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Загальні положення.

	Надзвичайна міська протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті міської ради /далі-комісія/ створена з метою здійснення оперативного контролю, координації дій підприємств, установ, організацій і громадян, пов'язаної із запобіганням і ліквідацією інфекційних та інвазійних захворювань або масових отруєнь тварин, птиці, бджіл та інших представників фауни. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Основними завданнями комісії є здійснення контролю за:
- виконанням заходів щодо профілактики особливо небезпечних інфекційних /карантинних/ захворювань тварин /ящур, чума, ньюкасльська хвороба птиці тощо, а також хвороб, спільних для людей і тварин, та масової загибелі тварин від отруєнь;
- проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію міста інфекційних захворювань тварин з інших держав;
- додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;
- надання практичної допомоги підприємствам у виконанні протиепізоотичних заходів.

Функції комісії:

- вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів особливо  небезпечних інфекційних захворювань тварин, птиці, риб, бджіл /ящур, чума,   ньюкасльська хвороба птиці /;
- координує діяльність підприємств, установ, організацій міста з питань здійснення протиепізоотичних заходів;
- організує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин через управління ветеринарної медицини в м. Прилуки;
- забезпечує залучення провідних вчених ветеринарної медицини для оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів у разі виявлення екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних захворювань;
- інформує виконавчий комітет міської ради, управління державної ветеринарної медицини в Чернігівській області про випадки масових уражень сільськогосподарських і диких тварин особливо небезпечними інфекційними захворюваннями про вжиті заходи щодо їх ліквідації;
- запроваджує карантинно - обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження особливо небезпечного екзотичного, недостатньо вивченого інфекційного та інвазійного захворювання;
- періодично заслуховує посадових осіб про хід виконання протиепізоотичних заходів і приймає за їх висновками організаційні рішення;
- оперативно залучає працівників системи ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і організацій всіх форм власності для виконання протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб; розглядає матеріали щодо причини виникнення і наслідків ліквідації осередків 
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інфекційного захворювання або масового отруєння та визначення винних у цьому осіб.
Права та обов'язки комісії:

- одержувати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб та окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ, організацій та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдження та ліквідації інфекційних захворювань;
- проводити на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності перевірку стану роботи щодо профілактики і ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;
- вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також про знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного і рослинного походження, визначених непридатними для використання;
- забороняти у разі виявлення інфекційних захворювань вивезення /включаючи експорт/ з окремих підприємств тварин: птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного походження всіма видами транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а також їх вивезення / включаючи імпорт/;
- забороняти експлуатацію підприємств з переробки і зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань або незадовільного ветеринарно - санітарного стану на визначених підприємствах;
- приймати рішення щодо впровадження особливого режиму роботи, карантинно - обмежувальних заходів або карантину на підприємствах з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних захворювань;
- визначати, на договірних умовах на період карантину тварин, режим праці робітників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження, залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;
- заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань;
- ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію міста, виникнення інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин.
	Рішення комісії із зазначених питань є обов'язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, посадовими особами та громадянами.
	Комісія здійснює свою діяльність з питань, що належать до її компетенції, в тісній взаємодії з Державною надзвичайною комісією при обласній державній адміністрації. Робочим органом Комісії є управління ветеринарної медицини в м. Прилуки.
	
4

	Члени Комісії забезпечуються необхідними засобами зв’язку. Під час виконання службових обов’язків їм надається право позачергового користування міжміським телефонним зв’язком, використання спеціальних транспортних засобів ветеринарної медицини. Телефонні витрати при цьому відшкодовуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних заходів.
За членами Комісії, які залучаються для виконання службових доручень Комісії, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
Голова Комісії забезпечує скликання та проведення планових та позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
На засідання Комісії запрошуються, залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники підприємств, установ,організацій та громадяни.
Засідання комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома виконавчого комітету міської ради,  підприємств, установ і організацій,  а у разі потреби до засобів масової інформації.
Протокол підписується головою та відповідальним секретарем Комісії і скріплюється печаткою міськвиконкому.


Начальник  Прилуцької міської 
державної  лікарні ветеринарної медицини				К.В.Кругляк	


