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ПРОГРАМА 
оздоровлення від сказу території  Баранівської об’єднаної  

територіальної громади 
на 2017-2021рр. 

 

І. Загальні положення. 
1. Сучасний стан проблеми. 

 
 Сказ – особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка 

характеризується ознаками поліенцефаломієліту, паралічами і абсолютною 
смертністю. У відповідності до оцінки ВООЗ, вона входить у п’ятірку найбільш 
небезпечних зооантропонозів, що завдають величезні соціально – економічні 
збитки. 

Незважаючи на значний світовий досвід і прогрес у вивченні цієї інфекції, 
на сьогодні сказ реєструється  у 113 країнах світу. Через нього щорічно гине 
понад 50 тисяч людей і більше 1 млн. тварин. 

Основним джерелом епізоотії сказу є дикі м’ясоїдні тварини, головним 
чином лисиці. Напружена епізоотична ситуація щодо сказу серед диких, 
сільськогосподарських та особливо домашніх тварин (собак і котів) є реальною 
загрозою виникнення гідрофобії (сказу) серед людей. В районі протягом 2016 
року зареєстровано 14 неблагополучних пунктів. В 2016 році щеплено проти 
сказу 1419 собак,  682 коти. 

Напруження епізоотичної ситуації щодо сказу  зумовлене різномаїттям 
резервуарів та джерел збудника сказу.  

Суттєвим екологічним фактором, який впливає на епізоотичний процес, є 
чисельність мишоподібних гризунів в природних умовах, з якими не 
проводиться боротьба, а вони є основною  кормовою базою для м’ясоїдних 
звірів. 

Зараження головним чином відбувається через покуси, поранення, 
подряпини,  не виключається також оральний шлях зараження сказом(через 
слизові оболонки) , що обов’язково повинно враховуватись при утилізації трупів. 
Найбільш короткий інкубаційний період  складає 7-8 днів. Після накопичення в 
головному та спинному мозку вірус потрапляє до органів, які можуть його 
виділяти, зокрема, слинні залози. При прояві сказу переважають паралітичний і 
атиповий перебіг захворювання. Остання вимога в комплексі заходів ліквідації 
сказу повинна також включати створення системи контролю якості вакцин, 
постійний серологічний моніторинг за терміном їх використання та моніторинг 
поствакцинального імунітету. 

 
  2. Причини виникнення проблеми. 

 
   Епізоотична ситуація зі сказу в Баранівському районі зумовлена: 
- особливістю перебігу епізоотичного процесу рабічної інфекції, що 

пов’язана з природно-вогнищевими та антропургічними типами епізоотії. 
 
 
 



3.Основна мета програми. 
 

Основною метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту 
населення, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на 
сказ в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, довкілля, яка спрямована 
на ліквідацію сказу в районі. 
 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми. 
 

  Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують державної 
підтримки: 

- організація системи епізоотичного моніторингу сказу в Баранівському 
районі у відповідності до стандартів і вимог МЕБ; 

- профілактичні щеплення проти сказу собак і котів, а в зонах стійкого 
неблагополуччя – всіх сприятливих тварин; 

- комплексне регулювання чисельності епізоотично важливих видів 
диких м’ясоїдних тварин, пероральна імунізація; 

- організація та впровадження системи контролю ефективності засобів 
специфічної профілактики та лабораторної діагностики сказу; 

- серологічний контроль ефективності антирабічної вакцинації тварин; 
- вирішення проблеми бродячих (безпритульних тварин) у місті, селищах, 

селах та на прилеглих до них територіях; 
- проведення широкомасштабної дератизації на значних територіях 

сільгоспугідь; 
- забезпечення широкої інформаційно – просвітницької роботи серед 

населення з питань профілактики сказу через засоби масової 
інформації. 

 
ІІ. Завдання і заходи Програми. 

 
               Основним завданням Програми з організації і здійснення системи 
заходів, спрямованих на ліквідацію сказу, яка базується на комплексі науково – 
методичного і нормативно – правового забезпечення та включає 
епізоотологічний моніторинг застосування сучасних засобів діагностики і 
профілактики, запровадження контролю їх ефективності, системну пероральну 
імунізацію диких та парентеральну вакцинацію свійських тварин з 
імунологічним моніторингом ефективності є: 

1. Епізоотологічний моніторинг. 
Організація системи моніторингу сказу здійснюється шляхом 

епізоотологічного обстеження, своєчасного виявлення спалахів хвороби та 
аналізу епізоотичної ситуації в населених пунктах, науково обґрунтованого 
прогнозу  
ризиків виникнення захворювання. 

