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ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

28.12.2005                                          
 № 481 

 
 
Про створення оперативного штабу  
з ліквідації можливих наслідків 
пташиного грипу 
 
 
 Керуючись ст. 28 та п. 9 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1201 
“Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації 
техногенного та природного характеру”, відповідно до рішення постійної 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій  від 01.11.2005 (протокол № 9, розділ 3) та відповідно до рішення 
надзвичайних протиепізоотичної та протиепідемічної комісій Запорізької 
облдержадміністрації від 30.09.2005 № 3/2 “Про посилення заходів щодо 
профілактики пташиного грипу в Запорізької області”, з метою запобігання 
виникнення епідемічного ускладнення та у випадку виникнення пташиного грипу 
на території області: 
 
 1. Створити  оперативний штаб з ліквідації можливих наслідків пташиного 
грипу. 
 
 2. Затвердити склад оперативного штабу з ліквідації можливих наслідків 
пташиного грипу (додається). 
 За необхідністю до роботи штабу залучати представників обласних служб 
цивільного захисту (цивільної оборони). 
 
 3. Привести у готовність обласні служби цивільного захисту населення. 
 
 4. Рекомендувати управлінню ветеринарної медицини в Запорізькій області: 
 4.1. посилити державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд у 
спеціалізованих птахогосподарствах за дотриманням вимог щодо їх роботи у 
закритому режимі, вжити додаткових заходів щодо функціонування 
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санпропускників, дезінфекції   спецодягу, інвентарю, обладнання, зворотної тари 
тощо; 
 4.2. посилити контроль за ввезенням в область і переміщенням у межах 
регіону продукції птахівництва, суворо дотримуватись вимог профілактичного 
карантину з обов’язковим виконанням необхідних лабораторних досліджень; 
 4.3. встановити постійний контроль та спостереження за клінічним станом 
птиці у приватному секторі. Через сільські ради та засоби масової інформації 
проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики грипу 
птиці; 
 4.4. у випадку підозри захворювання на грип птиці вживати необхідних 
ветеринарно-санітарних заходів, які передбачені чинною інструкцією щодо 
локалізації та ліквідації вогнища інфекції, в тому числі у  приватному секторі. 
 
 5.  Рекомендувати головному державному санітарному лікарю Запорізької 
області Севальнєву А.І. посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд у 
містах та районах області за птахогосподарствами, птахофермами, особливу увагу 
при цьому звертати на вжиття протиепідемічних заходів персоналом, що бере 
участь у масовому забої та утриманні птиці. 
 
 6. Начальнику управління охорони здоров’я облдержадміністрації              
Гайдуку В.В.: 
 6.1. забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів до 
виявлення хворих на ранній стадії захворювання, достатній запас лікарських 
препаратів та дезінфекційних засобів; 
 6.2. організувати імунізацію осіб, у тому числі тих, які контактують із 
домашньою птицею, медпрацівників, які обслуговують хворих на грип 
протигрипозною вакциною з метою запобігання одночасному зараженню 
вірусами пташиного та людського грипу. 
 
 7. Рекомендувати управлінню МВС України в Запорізькій області здійснити 
вичерпні заходи щодо охорони територій, де виявлено пташиний грип та місця 
утилізації птиці. 
 
 8. Головам райдержадміністрацій: 
 8.1. посилити заходи з профілактики пташиного грипу на спільних 
засіданнях територіальних надзвичайних протиепідемічних і протиепізоотичних 
комісій; 
 8.2. розробити та затвердити регіональні плани підготовки до можливого 
виникнення захворювання людей і птиці на високопатогенний грип. Довести ці 
плани до кожного спеціалізованого птахогосподарства; 
 8.3. рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ, закладів 
закупити в достатній кількості вакцину проти грипу людини на сезон 2005/2006 
року та забезпечити проведення щеплень нею підпорядкованим працівникам, в 
першу чергу працівникам птахогосподарств і закладів охорони здоров’я; 
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 8.4. про результати виконаної роботи доповідати щоденно до 15.00 год. в 
штаб з ліквідації наслідків пташиного грипу за адресою: м.Запоріжжя, електронна 
адреса: <mns@ express/net/ua>; тлф. 33-13-74; факс 34-40-04; 
 8.5. у разі виникнення випадку захворювання з підозрою на 
високопатогенний грип птиці повідомляти в установленому порядку негайно. 
 
 9. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації: 
 9.1. забезпечити роботу оперативної та робочої груп з ліквідації 
надзвичайних ситуацій; 
 9.2. організувати збір та узагальнення матеріалів щодо роботи служб 
цивільного захисту по ліквідації наслідків пташиного грипу; 
 9.3. організувати інформування керівництва області та підготовку 
нормативних документів. 
 
 10. Рекомендувати головному управлінню МНС України в Запорізькій 
області здійснити заходи щодо вилучення,  знищення хворої птиці та проведення  
спецобробки техніки і приміщень. 
  
 
 
Виконуючий обов»язки 
голови облдержадміністрації                                                                      О.Ч. Сін 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


