УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.11.2018р.

м.Яремче

№ 107

Про роботу Яремчанського міського
відділу Головного управління
Держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Яремчанського
міського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області про роботу відділу,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника Яремчанського міського відділу Головного
управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області про роботу
закладу (довідка додається) взяти до уваги.
2.
Керівництву
міського
відділу
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (І.Гундяк):
- надалі проводити
протягом оздоровчої кампанії 2019р
моніторингові обстеження з відбором проб води, готової продукції та змивів
з обладнання харчоблоку кожної оздоровчої зміни в оздоровчих таборах
Яремчанської міської ради;
- до кінця року забезпечити виконання регіональної цільової програми
«Дітям Прикарпаття - якісне харчування» для забезпечення повноцінного,
якісного та калорійного харчування дітей в школах, дошкільних закладах,
постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини;
-здійснювати на території міста державний ветеринарно-санітарний
нагляд(контроль) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та
окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних)
продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних
заходів, охороною території від занесення збудників особливо небезпечних
хвороб;
-продовжувати проведення інформаційно – роз’снювальної роботи
серед суб’єктів господарювання та населення, які займаються утриманням,
розведенням, вирощуванням тварин, незалежно від форм власності, щодо
здійснення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення
виникнення та поширення інфекційних хвороб тварин.
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3. Відділу молоді і спорту
міськвиконкому
(Р.Слободян)
постійно, щорічно, перед початком нового оздоровчого сезону надавати в
Яремчанський міський відділ Головного управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області перелік діючих та нових зареєстрованих
закладів оздоровлення та відпочинку дітей в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
4. Відділу економічного розвитку міськвиконкому (О.Малецька)
подавати перелік підприємців, які братимуть участь у виїзній торгівлі під час
проведення масових заходів, святкувань та ярмарок на території
Яремчанської міської ради.
5. Міському відділу Управління ДСНС (В.Федорчук) надавати перелік
об’єктів, які знаходяться в зоні підтоплень під час сезонних паводків та
повеней.
6.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
головного відповідального виконавця - міський відділ Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
7.Співвиконавцям про хід виконання даного рішення інформувати
головного відповідального виконавця щорічно до 20 вересня та до 20 квітня
для узагальнення та інформування міського голови до 01жовтня та 01 травня.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак
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Довідка
про роботу Яремчанського міського відділу Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за 2018 рік
Яремчанський МВ є структурним підрозділом Головного управління
Держпродспоживслужби, який виконує завдання по реалізації повноважень
Держпродспоживслужби на території міста Яремча в галузі ветеринарної
медицини та безпечності харчових продуктів, у сфері державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства, у сфері здійснення державного
нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав
споживачів.
У сфері державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства за 11 місяців 2018 року проведено:
Планові моніторингові (лабораторні) обстеження з відбором проб води,
змивів з обладнання харчоблоків та проб готових страв в 3-х ДНЗ
(«Ліщинка» (Татарів), «Гірський струмочок» (Яремче), «Ягідка»
(Микуличин); 3-х ЗОШ (Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст., Ворохтянська ЗОШ,
Яремчанська ЗОШ № 1) Микуличинській спецшколи-інтернату. Проведено
відбір проб води на 3-х водоканалах (м.Яремче, смт.Ворохта, ТК
«Буковель»). Позитивних результатів не виявлено.
Протягом оздоровчої кампанії 2018р проводились моніторингові
обстеження з відбором проб води, готової продукції та змивів з обладнання
харчоблоку кожної оздоровчої зміни в 7 оздоровчих таборах Яремчанської
міської ради (СОК «Смерічка», ТОК «Едельвейс», ТзОВ «Делюкс», БО
«Карітас», СОТ «Петрос», «Артек-Буковель», ТзОВ «Чабан»). В даних
закладах оздоровилось 8819 дітей. Дані лабораторного контролю впродовж
оздоровчого сезону: у тому числі: калорійності - 98 , нестандартних – 1;
бактеріологічного забруднення готових страв - 122, нестандартних – 0;
