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Про затвердження програми
«Поводження а безпритульними
тваринами в місті Ірпінь на 2017 2020 роки»
З метою підвищення рівня безпеки поводження з безпритульними тваринами
у місті Ірпінь та на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про захист тварин від
жорстокого поводження ", Ірпінська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затверд ити програму «Поводження з безпритульними тваринами в місті
на 2017- 020 роки» (далі - Програма) згідно з додатком.
2. Рішення від 29 січня 2015 року №4612-66-УІ «Про затвердження
«Програми регу лювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
«Тварини в місті » ввважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення, з питань житловокомунального господарства, промисловості, зв'язку та побутового обслуговування
населення та на першого заступника міського голови Христюка Д.В.

В.А. Карплюк

Міський голова

**СППЇ*

Додаток 1
До рішення Ірпінської

Паспорт Програми

Дата затверд» ;ення
Програми
Замовник Програми
Головний розі зобник
Програми
Відповідальні за
виконання
програмних :і5ІХОДІВ
(головні вико навці)
Основні цілі
Програми
Основні завД:шня
Програми

Розділи Проі•рами

і

Строки реал Ьації
Програми
Основні дже рела
фінансувалия заходів
Програми
Координаціїоіза
виконанням Програми

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Комунальне підприємство «Служба захисту та лікування
тварин»
Комунальне підприємство «Служба захисту та лікування
тварин»

покращення санітарно-естетичного стану міста, гуманне та
етичне ставлення суспільства до безпритульних тварин і
запобігання жорстокому поводженню з ними
■/ розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації
- безпритульних тварин;
■/ розроблення і впровадження системи масової
стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та
лікування безпритульних тварин;
^
розроблення і впровадження заходів щодо підтримки
супроводу безпритульних тварин протягом усього їхнього
життя;
.
^ створення притулків для тварин різних форм власності;
розробка і впровадження системи інформаційнопросвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з
безпритульними та домашніми тваринами серед населення
міста та розробка і впровадження курсу навчання для шкільних
та дошкільних закладів міста
1. Загальні положення. Проблеми та обгрунтування.
2. Мета та завдання Програми
3. Механізм виконання Програми
5. Строки та етапи виконання Програми.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми
7. Організаційне забезпечення та контроль за виконанням
Програми.
8. Очікувані результати виконання Програми
2017-2020
місцевий бюджет

Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та
житлово-комунального господарства Виконавчого комітету

буде здійсвр овати
Щорічний к онтроль за
виконанням Програми
здійснює

Ірпінської міської ради
постійна депутатська комісія міської ради з питань житловокомунального господарства, промисловості, транспорту,
зв’язку та побутового обслуговування

1. Загальні положення. Проблеми та обгрунтування.
1.1.

Програма поводження з безпритульними тваринами в місті Ірпінь на 2017-2020
роки (дані - Програма) розроблена відповідно до законів України «Про захист тварин
від жорстокого поводження», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативноправових актів.
1.2.
Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю безпритульних
тварин в місті, які становлять небезпеку для здоров'я людей, можуть бути носіями
небезпечних інфекцій. Також існує проблема, пов'язана із зростанням чисельності
безпритульних тварин, яка повинна бути вирішена. Комплексний та науково
обґрунтований підхід до вирішення проблеми полягає у двох напрямках роботи. З
одного боку це регулювання чисельності безпритульних тварин, а з другого боку забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними. У
такій роботі повинні бути об'єднані зусилля як громадськості, так і представників
державйих структур.
1.3.
Програма у своїй основній частині базується на ідеї стерилізації. Безпритульним
тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію та ідентифікацію може
бути надшю статус “санітарного собаки міста” і вони можуть бути відпущені в міське
середовщце з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у районі випуску.
Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього місця помешкання,
обов’язково мають бути легко візуально ідентифіковані та тавровані. Випуску
підлягають винятково неагресивні здорові тварини.
1.4.
Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, економічних і
правових заходів, які враховують закони екології, що направлені на зниження
чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, а саме:
- Ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань, що пов’язані з
бе їпритульними тваринами;
- Проведення масово стерилізації безпритульних тварин з поверненням до ареалу
ЇХ попереднього перебування і поступове, протягом декількох років, значне
зй лження Їх кількості;
- Організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх
технологій та кращого міжнародного досвіду;
- Проведення щорічної вакцинації тварин, що відпускаються на волю, від сказу
та лептоспірозу з вилученням агресивних і хворих тварин;
- Проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи серед
населення та в шкільних та дошкільних навчальних закладах.
1.5.
Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи (категорії):
1- собаки загублені і покинуті - це одиночні собаки, що мали господаря і дім, але з
різних причин втратили їх;
2- собаки спадково-вуличні - це собаки, що живуть зграями більш менш постійного
складу, ча визначеній «своїй» території (двори житлових домів, будівельні
майданчики, промислові зони тощо), що забезпечує їх необхідними для життя
умовами. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За тривалий час популяція виробила
природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами,
хворобами тощо. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що

відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства. Винищування
частини тварин і наявність доступних кормів призводить, по-перше, до міграції
бродячих тварин з інших територій, і, по-друге, до різкого спалаху розмноження у
частині чгварин, що залишилася, тобто до опору тиску на популяцію.
1.6.
Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних
тварин і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану
міста, єі
- невреГз льоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з тваринами у
місті; - недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;
- недосконалість існуючої системи реєстрації та ідентифікації тварин;
- відсутність матеріально-технічної бази, організаційного; і фінансового забезпечення
контролю за чисельністю безпритульних тварин, обліку і реєстрації домашніх і
безпритульних тварин, служби пошуку тварин, що загубились;
- недосконалість і неефективність системи вилову безпритульних тварин, яка існувала
в місті;
- не вііщрацьована система поводження з безпритульними тваринами, а саме,
проведення їхньої стерилізації, застосування сучасних гуманних методів евтаназії;

- незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;
- наявність випадків безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони
виявляються кинутими або загубленими;
- недостатня робота з
власниками собак, у тому числі в адміністративноправовоЦу полі і допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного
потомсі
1.7.
Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих ситуацій шляхом зменшення
чисельно л і безпритульних тварин гуманними методами
1.8.
Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії виконавчих
органів Ірпінської міської ради, відповідних служб, установ, комунальних
підприєм ггв, громадських організацій та фізичних осіб Щодо регулювання кількості
безпритульних тварин на основі гуманного прводження та відповідального ставлення
до них.

2. Терміни та визначення.
У цій Програмі терміни вживаються у такому значенні:
- бездогішдні тварини - домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у
тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і
намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі;
- безпритульні тварини - собаки та коти, які не мають власника;
- гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають Вимогам захисту тварин від
жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх
благу, покращання якості їх життя тощо;
- єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин - автоматизована система збору,
накопичення, обробки та зберігання даних про фізичних осіб, які супроводжують (за
згодою) безпритульних тварин, мають відповідні права та обов’язки;
- жорстоке поводження з тваринами - поводження з тваринами із застосуванням
насильницькі к методів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських
чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та
видовим особливостям;
- загальна електронна база даних непродуктивних тварин - автоматизована система
збору, накопи чення, обробки та зберігання даних про тварин у м. Ірпінь;

- ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з
присвоєння« особистого ідентифікаційного коду;
- карантинний майданчик —спеціально обладнані територія, приміщення або частини
приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову
чи тимчасової ізоляції;
- опікуй безпритульних тварин - фізична особа, яка внесена до єдиного реєстру
опікунів без притульних тварин та безпосередньо супроводжує безпритульних тварин, які
ідентифіковані і поставлені на облік у встановленому порядку;
- притулі си (міні притулки) для тварин - спеціально обладнані приміщення (території),
що належать юридичній або фізичній особі, призначені для утримання бездоглядних та
безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і! ветеринарних служб;
- пункт Тимчасового утримання тварин - спеціально облам ані території, приміщення,
призначені ;,щя тимчасового утримання бездоглядних та безпритульних тварин на час
вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням, пошуком власників тварин,
догляду за ф юрими безпритульними тваринами та тваринами після операцій стерилізації;
- реєстру ція - процес визначення та максимального збору ознак та первинних даних,
що притаманні чи безпосередньо стосуються безпритульної тварини, проводиться шляхом
внесення відповідної інформації до загальної електронної ба|зи непродуктивних тварин у
м. Ірпінь;
- собаки; що визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію
до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за
вимогами зф юнодавства У країни;
- спровокована агресія - агресивна поведінка собаки, яка вфкликана навмисними діями
третіх осіб;
- супровід безпритульної тварини - забезпечення І біологічних, видових та
індивідуальних потреб безпритульних тварин;
- тимчасова ізоляція тварин (карантинування) - тимчасове перебування тварин у
пунктах тимчасової перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до
вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
- шкода, ізаподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії
тварини - кпсода, яка призвела до погіршення фізичного абіо психічного стану здоров'я
людини, упікодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї
тварини і заподіяною шкодою;
3. Мета та завдання Програми
Оснобною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин
гуманними Методами, забезпечення їх комфортного співіснування поряд з людиною та
утвердженшгв суспільстві гуманного ставлення до тварин.
Для досягнення поставленої мети передбачається виконання наступних завдань:
2. розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації безпритульних тварин;
3. розроблення і впровадження системи масової стерилізації,) щеплення, профілактичних
обробок та лікування безпритульних тварин;
4. розроблення і впровадження заходів щодо підтримки супрЬводу безпритульних
тварин протягом усього їхнього життя;
5. створення притулків для тварин різних форм власності;
6. розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно
гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами, влаштування
безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

4. Механпм виконання Програми
Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених
Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями,
залучення до виконання Програми в установленному законодавством порядку
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого
підпорядкування здійснює Комунальне підприємство «Служба захисту та лікування
тварин» Іртиської міської ради.
До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися науково-дослідні і
наукові установи, підприємства, громадські організації та меійканці міста Ірпінь.
4.1. Вилов безпритульних тварин
і

Вилфї безпритульних тварин проводиться співробітниками служби відлову при КП
«Служба захисту та лікування тварин», з дотриманням принципів гуманності і відповідно
до цієї Програми та існуючого законодавства. Заборонена діяльність інших організацій і
осіб, у тому| числі приватних, стосовно вилову і знищення безпритульних тварин. Вилов
тварин може здійснюватись засобами і методами з додержанням гуманних принципів
моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:
- медикаментозний - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів
(снодійні, міюрелаксанти, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для
цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або
рушниці;
- механічний - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі,
сачки, сіткц, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, Які визнані потенційно
безпечними));
- комбінований - з застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.
Вило|і лені тварини транспортуються до місць утриманім (стерилізації) спеціально
обладнаним^ автомобілями групою, або індивідуально, в клітках.
До рбооти з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягай 21річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму
або наркомаінії, і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або
дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс
спеціальної іпідготовки й одержали посвідчення. Працівник з вилову безпритульних
тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при
вилові та транспортуванні тварин. До вилову безпритульних тварин не допускаються
особи, що проявляють жорстоке поводження з тваринами. Підставою усунення працівника
з вилову безпритульних тварин від роботи може бути одноразове грубе порушення правил
гуманного ставлення до тварин.
Позапланово можуть бути відновлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які
потребують ветеринарної допомоги або ізоляції. Не підлягають відлову тварини, які
раніше булй простерилізовані та повернені до попереднього місця мешкання, візуально
ідентифіковані та тавровані.
Час між вилОром та транспортуванням тварин до пункту стерилізації не повинен
перевищували трьох годин.
Працівникам служби відлову забороняється:
відновлювати тварин, невказаних у картах-направленнях, за окремими
виключеннями (у такому разі обов'язково складається акт з обгрунтуванням причини);
використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують
тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
відновлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні
узгоджуватись з ветлікарем;
І

