поведінкою, 

підозрі в захворюванні тварин на сказ, вжиті заходи. 

Негайно 

КНП «Старобільська багатопрофільна 

лікарня» Старобільської міської ради 

Луганської області 

ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» 

Старобільська міжрайонна філія 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Виконком Старобільської міської 

ради 

4. 

Систематично обстежувати лісомисливські угіддя з метою 

виявлення тварин з підозрілою поведінкою, трупів 

загиблих тварин  та в разі необхідності негайно 

повідомляти Держпродспоживслужбу в Старобільському 

районі 

  

Негайно 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР». 

5. 

Здійснювати облік чисельності лисиць та планові заходи 

щодо підтримання оптимальних розмірів їх популяції (у 

лисиць перед періодом розмноження щільність популяції 

не повинна перевищувати 0,5-1,0 гол. на 1000 га угідь). 

Проводити боротьбу з безпритульними собаками та 

котами на мисливських угіддях, включаючи зелені зони 

навколо міст та у сільській місцевості 

 

Регулярно, на 

протязі року 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР». 

 

6. З метою регулювання чисельності безпритульних тварин, 2021-2025 Відділ житлово-комунального 
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вжити заходів щодо вирішення питання створення 

притулків для тварин на території Старобільської МТГ. 

 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області 

Виконком Старобільської міської 

ради 

7. 

Проводити пероральну імунізацію диких м’ясоїдних 

тварин проти сказу, забезпечити організацію заходів для 

добування протягом 2021-2025 років лисиць в обсягах, 

передбачених Методичними рекомендаціями по 

плануванню, організації та проведенню пероральної 

імунізації диких м’ясоїдних проти сказу 

2021-2025 

Старобільське управління Головного 

управління в Луганській області 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

8. 

Організувати виконання  діючих програм з регулювання 

чисельності безпритульних тварин на території 

Старобільської МТГ 

 

Постійно 
Виконком Старобільської міської 

ради 

9. 

Забезпечити належний порядок у використанні та 

утилізації побутових відходів, не допускаючи їх 

накопичення у дворах і територіях населених пунктів, 

створити надійне укриття на полігонах, повністю 

виключити доступ до них собакам, кішкам і іншим 

тваринам 

 

Постійно 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області. 

КП «Благоустрій» Старобільської 

міської ради 

10. 

Забезпечити систематичне проведення дератизації в 

житлових будинках, лікарнях, дитячих навчальних 

зведення, об'єктах громадського харчування і торгівлі, на 

територіях населених пунктів, в місцях масового 

відпочинку населення  

 

Постійно 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області. 

КП «Благоустрій» Старобільської 

міської ради 

Суб’єкти господарювання 



starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua     starobelsk.lg.ua

 

Виконавчі органи Старобільської 

міської ради 

11. 

Виключити можливість доступу на територію 

тваринницьких ферм та інших місць групового утримання 

сільськогосподарських тварин, бродячих собак, кішок і 

хижаків дикої фауни. Забезпечити щеплення проти сказу 

собак і кішок, які використовуються на тваринницьких 

об’єктах  

 

 

 

Постійно Власники та керівники суб’єктів 

господарювання. 

 

12. 

Вживати заходів адміністративного впливу до 

порушників вимог діючого законодавства щодо 

утримання собак, кішок та інших тварин в населених 

пунктах, особливо в зонах епізоотичного 

неблагополучного стану по сказу тварин 

 

 

 

Постійно 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Луганській 

області 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області 

Старобільське управління Головного  

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

 
 

3. Заходи з ліквідації сказу на території Старобільської міської територіальної громади. 
 

1. 

Позитивний діагноз на сказ встановлюється на підставі 

комплексу епізоотичних, клінічних, патологоанатомічних 

та обов’язково лабораторних досліджень 

Державний ветеринарний інспектор Старобільського 

району терміново:  

- повідомляє Головне управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області та вживає 

 

При виявленні 

захворювання 

Управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Луганській області  

Установи ветеринарної медицини. 

