
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.06.05 № 174                                                                м.Ужгород

Про стан організації та здійснення 
санітарно-епідеміологічного контролю
в місті

Заслухавши  інформацію  головного  державного  санітарного  лікаря
м.Ужгорода  про  стан  організації  та  здійснення
санітарно-епідеміологічного  контролю  в  місті  та  з  метою  забезпечення
на території міста вимог Закону України „Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення”,

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію  головного  державного  санітарного  лікаря  м.Ужгорода
п.Петричко  В.І.  про  стан  організації  та  здійснення
санітарно-епідеміологічного  контролю  в  місті  взяти  до  відома
(додається).

2. Ужгородській  міській  санітарно-епідеміологічній  службі  (п.Петричко
В.І.) 
− запровадити  в  практику  роботи  систему  моніторингу  за  станом

довкілля  та  інфекційної  захворюваності  населення,  регулярно
інформувати  про  санітарно-епідеміологічний  стан  в  місті  виконавчі
органи міської ради, своєчасно вживати необхідних заходів;

− розробити  та  впровадити  систему  санітарно-освітньої  роботи
серед  різних  категорій  мешканців  міста  з  питань  санітарного  та
епідемічного благополуччя населення;

− для підвищення  поінформованості  населення  з  питань  дотримання
необхідних  санітарно-епідемічних  та  профілактичних  заходів,
покращення  санітарно-освітньої  роботи  регулярно  висвітлювати
дані  питання  на  сторінках  газети  міської  ради  „Ужгород”,  в  інших
засобах масової інформації.

3. З метою  покращення  умов  роботи  міської  санепідстанції  управлінню
майнової політики міста (п.Мартин В.І.)  підготувати і внести пропозиції
стосовно  приміщення  для  розміщення  міської  служби  державного
санітарного нагляду.

До 1 серпня 2005 року



4. Головному  управлінню  міського  господарства  (п.Крайниківський  І.В.)
спільно  з  комунальним  підприємством  „Водоканал  м.Ужгорода”
(п.Омельяненко  Ю.В.)  розробити  і  подати  на  розгляд  виконкому
заходи  по  забезпеченню  дотримання  вимог  санітарного
законодавства  на  об’єктах  водопровідно-каналізаційного
господарства міста.

До 15 серпня 2005 року
5. Головному  управлінню  міського  господарства  (п.Крайниківський  І.В.)

спільно  з  КАТП-072801  (п.Грамотник  В.І.),  підприємством  „Еко”  та
іншими  зацікавленими  сторонами  розробити  та  запровадити  єдину
схему  збору  та  утилізації  твердих  побутових  відходів  на  території
міста. 

До 1 вересня 2005 року
6. Управлінню  освіти  (п.Мателешка  О.І.)  вжити  необхідних  заходів  по

створенню  належних  санітарних  умов,  організації  профілактичної  та
санітарно-освітньої  роботи  в  педагогічних  та  дитячих  колективах
навчально-виховних  закладів  міста,  літніх  таборах  відпочинку
школярів.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


