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прогрАмА

регулювання чисельнOстi безпритульних
тварин на територii Вишневоi MicbKo'i рааu2021-2023 роки

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Програма регулюванIrя чисельностi безпритульних тварин на територiй

Вишневоi MicbKoi ради Еа 2021-202З роки (далi - Програма) розроблена вiдповiдно
до законiв Украihи кПро захист тварин вiд жорстокого поводження>, кПро
тваринниЙ cBiT>, <Про охорону навколишнього природного середовища>, <Про
ветеринарну медицину), <Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного
благополуччя населення)) та <Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>,
iнших нормативно-правових aKTiB, що реryлюють вiдносини у сферах мiсцiвого
самоврядування, дiяльностi громадських органiзацiй та захисту об'ектiв
тваринного cBiry i протидii жорстокому поводженню з тваринами.

необхiднiсть розроблення Програми викликана перебуванням великоi
кiлькостi безпритульних тварин на територii MicTa Вишневе та села Крюкiвщина,
що в свою черry призводить до погiршення ikнього санiтарно-епiдемiологiчного та
екологiчного стану, якостi життя мешканцiв i гостей MicTa та селас

, загибелi тварин та жорстокого поводженЕя з ними.
Програма у своiй основнiй частинi базуеться на iдеi стерилiзацii.

Безпритульним тварицам, що пройшли стерилiзацiю, вакцинацiю, реестрацiю,
iдентифiкацiю Morke бути надано статус <санiтарного собаки MicTu i вони можуть
бути вiдпущенi в MicbKe середовище з урахуванням вже наявноi щiльностi
популяцii тварин у районi випуску. Стерилiзованi тварини, якi повертаються до
попереднього мiсця помешкання, обов'язково мають бути легко вiзуально
iдентифiкованi. Випуску пiдлягають винятково неагресивнi здоровi тварини.

Програма поширюе свою дiю лише на безпритульних тварин, тобто тварин,
що залишились без догляду людини або утворили напiввiльнi угруповання, здатнi
розмнох(уватися поза контролем, у тому числi на тварин, незалежно вiд породи,
належностi та призЕачеЕня, що мЕlють нашийники з номерними знаками i
намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах,
садах, у громадському траЕспортi, дворах та iнших громадських мiсцях та
вирiшеннi проблем з утриманням домашнiх та iнших тварин, що включае в себе
заходи щодо здiйснення контролю за кiлькiстю твариЕ шляхом ведення ik облiку та
всебiчного монiторингу, реryлювання кiлькостi безприryльних тварин шляхом ix
вiдловлювання, стерилiзацii та угримання в притулках або мiнi-притулках.

Програма спрямована на цивiлiзоване вирiшення цих ситуацiй шляхом
зменшення чисельностi безпритульних тварин ryманними методами, а також
донесення до суспiльноi свiдомостi населення стандартiв ryманного поводження з
тваринами.

Дiя Програми передбачаетъся протягом
Вишневе та села Крюкiвщина.

2021-202З poкiB на територiТ MicTa



[I. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

термiни у Програмi вживаються в такому значеннi:
еуманне сrпавJ.ення dо mварuн _ дii, що вiдповiдають вимогам захисту тварин

вiд жорстокого поводжецня i передбачають доброзичливе ставлення до тварин,
полiпшення якостi ix житгя тощо;

безпрumульнi rпварuнu - собаки та коти, якi не мають власника;
опiкун безпрumульноi mварuнu - фiзична особа, яка внесена до единого

реестрУ опiкунiв безприryльних тварип i безпосередньо супроводжуе безпрфльну
тварину за умов ii' облiку та iдентифiкацii в установленому порядку;
_ Сduнuй реесmр опiкунiв безпрumульнtм mварuн - автоматизована система

збирання, накопичення, обробки ia зЬерiгання даЕих, яку вестиме вiдповiдна
громадська органiзацiя (за згодою) та Комунальне пiдприемство <Управлiння
комун€rльного господарства> Вишневоi MicbKoi ради Киево-Святошинського
району Киiъськоi областi, про фiзичних ", юрrдrrrrх осiб, якi супроводжують
безпритульних тварин i мають вiдповiднi ,rраuчЪа обов'язки;
. .супровid безпрumульноi' mварuнu - забезпечення iT бiологiчних, видових та
iндивiдуальних потреб без змiци ареалу ii перебування;

