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Додаток 1 

до рішення міської ради 

                                                                 від 22.12.2017 p. № 2-17 

 

ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕРИЛІЗАЦІЙНО-КАРАНТИННОГО 

ПУНКТУ НА ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРОТЯГОМ 2018-2020 РОКИ 

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програмою підтримки діяльності стерилізаційно -карантинного-пункту на 

території Кам’янської міської територіальної громади протягом 2018-2020 років 

(далі – Програма) передбачається проведення комплексу управлінських, 

економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності 

безпритульних тварин  гуманними методами.  

Нормативно - правове регулювання Програми здійснюється відповідно до 

Законів України  «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» та наказу Міністерства економіки України від 

04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку 

розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання», ветеринарно-санітарними вимогами до утримання тварин у притулках, 

затвердженими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 

15.10.2010 № 438, Положенням про притулок для тварин, затвердженим наказом 

Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439.  
 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Дана Програма на 2018-2020 роки розроблена з метою підтримки діяльності  

створеного в 2017 році  в м. Кам’янка стерилізаційно-карантинного пункту, який діє   

для ефективного, дієвого, економічно вигідного, суспільно прийнятного 

цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманним 

методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду. 

Метою Програми також є забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя і належного благоустрою населених пунктів району, забезпечення 

громадського спокою та сприятливого морального клімату у суспільстві, донесення 

до суспільної свідомості стандартів гуманного поводження із тваринами,  

закладення підґрунтя для розвитку цивілізованої і гуманної місцевої спільноти. 

 

ІІІ. ШЛЯХИ І СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕРИЛІЗАЦІЙНО-

КАРАНТИННОГО ПУНКТУ  

З метою контролю популяції безпритульних тварин, що дозволить поступово, 

але надійно  знизити чисельність безпритульних тварин на вулицях міста, в 

Кам’янці в 2017 році створено стерилізаційно-карантинний пункт. Стерилізація 

унеможливлює їх подальше розмноження, а також допоможе взяти під контроль 
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ситуацію із ризиком виникнення епізоотій, особливо таких небезпечних 

захворювань, як сказ.  

Методи Програми є етичними і гуманними, що дозволяє розраховувати на її 

широку соціальну підтримку. Впровадження  заходів Програми стане не лише 

ефективним  вирішенням проблеми поводження з безпритульними тваринами, але й 

демонстрацією можливості впровадження на території об’єднаної територіальної 

громади передових європейських практик у вирішенні  важливих  соціальних 

проблем. 

ІV. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

досягнення її мети. Завданнями Програми є: 

1.   запровадження системи  гуманного вилову, масової стерилізації та 

вакцинації, реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх  

новим власникам або  поверненням до ареалу попереднього перебування, а саме: 

- відлов безпритульних тварин; 

- карантинування виловлених тварин на спеціально обладнаному 

майданчику (5 діб згідно норм Закону України "Про захист тварин від жорстокого 

поводження"); 

- стерилізація тварин (10 днів – мінімальний  період для реабілітації); 

- вакцинація тварин проти сказу (на 10-14-й день після стерилізації); 

- ідентифікація та реєстрація тварин; 

- прилаштування (пошук нових господарів) або повернення стерилізованих 

та щеплених тварин на попереднє місце проживання. 

2. Запровадження моніторингу ситуації із безпритульними тваринами, 

створення системи обліку тварин. 

3. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо 

необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми тваринами, 

необхідність стерилізації домашніх тварин, недопущення викидання їх на вулицю та 

жорстокого поводження із тваринами (домашніми та безпритульними) та 

відповідальність за порушення закону. Висвітлення проблемних питань поводження 

з тваринами у ЗМІ, поширення просвітницької інформаційної продукції.  

Кошторис витрат Програми зазначений у додатку 1 до Програми.  

 

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету; коштів за угодами про соціальне 

партнерство між органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими 

товаровиробниками, власних коштів суб’єктів господарювання, коштів міжнародної 

технічної допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством. 

VI КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Реалізацію заходів Програми здійснюють органи місцевого самоврядування в 

межах повноважень. 
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Органи місцевого самоврядування та районна державна адміністрація 

сприяють проведенню роз’яснювальної роботи серед громадськості району з метою 

запобігання появи безпритульних тварин. 

Управління агропромислового розвитку Кам’янської райдержадміністрації в 

межах повноважень: 

- надає консультації щодо дотримання вимог ветеринарного законодавства 

при реалізації Програми; 

- забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду 

(контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин;  

- здійснює у межах повноважень, державний нагляд за тваринами та 

роботою зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного 

походження; 

- долучається до виконання окремих пунктів Програми (здійснення 

вакцинації проти сказу). 

Черкаський обласний благодійний фонд "Еко-центр" бере участь у реалізації 

заходів Програми та контролю за її реалізацією. 

 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

фінансування  

на 2018 рік, тис. 

грн 

Орієнтовний обсяг 

фінансування  

на 2019 рік, тис. 

грн 

Орієнтовний обсяг 

фінансування  

на 2020 рік, тис. 

грн 

Міський 

бюджет 

120,00 150,00 150,00 

Усього 120,00 150,00 150 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                          А.М.Плєшкань 
 


