
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
23.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
862 

 
 
 

Про заходи щодо профілактики 
трансмісивних та зооантропо-
нозних інфекцій на території 
Запорізької області 

 

 
 
 Керуючись статтями 16, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 30 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров'я», статтею 30 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», статтею 28 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 17.08.2005 № 411 «Про затвердження Відомчої 
інструкції з планування і організації протималярійних гідротехнічних робіт для 
закладів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби України», з 
метою збереження здоров’я населення, попередження виникнення 
трансмісивних та зооантропонозних інфекцій в області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
 1. Голів райдержадміністрацій: 

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 проєктах 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 неанофелогенних водоймищ, приміщень, рослинності у квітні – серпні; 
3) забезпечити проведення в квітні-жовтні протималярійних гідротехнічних 

заходів на водних об’єктах області (боротьба із заростанням води жорсткою та 
вільно пливучою рослинністю, поглиблення мілководної берегової зони до     
1,0 м, розчистка від сміття тощо), утримування їх та прилеглої території у 
належному санітарно-технічному стані; 

 



 2

4) не допускати знищення або пошкодження гідротехнічних та 
протиерозійних споруд, прибережних захисних насаджень, шкідливої дії вод; 

5) під час зрошення земель сільськогосподарського призначення в межах 
повноважень 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 лісогосподарчих об’єднань, парків, скверів, 
розташованих у селітебній зоні населених пунктів, оздоровчих об’єктів, дачних 
кооперативів та садівничих товариств 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 в Державну установу «Запорізький обласний центр контролю 
та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» інформацію 
про хід виконання підпунктів 1-6 п.1 щороку до 01 грудня на адресу:                
вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69037;                                          
E-mail: zpoblses@ukr.net. 

 
2. Запропонувати виконавчим комітетам Бердянської, Запорізької міських 

рад здійснювати контроль за проведенням дезінсекції транспортних засобів, що 
прибувають з ендемічних по малярії країн, у разі виявлення на них комарів – 
переносників та інформувати Державну установу «Запорізький обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 
щороку до 01 грудня за адресою вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 
Запорізька обл., 69037; E-mail: zpoblses@ukr.net. 

 
3. Рекомендувати Державній установі «Запорізький обласний центр 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»: 
1) здійснювати організаційно-методичну роботу щодо щорічного 

проведення на території області: 
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 обласної державної адміністрації узагальнену 
інформацію про хід виконання цього розпорядження щороку до 15 грудня. 
 
 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 29.11.2017 № 641 «Про заходи щодо профілактики 
трансмісивних та зооантропонозних інфекцій на території Запорізької області». 
 
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Злату Некрасову. 
 
 
Голова                                       Олександр СТАРУХ 
 