прumулок dля mварuн - спецiально обладнанi територii або примiщення, щооблiковуються за вiдповiдною громадською орга'iзацiею (за згодою) або
комунальним пiдприемством купраълiння комунtlльного господарства> Вишневоi
MicbKoi ради Киево-Святошинського району kиiвськоi областi,' призначенi для
утримання безприryльних тварин i мають вiдповiднi дозволи 

'санiтарних 
i

ветеринарних служб;
idенmuфiкацiя mварuн - присвоення тваринi ос бистого iдентифiкацiйного

номера;
облiк безпрuп-lульнллс mварuн - процес визначеЕня та максимального збирання

озЕак та первинних даних, що притаманнi чи безпосередньо стосуються
безпритульноi тварини. Проводиться шляхом внесення вiдповiдноi iнформЪцii дозагальнот електронноi бази непродуктивних тварин м. Вишневе та села
Крюкiвщина;

еduна MicbKa елекmронна база daHt* непроdукпuвнllх rпварuн м. BuulHeBe -автоматизована система збирання, накопиченЕя, обробки та зберiгання даних про
тварин;

muмчасова iзоляцiя mварuн (каранmuнування) - тимчасове перебування
тварин у пунктах (мiнi-приryлках) на базi вiдповiдноi громадськоI оргчпiзацii 1зчзгодою) або Комунального_пiдприемства <Управлiння *ойу"*rrо.о .Ь.подчр.ruuu
Витtlневоi MicbKoi ради Киево-СвятошинсьКого районУ КиiЪськоi областi до
вирiшення питань, пов'язаних iз ik подальшим утриман ям;

каранmuннuй майdанчuк - спецiально обладнанi примiщення або частини
примiщепь, призначенi для..тимчасОвого утримаrr" домЪ.riх тварин у разi ixвlдловлювання чи тимчасовоi iзоляцii;

эrсорсrпоке повоdэrcення з mварuнамч - поводження з тваринами iз
застосуванням насильницьких методiв, а також нацьк вуванЕя однiеi тварини на
iцпlу, вчинеНе з хулiганських чи корисливих мотивiв; yri"*ur"" тварин в умовах,якi не вiдповiдають фiзiологiчним та видовим особливо тям;



собакu, ulо Bll:t*a+i небезпечнuмu - собаки, якi вже проявили неспровоковану
агресiю до людей i тварин, що пiдтверджено вiдповiднйм протоколом (актом),
складеним згiдно з вимогами законодавства Украiни;

сOбакu (коrпu) заеубленi i пOкuнуrпi - цс одинокi, зазвичай tlорOдиOтi тварини,
що мЕrли господаря i дiм, але з рiзних причин ix втратили;

собакu спаdково вулuчнi - це переважно безпороднi тварини, що живуть
зграJIми бiльш-менш постiйного складу на визначенiй нпмп,.p"ropii (будiвельнi
майданчики, двори i т. д.), що забезпечуе ix необхiдними для *"-" уrоччми. I_{i
тварини утворили складну с€tморегульовану систему - популяцiю, найменшою
ланкою.якоi е зграя. За столiтгя популяцiя виробила природнi- Mexuri.r" боротьби
за свос iснування iз зовнiшнiм факторним тисiом: конкурентами, хворобами тощо.
Без урахування цiеi обставини неможливо впливати на процеси, що вiдбуваються
при взаемодii популяцii тварин та людського суспiльства;

. спровокована аzресiя - агресивна поведiнка собаки, викJIикана навмисними
дlями людини;

u,tKoda, запоdiяна люduнi внаслidок aepecuBHoi або непереdбачуваноi' dii'
mварuнЦ - шкодa яка призвела до погiршення фiзичного або психiчного здоров'я
людини, ушкодження майна, якщо icHye причинно-наслiдковий зв'язок мiж дiею
цiсi тварини i заподiяною шкодою.