привласнювати собі відловлених тварин, продавати і Передавати їх приватним
особам або іншим організація з будь-якої мети;
викс ристовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.
У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакт з
твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із {застосуванням сітки, «петлі»,
сачка.
і
У виіпадках, коли тварину неможливо відловити за допомогою вищезазначених
засобів, слі]а застосовувати обезруховування тварин.
У раізі потреби, при вилові безпритульних тварин, ловець зобов’язаний надати
тваринам першу допомогу.
Вивезення стерилізованих тварин з центру стерилізації здійснюється працівниками
служби відлову в строк не пізніше трьох днів після одержанні диспетчером заявки на
Перевезенні тварини.
і
Місіі;«! випуску кожної окремої тварини визначається виключно у відповідності до
протоколу і мову та карток реєстрації.
У випадку, якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після
стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором.
Диспетчер повинен здійснювати:
|
відбш зграй дія стерилізації за погодженням керівник^ КП « Служба захисту та
лікування1 ірин»;
видачу карток-направлень на стерилізацію оперативним групам;
прийом і реєстрацію повідомлень від населення про неблагополуччя. пов’язаних з
тваринами н а вулицях і оперативну реакцію на них;
збір й априкінці дня карток-направлень та актів прийоЦу-передачі тварин до центру
стерилізацц внесення робіт, що проводиться протягом дня. в 0азу даних;
ведеі;:ня бази даних.
До складу о Церативної бригади мас входити:
водій;
ловець (може поєднуватися з першим); '
воло|і[тер (при його бажанні);
ветлікар (при необхідності).
і
Транспортування безпритульних тварин, яких відновили, повинно здійснюватися на
спеціально о Зладнаних для розміщення тварин
І
4.2. Стериліз ація, вакцинація та лікування безпритульних тварин
-

Безпритульна тварина, що знаходиться під опікою підлягає обов’язковій
стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань.
- Пі зля стерилізації, тварина повинна забезпечуватись після
операційною перетримкою в установі ветеринарної медицини або
притулку, на термін, що встановлений за медичними показниками.
- Скерилізація з після операційною перетримкою, вак|цинація та лікування
безпритульних тварин проводиться в установах ветеринарної медицини (за
зікідою). Під час стерилізації тварини підлягають ідентифікації (кліпсуваня) і
після перетрнмки можуть бути передані власнику, опікуну або повернути до міста
відлову. Викпоченням є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду - такі
тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.
- ВІнеріод перетрнмки, для вирішення питання подальшого влаштування тварин,
інформація про них подається до засобів масової інформації та громадських
організацій, які опікуються долею безпритульних тварин.
Евтаназія безпритульної тварини проводиться виключно у разі травми або
хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності.
Пі!

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає спеціальна
комісія. До складу комісії обов’язково входить кері вник комунального
підприємства «Служба захисту та лікування тварин » та ветеринарний лікар,
Забороняються негуманні, хворобливі методи евтаказії тварин. Приміщення, де
проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокре млене від приміщення, де
утримуються тварини.
4.3. Облік, ідентифікація та реєстрація безпритульних тварин
-

