
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.03.2015                               Ужгород                                          № 108 
 
Про план заходів щодо профілактики 
лептоспірозу в місті на 2015 – 2019 роки 

 
Відповідно до комплексного плану заходів по профілактиці 

лептоспірозу в Закарпатській області на 2015-2019 роки, затвердженого 
головою комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації від 
05.03.2015 №06-17/460, з метою попередження розповсюдження захворювання 
лептоспірозом серед мешканців міста: 

1. Затвердити план заходів щодо профілактики лептоспірозу в місті на 
2015 – 2019 роки (додаток). 
 2. Управлінню ветеринарної медицини (Ігнацевич Л.І.), фінансовому 
управлінню (Гах Л.М.), відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), 
Ужгородському міськрайонному управлінню Головного управління  
Держсанепідслужби у Закарпатській області (Шуберт С.Т.) забезпечити 
виконання заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
Міський голова                         В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Додаток 
до розпорядженням міського голови 

         16.03.2015 № 108 
 

 
 ПЛАН  

заходів щодо профілактики лептоспірозу в місті на 2015 – 2019 роки 
 

№
  Назва  заходу Термін 

виконання 
Відповідальні 

особи 
1 Передбачити в місцевому бюджеті виділення цільових 

коштів, відповідно до кошторису витрат, для 
забезпечення систематичних дератизаційних заходів на 
об’єктах підвищеного епідризику та для проведення 
весняної і осінньої суцільної дератизації 

Щорічно з 
уточненням 

Фінансове 
управління 

2 Здійснювати епідеміологічний та епізоотологічний 
нагляд за лептоспірозом з врахуванням рівня та 
структури епідеміологічного та епізоотологічного 
процесів (захворюваність людей, сільськогосподарських 
тварин, заселеність об’єктів ризику та територій 
гризунами, питома вага лептоспіроносійства) 

Постійно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

3   При ускладненні епізоотичної та епідемічної ситуації по 
лептоспірозу забезпечити взаімоінформованість  з 
Головним управлінням Держсанепідслужби у 
Закарпатській області та головним управлінням 
ветеринарної медицини Закарпатської 
облдержадміністрації, здійснювати проведення спільних 
епізоотологічних обстежень вогнищ лептоспірозу за 
епідпоказами з відловом та дослідженням гризунів, 
дослідженням сільськогосподарських тварин на 
лептоспіроз   

При 
ускладненні 
епідемічної 
та 
епізоотичної
ситуації 

УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області, 
управління 
ветеринарної 
медицини  

4 Проводити експедиційні виїзди по виявленню 
природних та антропургічних вогнищ лептоспірозу, 
інших природно-вогнещевих інфекцій 

 Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України 

5 Здійснювати активне виявлення хворих на лептоспіроз 
шляхом організації лабораторних досліджень серед 
хворих з клінікою, подібною до лептоспірозу, а також 
професійних груп ризику 

Постійно Головні лікарі 
ЦМКЛ, МДКЛ, 
МП, центру 
ПМСД, УМРУ 
Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 



 
 
 

6 Матеріал від підозрілих на лептоспіроз хворих, 
секційний матеріал направляти в лабораторію відділу 
особливо небезпечних інфекцій ДУ «Закарпатський 
обласний лабораторний центр ДСЕСУ» з детальним 
заповненням бланку направлення та дотримання правил 
доставки заразного матеріалу 

Постійно Головні лікарі 
ЦМКЛ, МДКЛ, 
МП, міського 
центру ПМСД 
УМРУ  Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

7 В ході перевірок здійснювати контроль за зберіганням 
продуктів харчування (гризунонепроникливість) в 
складських приміщеннях на об’єктах санепідризику 

Постійно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

8 При здійсненні відповідних заходів санепіднагляду, 
проводити перевірку умов праці на об’єктах 
тваринництва, пунктах забою тварин, переробки м’яса. 
Визначити ступінь заселеності гризунами, встановлення 
лептоспіроносійства серед них та об’єм проведення 
дератизаційних заходів 

Постійно УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області , 
управління 
ветеринарної 
медицини 

9 Проводити семінари та наради по підвищенню 
кваліфікації фахівців ветеринарної медицини та 
медичних працівників з питань клініки, діагностики та 
профілактики лептоспірозу 

Щорічно Відділ охорони 
здоров’я, УМРУ 
Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області, управління 
ветеринарної 
медицини 

10 Проводити цілеспрямовану санітарну пропаганду серед 
населення міста по профілактиці лептоспірозу, 
використовувати всі канали масової інформації 
(телебачення, радіо, преса) 

Постійно Головні лікарі 
МДКЛ, МП, 
міського центру 
ПМСД, УМРУ 
Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області, 
управління 
ветеринарної 
медицини 

11 Визначати  об’єкти господарювання підвищеного 
епідризику та об’єкти навколишнього середовища, 
неблагополучні по лептоспірозу. 