III. ЗАКОНОЛАВЧI ПЦСТАВИ ДЛЯСТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Nb

Nь
Назва нормативно-правового акта Стаття Частина та пункт

1 Закон Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>

Статгi 26,
59

Пункт 22
частини
першоI

Частина
перша

2

Закон Украiни <Про захист,варин 
"iджорстокого поводження)) Повнiстю Повнiстю

aJ Закон Украiни <Про охорону
навколишнього природного середовища))

Стаття 5 Частини 1, 3

Стаття З 5 Частина 2

4 Закон УкраТни кПро забезпечення
санiтарного та епiдемiчного
благополуччя населення))

Повнiстю Повнiстю

5 Закон Украiни кПро захист населення вiд
iнфекцiйних хвороб>>

Повнiстю Повнiстю

6 Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 17.09.199б J\b 1147 кПро
затвердженнrI Перелiку видiв дiялъностi,
що нЕLпежатъ до природоохоронних
заходiв>>

Пункт 50. Заходи
щодо охорони

тваринного cBiTy та
боротъби з

браконьерством
(придбання



матерiально-
технiчних засобiв

тощо)

IV. МЕТАПРОГРАМИ
основною метою Програми е зменшення кiлькостi безпритульних тварин на

територii м, Вишневе та села Крюкiвщина на ocHoBi ryманного та вiдповiдального
ставлення до Еих, визначення прав та обов'язкiв фiзичних i юридичних осiб, якi
опiкуються безприryльними тваринами, зtшгIеЕня Комунального пiдприемства
кУправлiння комунальЕого господарствФ) Вишневоi MicbKoi ради Кисво-
Святошинського району КиiЪськоi областi та вiдповiдних .ромад."кЙх органiзацiй
(за згодою) до вирiшення цих питаць за умови вiдсутностi чiткоi нормативно-
правовоi бази,

,щля досягненнrI поставленоi мети передбачаеться виконання насryпних
завдань:

1) проведення монiторингу дiяльностi, пов'язаноТ iз безпритулъними
тваринами (збирання, анапiз та обробка даних цро кiлькiсть, склад, ареал
перебування тощо);

2) створення бiльш комфортних умов для жит.гя людей та ryманного
середовища для iснування тварин через зЕачне зменшення чисельностi
безпритульних твариц;

3) створення та утримання приryлкiв та мiнi-притулкiв рiзних форм власностi
для безприryльних тварин;

4) проведення наукових дослiджепь стосовно визначенЕя об'ектiв та
категорiй ризику, пов'язаних iз безприryльними тваринами, з метою пiдготовки
заходiв щодо запобiганшI зооантропонозним зtD(ворюванням;

5) СТВОРення единого реестру опiкунiв безпритульних тварин
м. Вишневе та села Крюкiвщина;

_ 6) розробка i впровадженIUI системи облiку, реестрашii та iдентифiкацii
безпритульних тварин;

7) розробка i впровадження системи MacoBoi стерилiзацii, щеплення,
профiлактичних обробок та лiкування безпритульних тварин;

8) розробка i впровадження заходiв щодо пiдтримки
безпритулъних тварин протягом усього iхнього життя;

9) розробка i впровадження заходiв щодо пiдтримки
безпритулъних тварин протягом життя;

1 0) розробка i впровадженЕя системи iнформацiйно-просвiтницьких заходiв з
населенням стосовЕо гумаЕЕого поводження з безпритульними тваринами,
влаштування безпритульних твариЕ, пропаryвання стерилiзацii домашнiх тварин
тощо;

1l) проведення монiторинry дiяльностi, пов'язаноi з безпритульними
тваринами;

l2) проведення MacoBoi стерилiзацii безпритульних тварин iз поверненням i*
до ареаJIу попереднього перебування i поступове, протягом декiлькох poKiB,
зниження ix кiлькостi;

13) органiзацiя вiдловлювання безприryльних тварин ryманним методом на
ocHoBi HoBiTHix технологiй, кращого мiжнародного досвiду та досвiду MicT Украiни,
де вже впроваджено аналогiчнi Програми;

на територiт

супроводу

супроводу



14) плануваншI та вжиття щорiчних протиепiзоотичних заходiв: обов'язкова
вакцинацiя тварин, що випускаються на волю, вiд скЕву, лептоспiрозу та iнших
небезпечних хвороб, iз вил5rченням аIресивних i хворих тварин;

15) проведення iнформацiйних захOдiв та IIавчаJIьнO-прOсвiтницькOI рOбOти;
16) забезпечення у мiсцевих ЗМI систематичЕих публiкацiй просвiтницького

характеру з гуманного поводження з тваринами та необхiдностi ix стерилiзацii;
17) забезпечення налагодження взаемодii мiж державними навч€}льними

закладами MicTa. села та громадськими органiзацiями щодо здiйснення освiтньоi
дiяльностi з зоозахисноi тематики,

.що виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися
науково-дослiднi i HayKoBi установи, пiдприемства та органiзацii у складi м.
Вишневе та села Крюкiвщина, громадськi органiзацii (за згодою).