змивів з обладнання - 528, нестандартних – 33 (ТзОВ «Сервіс-ДеЛюкс», БУ
«Карітас»; ТзОВ «Чабан», ресторан Шале «КрепДеШин», ТзОВ «Зірка
Буковелю» ресторан «МонтБланк», ПП Мікуліч («Астон») і ФОП Човганюк
«Фільварок» та «Колиба» –«Карпати-Буковель»); одягу та рук працівників 32. Дані лабораторного контролю за якістю питної води: за
мікробіологічними показниками – 132, нестандартних – 12 (ДСОТ «Де
Люкс», ДЗОВ «Петрос», ТОК «Едельвейс», ПЗОВ«Чабан», «КарпатиБуковель» - ЗФ ТзОВ «Зірка Буковель») ; за фізико-хімічними – 132,
нестандартних – 18 (ресторан Шале «КрепДеШин», ресторан «МонтБланк»,
ПП Мікуліч («Астон») і ФОП Човганюк «Фільварок» - «Карпати Буковель»,
СОК «Смерічка», ДСОТ «Де Люкс», ДЗОВ «Петрос», ТОК «Едельвейс»).
На виконання розпорядження Івано-Франківської ОДА щодо
регіональної цільової програми «Дітям Прикарпаття-якісне харчування» з
20.08.2018р Яремчанським міським відділом ГУДПСС в Івано-Франківській
області проводиться відбір харчових продуктів (м'ясо, м’ясопродукти, риба,
молоко та молопродукти, хліб, олія, овочі), в ДНЗ та ЗОШ Яремчанської
міської ради
для лабораторних досліджень за показниками безпеки і
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якості.Основною метою програми є
забезпечення повноцінного,якісного
та калорійного харчування дітей в школах,дошкільних закладах,постачання
безпечних та якісних продуктів харчування та сировини.Станом на сьогодні
обстежено 9 ЗОШ, 1 спецшколу-інтернат та 1 ДНЗ.
Проведено 7 планових та 2 позапланові перевірки у сфері дотримання
вимог санітарного законодавства: поліклініка Яремчанської ЦМЛ, ДНЗ
«Смерічка» (с.Яблуниця), ДНЗ «Ягідка» (с.Микуличин), ДЗ «Дитячий
спеціалізований санаторій «Прикарпатський» (м.Яремче), Яремчанський
ВУВКГ (м.Яремче), ДНЗ «Гірський струмочок» (м.Яремче), ДНЗ «Ліщинка»
(с.Татарів), Приватний медичний кабінет лікаря-невропатолога (м.Яремче),
ТзОВ ЗФ «Зірка Буковелю» (с.Поляниця).
Видано санітарні паспорти на рентген-апарати Яремчанської ЦМЛ, ДЗ
«Дитячий спеціалізований санаторій «Прикарпатський».
Розглянуто 8 звернень громадян (скарг), щодо порушення вимог
санітарного законодавства, вимог закону про якість та безпечність харчових
продуктів. За результатами розгляду проведено 4 комісійні обстеження, 1
позапланова перевірка та надіслано 2 рекомендаційні листи.
Постійно проводиться санітарно-освітня робота серед населення. В
газету Яремчанський вісник подано статті «Профілактика ВГА та
інфекційних захворювань», «Якісна вода – запорука здоров’я людини»,
«Рекомендації щодо недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій,
харчових отруєнь під час повеней та паводків»
В галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових
продуктів:
Яремчанський міський відділ ГУДПСС в Івано-Франківській області
забезпечує здійснення на території міста державного ветеринарносанітарного нагляду(контролю) за здоров»ям та благополуччям
тварин,безпечністю
та
окремими
показниками
якості
харчових
продуктів,неїстівних (побічних )продуктів тваринного походження,кормів та
інших обєктів санітарних заходів,охороною території від занесення збудників
особливо небезпечних хвороб.
З початку року Яремчанською МДЛВМ були надані ветеринарні
послуги на території Яремчанської міської Ради на суму 111000 гривень.
Також проведено 1040 дослідження ВРХ на лейкоз та 720 на
бруцельоз, 3263 дослідження на туберкульоз. Також проводяться
дослідження і щеплення ДРХ, свиней, собак, бджіл. Територія
Яремчанського регіону благополучна по сибірці і інших інфекційних
хворобах.
Велика увага приділяється АЧС та сказу. На протязі року проведено
2засідання НПК, проведено 14 досліджень лисиць на сказ та 1 дослідження
дикого кабана на АЧС-результат дослідження негативний.
Спільними зусиллями головного управління Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській області та Яремчанським міським відділом ГУДПСС в
Івано-Франківській області обладнано операційну кімнату для надання
ветдопомоги дрібним тваринам.
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В
галузі
безпечності
харчових продуктів державними
інспекторами проведено перевірку 2 закладів торгівлі,31 заклад громадського
харчування,2 ринки,4 їдальні навчальних закладів. Надавалась практична та
методична допомога, щодо дотримання норм харчування та калорійності
страв, контроль за картотекою страв, погодження двотижневих
перспективних меню.
За результатами перевірок закладів в яких здійснювався відпочинок
дітей було накладено адміністративні стягнення за порушення вимог Закону
України « Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості
харчових продуктів» на 3 підприємців.
Проводиться роз’яснювальна робота серед населення та висвітлення
інформаційних листів на сайті міської ради та в газеті «Яремчанський
вісник»
Начальник Яремчанського
МВ ГУ ДПСС

І. Гундяк