Щорічно з 
уточненням 

УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 



 
 
 

області, 
управління 
ветеринарної 
медицини 

12 Забезпечувати повноту охоплення об’єктів 
держсанепіднагляду дератизаційними заходами; при 
відмові господарників від заключення угод на 
проведення  або невиконанні фінансового забезпечення 
угод застосовувати заходи відповідно до чинного 
законодавства 

Постійно Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України 

13 Забезпечувати своєчасне і ефективне проведення 
дератизаційних заходів на об’єктах держсанепіднагляду 
і тваринницьких об’ктах у відповідності із заключеними 
угодами 

Постійно Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України 

14 Проводити моніторинг чисельності гризунів у 
м.Ужгороді, здійснювати доставку відловлених гризунів 
у лабораторію відділу особливо небезпечних інфекцій 
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр 
ДСЕСУ для проведення досліджень  

Щорічно 
Щорічно 
(весна, 
осінь) 

Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України 

15 Забезпечити якісне і ефективне проведення весняної і 
осінньої суцільної дератизації у відповідності до 
фінансування із місцевих б’юджетів з охопленням 
територій масового відпочинку населення, парків, 
скверів, кладовищ, що знаходяться у зоні міста. 

Щорічно 
(весна, 
осінь) 

Ужгородська 
міськрайонна 
філія ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр 
Держсанепідслуж
би України 

16 За результатами епідобстежень вогнищ лептоспірозу 
готувати та направляти відповідним службам і 
відомствам пропозиції з питань профілактики 
лептоспірозу та проведенню додаткових дератизаційних 
заходів. 

За 
епідпоказами 

УМРУ Головного 
управління 
Держсанепід-
служби у 
Закарпатській 
області 

 
 
 

Керуючий справами виконкому    Д.Геворкян
    

 


	Назва  заходу
	Передбачити в місцевому бюджеті виділення цільових коштів, відповідно до кошторису витрат, для забезпечення систематичних дератизаційних заходів на об’єктах підвищеного епідризику та для проведення весняної і осінньої суцільної дератизації
	Здійснювати епідеміологічний та епізоотологічний нагляд за лептоспірозом з врахуванням рівня та структури епідеміологічного та епізоотологічного процесів (захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, заселеність об’єктів ризику та територій гризунами, питома вага лептоспіроносійства)
	При ускладненні епізоотичної та епідемічної ситуації по лептоспірозу забезпечити взаімоінформованість  з Головним управлінням Держсанепідслужби у Закарпатській області та головним управлінням ветеринарної медицини Закарпатської облдержадміністрації, здійснювати проведення спільних епізоотологічних обстежень вогнищ лептоспірозу за епідпоказами з відловом та дослідженням гризунів, дослідженням сільськогосподарських тварин на лептоспіроз  
	Проводити експедиційні виїзди по виявленню природних та антропургічних вогнищ лептоспірозу, інших природно-вогнещевих інфекцій
	Здійснювати активне виявлення хворих на лептоспіроз шляхом організації лабораторних досліджень серед хворих з клінікою, подібною до лептоспірозу, а також професійних груп ризику
	Матеріал від підозрілих на лептоспіроз хворих, секційний матеріал направляти в лабораторію відділу особливо небезпечних інфекцій ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр ДСЕСУ» з детальним заповненням бланку направлення та дотримання правил доставки заразного матеріалу
	В ході перевірок здійснювати контроль за зберіганням продуктів харчування (гризунонепроникливість) в складських приміщеннях на об’єктах санепідризику
	При здійсненні відповідних заходів санепіднагляду, проводити перевірку умов праці на об’єктах тваринництва, пунктах забою тварин, переробки м’яса. Визначити ступінь заселеності гризунами, встановлення лептоспіроносійства серед них та об’єм проведення дератизаційних заходів
	Проводити семінари та наради по підвищенню кваліфікації фахівців ветеринарної медицини та медичних працівників з питань клініки, діагностики та профілактики лептоспірозу
	Проводити цілеспрямовану санітарну пропаганду серед населення міста по профілактиці лептоспірозу, використовувати всі канали масової інформації (телебачення, радіо, преса)
	Визначати  об’єкти господарювання підвищеного епідризику та об’єкти навколишнього середовища, неблагополучні по лептоспірозу.
	Забезпечувати повноту охоплення об’єктів держсанепіднагляду дератизаційними заходами; при відмові господарників від заключення угод на проведення  або невиконанні фінансового забезпечення угод застосовувати заходи відповідно до чинного законодавства
	Забезпечувати своєчасне і ефективне проведення дератизаційних заходів на об’єктах держсанепіднагляду і тваринницьких об’ктах у відповідності із заключеними угодами
	Проводити моніторинг чисельності гризунів у м.Ужгороді, здійснювати доставку відловлених гризунів у лабораторію відділу особливо небезпечних інфекцій ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр ДСЕСУ для проведення досліджень 
	Забезпечити якісне і ефективне проведення весняної і осінньої суцільної дератизації у відповідності до фінансування із місцевих б’юджетів з охопленням територій масового відпочинку населення, парків, скверів, кладовищ, що знаходяться у зоні міста.
	За результатами епідобстежень вогнищ лептоспірозу готувати та направляти відповідним службам і відомствам пропозиції з питань профілактики лептоспірозу та проведенню додаткових дератизаційних заходів.