Перш за все необхiдно вивчити питання зменшення кiлькостi безпритульних
тварин гуманними методами на ocнoBi вiдповiдвих наукових дослiджень для
подalльшого наукового обrрунтування плануваЕня заходiв реryлювання чисельностi
цих тварин, вжиття протиепiзоотичних заходiв у MicTi.

Щля полiпшення ефективностi контролю за поводжеЕням з безпритульними
тваринами створюються единий реестр опiкунiв безприryльних тварин та едина
MicbKa електронна база даних ycix тварив, якi вестиме Комунапьне пiдприсмство
<Управлiння комунЕrльного господарства)) Вишневоi MicbKoi ради Киево-
СвятошинсьКого районУ Киiвськоi областi. Комунальне пiдприемство <Управлiння
комунального господарствa)) ВишневоТ MicbKoi ради Киево-Святошинського
району Киiвськоi областi установлюватиме порядок проведення облiку та
iдентифiкацii безприryльнИх тварин, якi перебувають пiд опiкою фiзичноi особи, з
вiдповiдними облiковими та iншими формами, адаптованими до мiжнародних
вимог.

v. оБrрунтувАння шляхIв I зАсоБIв розв,язАння
ПРОБЛЕМИ, ВИЗНАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ

Координацiю дiяльностi систематичний\Uчрлип4цlru лrяJrьнOý,гl та систематичнии контроль за виконанням
передбачених Програмою заходiв, ефективним та цiльовим в користанням коштiв
iT виконавцями, зЕUIгIення до виконання Програми у встановленому
законодавством порядку пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми
власностi та вiдомчого пiдпорядкування 

. здiйснюе Комунальне пiдприемство
<<Управлiпня комунaшьного господарства> Вишневоi MicbKoi ради Киево-
Святошинського району Киiвськоi областi.

.Що виконаНня Програми можуть у встановленому порядку заJIучатися
науковФ-дослiднi i HayKoBi установи, пiдприемства, громадськi органiiацii та
мешканцi MicTa Вишневе та села Крюкiвщина.

облiком та iдентифiкацiею безпритульних твариIr займасться Комунальне
пiдприемство <Управлiння комунzшьного господарство> Вишневоi мiськЪi ради
кисво-святошинOького району Киiвськоi областi - адмiнiстратором единоi Micbkoi
електронноi бази даних ycix тварин у складi м. Вишневе та села Крюкiвщина.

2. Вiдловлювання безпритульних тварин



Вiдловлювання тварин може здiйснюватися тiльки персон€lлом, який мае
вiдповiдну квалiфiкацiю i допуск, будь-якими нижченаведеними незабороненими
засобами i методами, з додержанням принципiв Moparri i виключаючи жорстоке
пOвOдження з тваринами, а саме;

1) медикаментозний - введення до органiзму тварини спецiальних лiкарських
засобiв (снодiйного, транквiлiзаторного), цо забезпечують знерухомлення тварини.
Для цiеi мети використов)rють приманки, шприци спецiальноi конструкцii;

2) механiчний - вцлов тварин за допомогою спецiальних механiчних
пристосувань (згiдно з чинним законодавством) або руками (тiльки тварин, якi
визнанi потенцiйно безпечними);

З) комбiнований - iз застосуванням медикаментозного та механiчного
способiв вiдловлювання.

Вiдловлюванню пiдлягають безпритульнi тварини. Собаки, за винятком
залишених власниками на прив'язi, незаJIежно вiд породи, належностi та
призначення, в тому числi й Ti, що мають нашийники з номерними знаками i
намордники, €UIе знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах,
парках, у громадському траЕспортi, дворах та iнших громадських мiсцях,
вважаються безприryльними i пiдлягають вiдловлюванню.

Не пiдлягають вiдловлюванню тварини, якi ранiше були простерилiзованi i
повернутi до попереднього ареалу перебування та вiзуально iдентифiкованi,

Мiсце випуску кожноi oKpeMoi тварини пiсля ii стерилiзацii визначаеться
виключЕо вiдповiдно до протоколу вiдлову та картки реестрацii тварини, що
перебувае пiд опiкою.

У разi шкоди, заподiяпоi особi внаслiдок агресивноi або непередбаченоI дii
тварини, вiдловлювання твариЕ здiйснюеться за вiдповiдними заявами осiб до
Комунального пiдприемства (Управлiння комун€}льного господарства> Вишневоi
MicbKoi ради Киево-СвятошиЕського району КиiЪськоi областi.

