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Про створення робочоi групи
щодо обстежен}uI свиногосподарств

Вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону Украiни пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii), cTaTTi 44 Закону УкраiЪи пПро ветеринарну медицину),

протокольного рiшення .Щержавноi надзвичайноТ протиепiзоотичноi KoMicii при
Кабiнетi MiHicTpiB Украiни вiд 0б грудня 20|6 року (протоколу Nч 2), рiшення
,ЩержавноТ надзвичайноi протиепiзоотичноТ KoMicii при облдержадмiнiстрацiТ
вiд 11 сiчня 20t7 року }ф 1, на виконання шункту 2 протоколу наради у голови
КiровоградськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii з керiвниками структурних
пiдроздiлiв та окремих територiальних органiв MiHicTepcTB та вiдомств Украiни
в областi вiд З0 сiчня 201-7 року Ns 5, пункту 2 дорrIення голови
Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 10 лютого 20|7 року
Je 01-26/24l|, з метою запобiгання виникненню та поширенню захворювання на
африканську чуму свиней на територii району:

1. Створити робочу групу щодо обстеження свиногосподарств району

(додаеться).

2. Робочiй црупi провести комплексне обстеження

ýвиногосподарств
району на вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства щодо забезпеченнrI
н€rлежного рiвня бiобезпеки до 27 лютого 201-7 року.
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у

Вiльшанському районi пiдгоryвати та
.Щержпродспоживслужбi
затвердити рiшенням державноi протиепiзоотичноi KoMiciT Правила роботи
карантинного ветеринарного постадо 01 березня 201-7 року.

4.

результатiв

на

у

Вiльшанському районi забезпечити
та своечасне BHeceHHrI питань щодо ik
чергове засiдання районноТ державноi надзвичайноi

.Щержпродспоживслужбi
узагальнеЕIIя матерiалiв обстежень
протиепiзоотичноТ KoMiciT.

5. Контроль за виконанIuIм даного розпорядження покJIасти

заступника голови районноТ державноi адмiнiстрацii Сакуна,Щ. С.

Перший заступник голови
районноi державноi адмiнiстрацii

//

с,нЕстЕров
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ
15 лютого 2017 J\b З2-р

склАд

групи щодо обстеження свиногосподарств району

голова груrrrr

САКУН
Дмитро Станiславович

заступник голови районноТ державноi
адмiнiстрацii

Члени црупи:

БОНДАРЕНКО
Лариса ВалерiТвна

БутАенко
Ва-перiй

KoPIHb
олег

Борисович

Миколайовиrl

-

-

головний спецiалiст вiддiлу економiчного
аналiзу, виробництва сiльськогосподарськоi
продукцii та розвитку сiпьських територiй
угrравлiння агропромислового розвитку

райдержадмiнiстрацii
iнспектор сектору реаryвання патрульноi полiцii
Вiльшанського вiддiлення Голованiвського
вiддirry полiцii ГУ НП в Кiровоградськiй областi
начапьник управлiння .Щержпродспоживслужби
у Вiльшанському районi