Система моніторингу базується на: 
- проведенні планових і оперативних рейдових перевірок стану 

дотримання громадянами і посадовими особами правил утримання, 
вигулу і перевезення домашніх тварин; 



- проведенні регулювання популяції епізоотично вагомих видів диких 
тварин ,при виявленні сказу в масштабах неблагополучної території з 
обліком міграції диких тварин; 

- застосування заходів адміністративного впливу за порушення правил 
утримання, реєстрації, вигулу домашніх тварин, особливо у випадках 
повторних порушень; 

- дослідження популяцій диких і синантропних м’ясоїдних в окремих 
нозоареалах сказу і постійному аналізі особливостей окремих ситуацій 
(випадків сказу домашніх тварин). 

 
2. Лабораторна діагностика та імунологічний імунітет. 

 
   Лабораторна діагностика сказу передбачає своєчасне диференційоване 
підтвердження захворювання шляхом: 

- проведення комплексу лабораторних досліджень з використанням 
декількох методів. 

 
3. Загальні протиепізоотичні заходи. 

 
    Для організації і проведення загальних протиепізоотичних заходів 
необхідно: 

- забезпечити контроль за роботою спецбригад по відлову безпритульних 
(бродячих) домашніх тварин, визначивши їх склад, режим роботи та 
порядок відлову відповідно до діючих нормативно–правових актів; 

- посилити контроль за переміщенням тварин з видачею відповідних 
супроводжуючих документів ,з урахуванням диференціації ,в 
залежності від епізоотичної ситуації зі сказу; 

- проводити регулювання чисельності лисиць, вовків, єнотовидних собак, 
бродячих собак і котів у стаціонарно неблагополучних на сказ 
місцевостях. 

 
4. Організація імунопрофілактики тварин проти сказу. 

 
   Імунопрофілактика здійснюється шляхом: 

- чіткої організації і забезпечення обов’язкової реєстрації і обліку 
домашніх тварин (головним чином собак, котів); 

- проведення тотальної вакцинації і ревакцинації проти сказу домашніх 
тварин вакцинами, які забезпечують напружений імунітет вже після 
першого щеплення, в районній державній лікарні ветеринарної 
медицини з оформленням  відповідних документів; 

- проведення системної пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин 
(2 рази на рік), з щорічним визначенням території для проведення 
щеплень та буферних зон, з урахуванням ризиків. 

 
5. Освітнє та інфомаційно–просвітницьке забезпечення Програми. 
 
З цією метою необхідно: 



- щорічно проводити відомчі і міжвідомчі науково–практичні семінари з 
питань боротьби зі сказом; 

- забезпечити інформування населення органами державної ветеринарної 
медицини щодо виконання заходів боротьби зі сказом, через галузеві та 
відомчі інформаційні системи і засоби масової інформації (преса, 
радіомовлення, Інтернет тощо). 

 
ІІІ. Матеріально – технічне забезпечення організаційних, 

протиепізоотичних заходів та їх наукового супровіду. 
 

Для виконання заходів Програми необхідно: 
- забезпечити державні установи ветеринарної медицини необхідною 

кількістю засобів діагностики та специфічної профілактики; 
- надати матеріальну допомогу на придбання набоїв користувачам 

мисливських угідь. 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Баранівської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 
законодавством. При цьому обсяг коштів визначається під час формування 
бюджету, з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватись в 
процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього. 

 
 

Секретар ради                                                       Ю.М. Оханський 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  1 до  Програми 
 
                                                   ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Програми по оздоровленню від сказу території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади   на період 2017-2021рр. 