Виловленi тварини транспортуються до мiсць утримання (стерилiзацii)
спецiально обладнаними автомобiлями групою, або iндивiдуально, в клiтках,

3, Карантинування вiдловлених тварин
Вiдловленi тварини пiдлягають карантинуванню протягом l0 днiв на

карантинному майданчику,
Пiд час карантинування тварини повиннi утримуватися iндивiдуально в

спецiально обладнаних вольерах iз забезпеченням повцоi iзоляцii,
Тваринам пiд час карантинування повиннi бути забезпеченi необхiднi

бiологiчнi, видовi та iндивiдуальвi потреби. Забороняеться жорстоко поводитися з
тваринами.

iя та лiкування безп льних ин
Безпритулъна тварина, що перебувае пiд опiкою, пiдлягае обов'язковiй

стерилiзацii та вакцинацii вiд сказу та лептоспiрозу.
Пiсля стерилiзацii тварина повинна забезпечуватися пiсляоперацiйним

утриманнrIм в ycTaHoBi ветеринарноi медицини або притулку протягом TepMiHy, що
встановлоний за медичними показниками.

Стерилiзацiя безпритульних тварин, пiсляоперацiйна перетримка,
iдентифiкацiя, вакцинацiя та профiлактичнi обробки проводитимуться на базi
Комунального пiдприемства <Управлiння комунЕuIьного господарство> Вишневоi
MicbKoi ради Киево-Святошинського району КиiЪськоi областi, громадських



органiзацiй (за згодою) та в установах ветеринарноi медицини (за згодою) шляхом
укладання договорiв. Фiзичнi та юридичнi особи, якi опiкуються безприryльними
тваринами, укладаютЬ договiР з Комунальним пiдприемством <Управлiння
кOмунаJIьнOгO гOспOдарства) ВишневOi MicbKoi ради Киево-СвятошинськOг0
району Киiъськоi областi з визначеннjIм прав та обов'язкiв cTopiH, що беруть участьу реалiзацii цiеi Програми. ,.Щоговiр е правовою пiдставою для щорiчноТбезкоштовпоi вакцинацii та пiльгового u.rap"nupro.o обслуговування опiкуваноi
тварини установою ветеринарноi медицини, яка задiяна у виконаннi Програми.

ветеринарнi процедури з тваринrrми, якi можуть заподiяти iM Ьiль, повиннi
проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, якi вiдцовiдно доветеринарних правип виконуються без анестезii.
_ ПiслЯ стерилiзацiТ та утримання тварини пiдлягають iдентифiкацii i можутьбути переданi власнику, опiкуну або поъернутi до мiсця 

"iд"о"у. ъrrятком е
тварини, якi були вилученi у громадян за рiшЬ"нr, суду, - TaKi тварини можуть
бути переданi тiльки iншим вJIасникам.

!ля вирiшення питанця подЕlльшого влаIцтування тварин пiд час ii
утримання iнформацiя про них подаеться до .u.Ьбi" 

",u"o"oi 
iнформацii та

громадських органiзацiй, якi опiкуються долею безпритульних тварин.
Евтаназiя безпритульноi тварини проводиться в установах ветеринарноi

медицинИ або в притулках в.иключно в разi травми або iвороби, що HecyMicHi з
,(иттям, та в разi агресивностi, що не пiдлягае корекцii.

_ 
Рiшення про необхiднiсть евтаназii безпрrrуп"rоТ тварини приймае

спецiальна комiсiя, до складУ якоi обов'язково входять представники гDомапськиY
оеганЦцlt Сза згодою

. .ПредставнИки громадських органiзацiй включаються до складу спецiапьноi
KoMicii згiдно з чинним законодавством. Кожна громадська органiзацiя, яка
заресстрована Еа територii м. Вишневе та села Крюкiвщrrj i займаеться
дiяльнiстю, пов'язаfiою з екологiею, мае право на представництво в koMicii.

Порядок роботи KoMicii визначаеться керiвником Комунального пiдприемства
<Управлiння комунальтlого господарствu,) Вишневоi MicbKoi ради Киево-
Святошинського району Киiвськоi облаЪтi.

Забороняютьс HeryMaHHi методи евтаназii тварин. Примiщенrrя, в якому
проводиться евтаназiя, повицно_ бути вiдокремлене вiд п имiщення, в якому
утримуються тварини, i повинно бути укомплектоване термiч ою установкою.

