УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
28.12.2017

№ 959

Про заходи щодо профілактики
трансмісивних та зооантропонозних
інфекцій на території
Приморського району
Керуючись статтями 16, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 29, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», статтею 28 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 17.08.2005 №411 «Про затвердження Відомчої інструкції з
планування і організації протималярійних гідротехнічних робіт», на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.11.2017 №641
«Про заходи щодо профілактики трансмісивних та зооантропонозних інфекцій
на території Запорізької області», з метою збереження здоров’я населення,
попередження виникнення трансмісивних та зооантропонозних інфекцій в
районі:
1. Рекомендувати сільським головам:
1) розробити програми щодо здійснення на адміністративних територіях
заходів профілактики трансмісивних і зооантропонозних інфекцій з
визначенням джерел їх фінансування та подати на затвердження в
установленому порядку;
2) передбачати у проектах місцевих бюджетів щорічне виділення коштів
щодо фінансування необхідних видатків на проведення:
суцільної одночасної дератизації відкритих стацій у вересні - жовтні;
обробок проти кровосисних членистоногих (гнус, кліщі) анофелогенних
та неафенологенних водоймищ, приміщень, рослинності у квітні - серпні;
3) забезпечити проведення в квітні - жовтні протималярійних
гідротехнічних заходів на водних об’єктах району (боротьба із заростанням
води жорстокою та вільно пливучою рослинністю, поглиблення мілководної
берегової зони 1,0 м, розчистка від сміття тощо), утримування їх та прилеглої
території у належному санітарно-технічному стані;
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4) не допускати знищення або пошкодження
гідротехнічних
та
протиерозійних споруд, прибережних захисних насаджень, шкідливої дії вод;
5) під час зрошення земель сільськогосподарського призначення
здійснювати заходи щодо попередження підтоплення та заболочення цих
земель, зберігати протиерозійні споруди та мережі зрошувальних і
осушувальних систем у належному технічному стані;
6) спільно з керівниками ДП «Бердянське лісове господарство»,
оздоровчих об’єктів забезпечити проведення меліоративних заходів, що
включають розчистку та благоустрій територій – місць перебування людей
(очищення від сміття, видалення сухостою, бурелому, проріджування
чагарнику, скошування рослинності);
7) надавати до райдержадміністрації інформацію про хід виконання
цього розпорядження щороку до 20 листопада.
2. Рекомендувати відокремленому підрозділу «Азовський міжрайонний
відділ державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров»я України»:
1) здійснювати організаційно-методичну роботу щодо щорічного
проведення на території району:
суцільної одночасної дератизації у відкритих стаціях у вересні - жовтні;
обробок проти кровосисних членистоногих (гнус, кліщі) анофелогенних
та неанофелогенних водоймищ, приміщень, рослинності у квітні – серпні;
2) надавати голові районної державної адміністрації інформацію про хід
виконання цього розпорядження щороку до 20 листопада.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 15.06.2011 №289 «Про заходи щодо профілактики
зооантропонозних і трансмісивних захворювань на території Приморського
району».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Олелю М.М.
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