
Додаток  
                                                                                       до  рішення  № 180 виконавчого комітету  

Вороновицької селищної ради 

від 19 червня 2019року 

 

 

 

                                                      КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

основних організаційних заходів профілактики отруєнь грибами 
у Вороновицькій ОТГ на 2019 - 2021 роки 

 

№ 
п/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

 1. Організаційні заходи  

1.1. Розробити та затвердити комплексні плани 

заходів профілактики і боротьби з отруєннями 

грибами на території ОТГ  

червень 

2019 рік 

Комісія з питань техногенно - 

екологічної безпеки та НС, 

виконком селищної ради,   
1.2. Стан виконання комплексних планів 

профілактики отруєнь грибами на території  

Вороновицької\ ОТГзаслуховувати на засіданнях 

комісії з питань техногенно - екологічної безпеки 

та НС, на засіданнях виконкому селищної ради. 

До 01 
травня 

щорічно 

Комісія з питань техногенно - 

екологічної безпеки та НС, 

виконком селищної  ради,  
1.3. Інформувати обласну комісію з питань 

техногенно - екологічної безпеки та НС ОДА про 

хід виконання комплексних планів профілактики 

отруєнь грибами з метою своєчасного внесення 

необхідних пропозицій щодо їх покращення та 

вжиття додаткових заходів. 

До 01.04. 

щорічно 
Комісії з питань техногенно - 

екологічної безпеки та 

НС,виконком селищної ради. 

1.4.. Забезпечувати готовність лікувально - 

профілактичних закладів до своєчасного 

виявлення отруєних грибами та надання їм 

необхідної медичної допомоги. 

Щорічно «Вінницький  РМЦПМСД» 

Вороновицької  АЗПСМ. 
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1.5. Здійснювати пропаганду заходів профілактики 

отруєнь грибами через засоби масової інформації. 

. Інформувати населення про 

санітарно-епідемічну ситуацію та заходи і засоби 

профілактики отруєнь грибами . 

Постійно Розміщення 

навчально-інформаційних 

матеріалів в місцях масового 

перебування людей та на 

офіційному сайті громади. 

«Вінницький РМЦПМСД» 

Вороновицької АЗПСМ, 

Вінницький  районний відділ 

лабораторних досліджень, 

виконком селищної ради. 
2. Заходи по попередженню виникнення отруєння грибами населення району 

2.1. 
Вжити заходів по недопущенню торгівлі 

дикорослими грибами у невстановлених 

місцях,стихійних ринках, автомобільних трасах. 

постійно Яременко  В.В.- начальник  

муніципальної  міліції  

Вороновицької  с/р 

2.2.. Не допускати на ринках  торгівлю грибами. постійно 

Керівник КП «Надії»; 

виконком селищної ради 
2.3. 

Забезпечити широку роз’яснювальну роботу 

серед учнів та студентів навчальних закладів 

щодо запобіганню і профілактики отруєнь 

дикорослими грибами 

протягом 
навчального 

періоду 

Відділ освіти молоді та  

   спорту ; ПТУ-14 

2.4. В місцях масового збору дикорослих грибів 

встановити попереджувальні знаки. Всебічно 

сприяти у проведенні роз’яснювальної роботи 

серед  населення 

постійно 
протягом 
грибного 
сезону 

Керівники лісових та 

мисливських господарств та 

лісогосподарських 

підприємств 
 

 
 
 
 
 