5. Счпровiд безпритульних тварин
супровiд безпритульних тварини проводиться опiкунами цих тварин за

а_ктивноi пiдтримки громадських органiзацiй на територii м. Вишневета селакрюкiвщина. Транспортування твариц необхiдно aдiйarr"u.,u спецiально
обладнаним автомобiлем, якпiт повинен бути укомплектований набором
переносних клiток для тварин, природ ою вентиляцiею, набором вiдповiдного
спецобладнання та забезпечувати безпеку, захист твариЕ вiд п гоiних умов.

.Щля впорядкування оперативноi роботи з бЪзприфлчr"r, ,iчр"нап4и, атакож для iнших цiлей створюеться база даних ik Ьпiкунiв, яку вестиме
комунальне пiдприемство куправлiння комунzlльного господарства> Вишневоi
MicbKoi ради Киево-СвятоIцинського району КиiЪськоi областi.

ОпiкуноМ тваринИ може бути юридична або повнолiтня фiзична особа, яка
належним чином зареестрована в единому peecTpi опiкунiв безпритульних тварин i
отримала посвiдчення опiкуна.



Правовою пiдставою для здiйснення опiки над безприryльною твариною е

Закон Украiни (Про захист тварин вiд жорсткого поводженняD та cTaTTi 180, 340,
341 I_{ивiльного кодексу Украiни.

Що обов'язкiв опiкунiв безпритулъних тварин вхOдитъ:

1) забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що перебувають пiд
iх опiкою, з урахуванням iхцiх бiологiчних, видових та iндивiдуаrrьних потреб i
особливостей;

2) повiдомлення Комунального пiдприемства кУправлiння комунаIьного
господарства> Вишневоi MicbKoi ради Киево-Святошинського району Киiвськоi
областi про випадки захворюванЕrI опiкуваних тварин, а також повiдомлення
мiсцевих установ санiтарно-епiдемiологiчноi таlабо ветеринарноi служб про
випадки yKyciB або травмування людей цiею твариною;

3) ryманне поводження з безпритульними тваринами i повiдомлення
правоохоронних органiв про випадки жорстокого поводження з тваринами, а
KoMyHalrbHe пiдприемство <Управлiння комунмьного господарства> Вишневоi
MicbKoi ради Киево-Святошинського району Киiвськоi областi - в разi загибелi або
зникнення опiкуваноi тв арини.

Реалiзацiя Програми повинна здiйснюватися ryманними методами,
виключЕ}ючи жорстоке поводження з тваринами, у вiдповiдностi до чинного
законодавства Украiни.

6. Створення мiнi-п лкiв рiзлих форм власностi та под€tлъший супровi
безпритульних тварин

Для виконання цього завданшI передбачаеться видiлення необхiдних
земельних дiлянок для розмiщення вiдповiдних закладiв. Створення, пiдтримка та
утриманнrI дiючих мiнi-приryлкiв для безприryльних тварин рiзних форм
власностi.

У притулках для безприryльпих тварин утримуються тварини, яким не
знайдено нового власники або опiкуна. При можливостi вони можуть бути переданi
новому або колишньому (якщо тварина була заryблена) власнику або опiкуну,
однак не пiдлягають знищенню.

Супровiд безпритульних тварини може проводитися опiкун€lп4и цих тварин за
активноi пiдтримки органiв мiсцевоi влади,га громадських органiзацiй на територii
м. Вишневе та села Крюкiвщина. ,Що обов'язкiв опiкунiв безприryльних тварин
входить:

- забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що знаходяться пiд ik
опiкою, з урахуванням iх бiологiчних, видових та iндивiдумьних потреб i
особливостей;

- повiдомлення КП <Управлiння комун€lльного господарства>> про випадки
захворювЕtння опiкуваних тварин, а також мiсцевi установи caHiTapHo-
епiдемiологiчноi та"/або ветеринарноi служб про випадки yKyciB або травмування
людей цiею твариЕою;

- гуманне поводження з безпритульними тваринами i повiдомлення
правоохоронних органiв про випадки жорстокого поводження з тваринами, а КП
кУправлiння комунального госцодаротвa> - у випадку загибелi або зникнення
опiкуваноi тв арини,

просвiтницька робота



Щей напрямок Програми передбачае TaKi заходи:
1) пiдготовка та проведення тематичЕих лекцiй, ceмiнapiB, (круглих столiв),