 
Завдання  Назва 

показника 
Назва заходу  Виконавець заходів 

Здійснювати 
постійний 
моніторинг 
сказу території 
Баранівської 
територіальної 
громади,  
визначити зони 
стійкого 
неблагополуччя, 
встановити за 
такими зонами 
епізоотичний 
нагляд 

 Кількість 
випадків 
сказу, зон 
стійкого 

неблагопол
уччя 

Розробка інформаційно–аналітичної системи 
моніторингу сказу з аналізом системи ризиків 

і прогнозування епізоотичного процесу зі 

сказу на території Баранівської 
територіальної громади  

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі 

Розробка річних прогнозів епізоотичної 
ситуації щодо сказу. 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі 
Вивчення територіальних особливостей 
епізоотичних ситуацій (випадків сказу у 

домашніх тварин). 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі 

Проведення широкої роз’яснювальної роботи 
серед населення (бесіди, лекції, виступи в 

ЗМІ, видання брошур, листівок, плакатів) про 
небезпечність сказу для людей і тварин та 

заходи щодо профілактики, боротьби з ним,  
прийняті державними органами документи 

стосовно утримання собак і котів та 
відповідальність власників за порушення 

правил утримання домашніх тварин і 
нанесення  тваринами фізичних ушкоджень 

оточуючим. 

Управління 
Держпродспоживслужби 
в Баранівському районі, 

редакції газет "Слово 
Полісся" та «Баранівські 

факти» 

Проведення 
профілактичної 

імунізації 
домашніх та  

сільськогосподарс
ьких тварин. 

Кількість 
вакцинован
их тварин. 

Забезпечення необхідною кількістю 
парентеральної вакцини проти сказу для 

домашніх і сільськогосподарських тварин, з 
використанням коштів бюджету Баранівської 

територіальної громади, які необхідні для 
100% виконання даного заходу. 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі, 
Баранівська міська рада, 

Баранівська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 
Забезпечення контролю якості вакцини проти 

сказу 
Управління 

Держпродспоживслужби в 
Баранівському районі 

Проведення в повному обсязі паспортизації, 
щеплень собак і котів проти сказу у всіх 

населених пунктах громади та всіх 
сприятливих тварин у неблагополучних 

господарствах по сказу, незалежно від форм 
власності. 

Баранівська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Розробка системи контролю ефективності 
вакцинації собак і котів проти сказу 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі, 
Баранівська районна 

державна лікарня 
ветеринарної медицини 



  Розробка комплексних планів по організації і 
проведенню пероральної імунізації диких 

м’ясоїдних. Визначити  стратегію, зони, що 
підлягають вакцинації, завдання і обов’язки 

відповідальних служб і відомств, а також 
потребу у біопрепаратах та інших 

матеріальних ресурсах. 
  Проведення епізоотичного нагляду за зоною 

вакцинації. 
 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі, 
Баранівська районна 

державна лікарня 
ветеринарної медицини 

  Проведення заходів щодо зниження  
чисельності лисиць, вовків та єнотовидних 

собак. 

ДП «Баранівське ЛМГ» 
Районна організація УТМР, 

Баранівська міська рада. 
  Контроль ефективності застосування вакцини 

для пероральної імунізації диких м’ясоїдних. 
Управління 

Держпродспоживслужби в 
Баранівському районі, 
Баранівська районна 

державна лікарня 
ветеринарної медицини 

  Здійснення постійного контролю 
ефективності вакцинації собак і котів 

Управління 
Держпродспоживслужби в 

Баранівському районі 
  Суворий контроль за дотриманням 

громадянами, підприємствами, установами і 
організаціями правил утримання собак, котів і 

хижих тварин у населених пунктах 
Баранівської територіальної громади. 

Виконком міської ради, 
Управління 

Держпродспоживслужби в 
Баранівському районі 

  Проведення боротьби із безпритульними 
собаками та котами в сільській місцевості, на 

території мисливських угідь, у місті, 
включаючи навколишні зелені зони. 

Виконком міської ради,  
ДП «Баранівське ЛМГ», 

Районна організація УТМР. 

  З метою здійснення дієвих заходів щодо 
оздоровлення від сказу території Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, 
передбачати щорічне виділення  коштів для 

виконання Програми в обсягах 50,0 тис. 
гривень. Кошти спрямовувати на придбання  

антирабічної вакцини, дезінфікуючих засобів, 
паливно-мастильних матеріалів, набоїв для 

зниження чисельності лисиць, вовків,  
єнотовидних  собак,  здичавілих  собак  в  

мисливських  угіддях, виготовлення листівок, 
брошур,  преміювання  (заохочення)  за  

знищену  1  голову  (лисицю,  вовка,  
єнотовидну  собаку)- до  100  гривень. 

Виконком Баранівської 
міської ради.  

 

 
 
 
 
 
 

Секретар ради                                                       Ю.М. Оханський 
 
  
 
 

 
 
 



 
 

 


