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Програма 

«Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 
анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя» 

 

1. Мета програми 

 

Проведення санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста 

Запоріжжя з метою попередження та зниження інфекційних захворювань серед 

населення. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

В місті Запоріжжя на обліку знаходиться велика чисельність 

анофелогенних водоймищ, де виплоджуються малярійні комарі. Вони 

переносять такі захворювання, як малярія та дирофіляріоз.  

Для зменшення щільності заселення водойм личинками комарів та 

покращення ентомологічної ситуації потрібно проводити гідротехнічні 

санітарно-оздоровчі заходи (розчищення водоймищ та їх поглиблення) або 

дезінсекційні заходи – обробка водоймищ з використанням біологічних 

препаратів не шкідливих для риб, людей та тварин. У зв’язку з тим, що 

гідротехнічні заходи потребують значно більшого обсягу коштів та більш 

тривалого терміну виконання, перевага надається дезінсекції. 

Іншою проблемою являється заселеність відкритих стацій міста 

гризунами, що веде до небезпеки зараження населення інфекційними 

захворюваннями. 

Ефективним методом боротьби з гризунами являється дератизація, яка 

включає систему профілактичних і винищувальних заходів, спрямованих на 

знищення кормової бази гризунів і створення несприятливих умов для їхнього 

гніздування та пересування. 

Методи дератизації – механічний (знищення за допомогою пасток та 

капканів), хімічний (застосування отруйних принад) та біологічний 

(використання природних ворогів гризунів та специфічних мікроорганізмів). 

Для відкритих стацій найбільш ефективним методом, є хімічний метод. 

 Програма розроблена на підставі Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

Бюджетного Кодексу України, Положення про районну адміністрацію 

Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району. 
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3.Завдання і заходи програми 

 

 Завдання 1. Проведення в 2017 – 2019 роках суцільної одночасної 

дератизації відкритих стацій м. Запоріжжя фізичною площею 2161,021 тис.кв.м 

для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 

Завдання 2. Проведення в 2017 – 2019 роках суцільної одночасної 

дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя фізичною площею                   

120,120 га  для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій 

серед населення. 

 Завдання та заходи спрямовані на виконання Програми по районах           

м. Запоріжжя наведені в Додатку 1. 
 

4.Обсяги та джерела фінансування 

 

4.1.Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за 

рахунок надходжень до загального фонду бюджету міста. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування програми наведені у    

Додатку 2. 

 

5.Очікувані кінцеві результати, ефективність виконання програми 

 

Зниження інфекційних захворювань серед населення міста Запоріжжя 

шляхом знешкодження гризунів у відкритих стаціях та знищення личинок 

комарів в анофелогенних водоймищах. 

Очікувані результати від виконання Програми наведені в Додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

 

 Головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до статті 22 

Бюджетного кодексу України: 

 - здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних призначень та оцінку ефективності бюджетної програми, 

забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів; 

 - забезпечують складання та подання фінансової і бюджетної звітності у 

порядку, встановленому законодавством. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів, що здійснює координацію 

дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок 

взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування, є 

районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району. 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 