ДУ «Луганський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

(ЛОЛЦ) 
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заходи щодо ліквідації захворювання на сказ тварин 

згідно діючої «Інструкції про заходи щодо боротьби зі 

сказом тварин», затвердженої наказом Головного 

ветеринарної медицини з 

ДержветінспекцієюМінсільхозпроду України від 

15.03.1994 № 5, зареєстрованої в Мінюстиції України 

31.03.1994 № 54/263; 

- організовує, за участю представників  ДУ «ЛОЛЦ МОЗ 

України» Старобільської міжрайонної філії, 

лісомисливського господарства, місцевих органів 

державної влади або самоврядування, проведення 

епізоотичного і епідеміологічного обстеження та 

розробку комплексних заходів щодо ліквідації сказу 

тварин 

2. 

Своєчасно подавати проекти рішень на розгляд ДНПК 

про оголошення населеного пункту або його частини з 

прилеглими територіями, де виявлено захворювання на 

сказ, неблагополучними, вводити карантинні обмеження 

та затверджувати плани по ліквідації захворювання 

На протязі  

24 годин 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

3. 

При загостренні епізоотичної ситуації зі сказом на 

території Старобільської МТГ здійснювати термінові 

оздоровчі заходи із залученням до проведення цих 

заходів бригад по відлову бродячих тварин 

 

На період 

карантинних 

обмежень 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області 

Виконком Старобільської міської 

ради 

4. 

В неблагополучному пункті умовно здорових тварин 

вакцинувати проти сказу, виявлених хворих та підозрілих 

у захворюванні тварин умертвити. Трупи тварин, забитих 

і загиблих спалювати разом зі шкірою. Зняття шкіри з 

трупів заборонено. Вакцинованих тварин утримувати під 

Терміново, до 

локалізації  

спалаху 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 
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наглядом протягом 60 днів 

5. 

Місця, де знаходились хворі тварини та підозрілі у 

захворюванні, предмети догляду за ними, одяг та інші 

речі, забруднені слиною та виділеннями від хворих 

тварин піддають дезінфекції 

 

На період 

карантинних 

обмежень 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

6. 

Для  своєчасного  виявлення   та   ізоляції   хворих   і  

підозрілих  в захворюванні на сказ тварин 

встановлюється постійний ветеринарний контроль за  

тваринами  неблагополучної  ферми,  гурту, отари,  

табуну.  Підозрілих  на  захворювання  і  покусаних 

тварин піддають ретельному ветеринарному огляду  не  

менше  2-3  рази  на добу 

 

На період 

карантинних 

обмежень 

Власники та керівники суб’єктів 

господарювання 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

7. 

Молоко від клінічно здорових тварин неблагополучних 

щодо сказу ферм, гуртів, отар, табунів, незалежно від 

проведеної вакцинації проти сказу, дозволяється 

використовувати в їжу людям або в корм тваринам після 

знезараження методом пастеризації при температурі +80° 

С +85° С впродовж 30 хв., чи кип’ятінням протягом 5 хв. 

 

На період 

карантинних 

обмежень 

Власники та керівники суб’єктів 

господарювання 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області  

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

8. 

Сировину тваринного походження, одержану від клінічно 

здорових тварин з неблагополучних щодо сказу тварин 

господарств, вивозити в водонепроникній тарі, тільки на 

переробні, або підприємства по їх заготівлі, зберіганню 

та переробці з відміткою у ветеринарному свідоцтві про 

те, що вона підлягає дезінфекції відповідно до настанови 

з дезінфекції сировини тваринного походження 

 

 

На період 

карантинних 

обмежень 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області  

Власники та керівники суб’єктів 

господарювання 
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9. 

При виявленні захворювання на сказ серед диких тварин 

проводяться заходи щодо зниження чисельності лисиць, 

єнотовидних собак, інших хижаків та здичавілих собак і 

котів 

На період 

карантинних 

обмежень 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

10. 

Карантинні обмеження щодо сказу скасовують через два 

місяці з дня останнього випадку захворювання на сказ за 

умови виконання всіх заходів, передбачених 

комплексним планом і чинною інструкцією щодо 

профілактики та боротьби зі сказом тварин  

 

Згідно діючої 

Інструкції 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

Старобільській райдержадміністрації 

11. 

Забезпечити своєчасне та кваліфіковане надання 

антирабічної допомоги населенню з дотриманням вимог 

відповідних інструкцій по застосуванню антирабічних 

препаратів 

У разі звернення 

за антирабічною 

допомогою 

КНП «Старобільська 

багатопрофільна лікарня» 

Старобільської міської ради 

Луганської області 

 

 
 

 

 

Заступник  міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів              Вячеслав ЦУКУР 