конференцiй та нарад з вiдповiдними виконавчими органами Вишневоi Micbkoi
р8ди, службами, устанOвами,
органiзацiями;

кOмуналъними пlдприемQтвами, грOмадсъкими

2) проведення просвiтницькоi роботи з населенням iз питань, пов'язаних iз
гуманним ставленням до тварин;

3) проведення навчання з пiдвищення квалiфiкацii спецiалiстiв iз
вiдловлювання безпритульних тварин, лiкарiв ветеринарноi медицини тощо;

4) видання та розповсюджеЕня серед опiкунiв безпритульних тварин i
мешканцiВ MicTa тематиЧних друковаНих видань - буклетiв, nnaouai", пам'яток;

5) розроблення та запровадження в дитячих навчЕUIьних закладах
просвiтницьких проектiв щодо ryманного поводження з тваринами та захисry ix вiд
жорстокого поводження;

6) виготовлення та розмiщення соцiальноi реклами (iнформачiйних HociiB,
стендiв, листiвок, вiдео- та аулiороликiв);

7) участь в iнформацiйних кампанiях та культурно-масових заходах iз
змученням засобiв MacoBoi iнформацii;

, 8) влаштування безприryльних тварин;
9) проведення консультацiй з населенням стосовно опiки над

безпритульними тваринами, що перебувають на територii MicTa та села;
10) пропаryвання ryманного поводженЕя з безприryльними тваринами та

проведення стерилiзацii домашнiх тварин, шляхом випуску друковаЕих видань
(буклетiв, проспектiв та iнше), r{асть в iнформацiйrr* *омпuri"х та культурно-
масових зЕlходах в засобах масовоi iнформацii.

8. ооганiзацiя виконання Програми
Органiзацiю виконання Програми вiдповiдно до cBoix повноважень

здiйснюють:
1) Вiддiл з питань житлово-комунального господарства, тарифоутворення,

енергоефективностi, енергозбереження та з питань надзвичайних сиryацiй
Виконавчого KoMiTery Виrцвевоi MicbKoi ради, який;

- здiйснюе щорiчний монiторинг виконанЕя Програми на базi даних
статистичниХ спостережеЕь, аналiтичнИх дослiдженЬ, аналiзУ громадськоТ думки,
експертних оцiнок,

2) Вiддiл фiнансiв, економiки та iнвестицiйноi полiтики Виконавчого
KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради, який:

- як головний розпорядник коштiв мiського бюджету забезпечуе
фiнансування передбачених Програмою заходiв, у межах бюджетнйх призначень,
вiдповiдно до cBoix повЕоважень.

3) КомуналЬне пiдприемство <<Управлiння комунаJIьного господарства)
Вишневоi MicbKoi ради Киево-Святоцинського району КиiЪськоi областi, яке:

- створюе единий реестр опiкунiв безпритульних тварин та едину MicbKy
електронну базу даних Bcix тварин;

- запроваджуе реестрацiю тварин (створення анкет на кожну тварину,
занесеннЯ анкет дО единоi MicbKoi електронноi бази даних, видачу посвiдчень на
тварин);



_ систематично проводитъ iнф ормацi йно-просвiтницьку
населення щодо необхiдностi дотримання правил утримання i
домашнiми та безпритульними тваринами;

- забезпечуе вiдловлювання безприryльних тварин службою вiдловлювання з
дотримаЕням принципiв ryMaHHocTi вiдповiдно до цiеi Програми та чинного
законодавства.

4) Керiвники комунальЕих пiдприемств MicTa, якi;
- забезпечують своечасне збирання та вивезенЕя побутових вiдходiв;
- забезпечують лiквiдацiю стихiйних укриттiв для безприryльних тварин на

пiдвiдомчих територiях;
- проводять робоry щодо з€rкриття пiдвалiв, горищ та iнших технiчних

примiщень у будинках з метою попередження проникнення в них тварин;
- сприяють працiвникам служби вiдловлювання у виконаннi ними cBoix

обов'язкiв;
- посилюють контроль за недопущенням несанкцiонованоi торгiвлi

тваринами на територii ринкiв та в iнших не вiдведених для цього мiсцях;
5) Киево-святошинськарайонна держЕIвна лiкарня ветеринарноi медицини

рЕвом з Комунальним пiдприемством <Управлiння комунального господарствu,)
вишцевоi Micbkoi ради Киево-святошиЕського району Киiъськоi областi:

роботу серед
поводження з

- забезпечуе контролъ за санiтарно-епiдемiологiчним станом
будiвництва об'сктiв, у тому числi законсервованих, в частинi
безпритулъних тварин;

- здiйснюе через засоби MacoBoi iнформацii iнформування насслення про
небезпеку для людей i тварин зЕlхворювання на скaц! i необхiднiсть проведення
вакцинацii домашнiх тварин;

вiд
- забезпечуе iнформування мешканцiв про проведення плановоi вакцинацiт

сказу.
6) На вимогу зоозахисних органiзацiЙ - опiкуни (фiзичнi та юридичнi особи),

якl:

- утримують собак, якi MaroTb бути простерилiзованi, вакцинованi, мати
спецiальний ошийник за згодою мешканцiв будинку. Bci витрати на догляд,
стерилiзацiю та лiкуванню опiкун бере на себе, В разi скарг з боку мешканцiв
тварина вилучаеться з-пiд опiки в притулок.

VI. КООРДИНАЦШ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

aч

територlи
наявностi

1' Координацiю роботи щодо виконання Програми здiйснюють: вiддiл з
питань житлово-комунапьного господарства, тарифоутворення,

надзвичайних ситуацiйенергоефективностi, енергозбереження та з питанъ
виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoT ради.

2. Територiальнi органи Нацiональноi полiцii Украiъи здiйснюють нагляд за
дотриманняМ законодавства про порядок поводження й утримання домашнiх
тварин, у тому числi порм про жорстоке поводження з тваринами,

з, Контроль у сферi з€жисту тварин вiд жорстокого поводження може
здiйснюватися громадськими органiзацiями, статутною метою яких € захист тварин
вiд жорсткого поводження.



4. Громадськi органiзацii у сферi зtlхисту тварин вiд жорстокого поводження
у разi виявлення фактiв жорстокого поводження з твариЕalми ставлять перед
вiдповiдними органами державноi влади питання про конфiскацiю тварин та
вlдпOвцальнlсть 0с10, якl lx утримують, вiдпOвiднO д0 чиннOг0 закOнOдавства.

5. Громадськi органiзацiТ, статутною метою яких € захист тварин вiд
жорстокого поводження, мalють право одержувати вiд органiв дерrкавноi влади та
органiв мiсцевого сап4оврядування iнформацiю, веобхiдну для реапiзацii ними cBoix
статутних цiлей i завдань.

ЧII. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЪТАТИ

виконання комплексу заходiв у сферi поводження з до ашнiми та iнш ими
тваринами дозволить:

- зменшити потенцiйну кiлькiсть безпритульних тварин;
- зменшити piBeHb забруднення територii областi вiдходами життедiяльностi

тварин;
- полiпшити епiзоотичний, санiтарно-епiдемiчний, екологiчний та санiтарний

стан MicTa;
- зберегги здоров'я населення, зменш ити

хворобами, спiлъними для людеЙ i тварин;
- сформувати с)ласIIе ryманне ставлення до тварин, якi поруч з людиною;- сприяти свiдомому ставленню громадян до iснуючих проблем у сферi

утримацrul та поводження з домашнiми та iншими твариЕаl\4и;- запровадити мiжнародний позитивний досвiд у вирiшепнi питань
поводження з домашнiми та iншими тваринами;

- сформувати у пiдростаючого поколiння етичне ставлення до тварин.
- забезпечити ефективне використання бюджетних коштiв на заходи щодо

реryлювання чисельцостi безпритульних твариЕ;
при поводженнi з безпритульними тваринами слiд керуватися вимогами та

правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством Украiни та цiею
Програмою.

VIII. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННЯ

. Фiнансування Програми здiйснюсться за рахунок коштiв бюджеry Вицrневоi
Micbkoi ради та iнших джерел фiнансування, якi не забороненi чинним
законодавством Украiни,

.Щля реалiзацii Програми необхiднi кошти у cyMi 2 млн. грн.
Фактичне фiнансування заходiв Програми 

- 
здiйснюеться у межах коштiв,

затверджених у бюджетi на кожний поточний pik, за paxyHon *o-ri" вiд здiйснення
господарськОi дiяльностi пiдприемства, цiльовою фонду MicbKoi ради, благодiйних
BHeckiB, пожертв, коштiв мiжнародних фондiв Tj органiзацiй зъхисry тварин та
iнших коштiв, не забороне}Iих чинним закснодавством Украihи.

рiвенъ захворювання населення

мiський голова I. В. Щiков


