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У К Р А Ї Н А 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “27”  вересня 2013 року                 № 549                                 

 
Про виконання Закону України “Про 
забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”   
 

 

            Керуючись підпунктами 1 і 7 п. “а” та підпунктом 2 п. “б” ст. 30 Закону 
України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення”, ст. 5 Закону України “Про захист населення від інфекційних 
хвороб”, підпунктом 2 п. “б” ст. 30 та підпунктом 1 п. “а” ст. 32 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення 
систематичного та своєчасного проведення дератизаційних заходів на 
об’єктах господарювання міста Кіровограда, недопущення виникнення 
випадків небезпечних інфекційних захворювань, переносниками яких є 
мишовидні гризуни, серед населення, виконавчий комітет Кіровоградської  
міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Інформацію начальника Кіровоградського міжрайонного 
управління Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській 
області Сидоренка С.Г. про виконання Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» в частині проведення 
дератизаційних заходів в місті Кіровограді взяти до відома (додається). 
 

2. Вважати виконання Закону України “Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення” в частині забезпечення 
своєчасного проведення дератизаційних заходів власниками підприємств, 
установ, організацій, учбових закладів, об’єктів торгівлі, промисловості та 
житлово-комунального сектора м. Кіровограда недостатнім. 
 

3. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, учбових 
закладів, об’єктів торгівлі, промисловості всіх форм власності та                            
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житлово-комунального сектора міста Кіровограда своєчасно та систематично 
забезпечувати проведення дератизаційних заходів.  
 

4. Кіровоградському міжрайонному управлінню Головного 
управління  Держсанпідслужби у Кіровоградській області щоквартально 
проводити моніторинг виконання дератизаційних робіт на об’єктах 
господарювання міста Кіровограда.  
 

5. Начальникам Головного управління житлово-комунального 
господарства, управління освіти, управління охорони здоров’я, управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради, головам виконавчих комітетів Кіровської та 
Ленінської районних у місті Кіровограді рад вжити заходів щодо виконання 
цього рішення. 

 
6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поліщука С.Ю. 
та Дригу В.В.  

 
 
 

Міський голова                                                                                        О. Саінсус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заброда 33 31 89 