Облік, реєстрація безпритульних тварин проводить ;я при КП «Служба захисту
та лікування тварин» і полягає у внесенні до бази даних відомостей про тварину
(стать, вік, відмітки про стерилізацію та щеплення і ощо) та присвоєнні тварині
ідентифікаційного номера, що співпадає із номером кліпси. Одночасно ведеться
рртстр опікунів безпритульних тварин.
і
І.
4.4. Створення мережі притулків різних форм власності та подальший супровід
безпритульні гх тварин
виконання завдання передбачається виділення необхідних
приміщень для розміщення відповідних закладів,
Створення, підтримка та утримання діючих притулків та міні-притулків для
безпритульних тварин різних форм власності.
- УІ притулках для безпритульних тварин утримуютьс я тварини, яким не
знайдено нового власника або опікуна. При можлив зеті вони можуть
бури передані новому або колишньому (якщо тварина була загублена) власнику
а£ю опікуну.
- Супровід безпритульних тварини може проводитися опікунами цих тварин за
активної підтримки органів місцевої влади та громадських
організацій м. Ірпінь. До обов’язків опікунів безпритульних тварин входить:
- забезпечення догляду за безпритульними,тваринами, що знаходяться під їх
опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;
- повідомлення КП «Служба захисту та лікування тварин» про випадки
захворю вашій опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарно-епідеміологічної
та/або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування людей цією твариною;
- гуманне поводження з безпритульними тваринами і повідомлення
правоохоронних органів про випадки жорстокого поводження з тваринами, а КП «Служба
захисту та лікування тварин» - у випадку загибелі або зникнення опікуваної тварини.
4.5. Забезпеч !ння виконання інформаційно-просвітницьких заходів
Цей напрямок Програми передбачає такі заходи:
- проведення просвітницької роботи серед населення Ь питань, пов’язаних
з гуманним ставленням до тварин, влаштування безпритульних
проведення стерилізації домашніх тварин, шляхом випуску друкованих видань (буклетів,
проспектів т і інше), участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із
залученням Засобів масової інформації;
- проведення консультацій з населенням, стосовно опіки над безпритульними
тваринами, що перебувають на території міста;
- пропаганда гуманного поводження з безпритульним^ тваринами;
підготовка та проведення нарад з відповідними слуярбами, установами,
комунальними підприємствами, громадськими організаціями.

-

-

Проведення навчально-освітніх заходів по гуманному та відповідальному
ставленню до тварин в дошкільних та шкільних на вчальних закладах міста.
Проведення тренінгів для педагогічного колектив} навчальних закладів з
Правил викладання курсу гуманного та відповідані ного ставлення до тварин.
розробка методичного матеріалу для використанні під час навчального курсу
д ія дошкільних та шкільних навчальних закладів.

4.6.
Повноваження громадських організацій захисту тварин Громадські організації,
статутною кетою діяльності яких є охорона та захист тварин, мають право перевіряти
поводження з тваринами будь-якими юридичними та фізичними особами. З метою
здійснення перевірок представники громадських організацій по охороні та захисту тварин
мають правд безперешкодно за посвідченнями, що підтверджують їх приналежність до
такої організації, відвідувати місця утримання тварин. У разі зиявлення випадків
жорстокого поводження з тваринами громадські організації захисту тварин мають право
ставити перед відповідними органами питання про відібранні тварини, накладення
с(гягнень на зинних осіб.
виконавчі р згани міської ради всебічно сприяють громадським організаціям, метою
діяльності яі сих є охорона та захист тварин.
5. Строки та етапи виконання Програми.

1.Розробка н<юбхідного нормативного-технічного та методичн ого забезпечення виконання
заходів Прог] зами
2ІЗатверджен ня
Програми
регулювання КП «Контрол ь
чисельності безпритульних тварин «Тварини благоустрою міста»
в місті»

Січень 2017

ЗІЗабезпечей ня
необхідної
матеріальнотехнічної іЗази для виконання заходів
Програми, і
4.Розробр іення і впровадження системи
обліку, $ їєстрації безпритульних тварин, а
також ой кунів

Січень-травень 2017

Міськвиконк ом

КП «Служба
захисту та
лікування твгірин»
5ІВиконання заходів з відлову, стерилізації та КП «Служба
захисту та
повернення на колишнє місце мешкання
лікування тв, ірин»
безпритульні йх тварин.
6.Розробленая і впровадження заходів щодо
КП «Служба
захисту та
підтримки супроводу безпритульних тварин
лікування тв Еірин»
протягом усь|ого їхнього життя
КП «Служба
7. Створення! притулків та міні-притулків для
захисту та
тварин різних форм власності
лікування тварин»
КП «Служба
впровадження
системи
8.Розробка і
захисту та
інформаційн о-просвітницьких заходів
лікування тварин»,
стосовно гу?данного поводження 3

Січень-травень 2017

по необхідності

Безперервно

Січень 2017-січень
2020
Січень 2017-січень
2020

7:

« ш ш ш іш і п а р и к а м и

і г : та курсу виховних уроків в
-еред населення
шкільних та Дошкільних навчальних закладах
місіга

і ромадська
організація «Центр
захисту тварин»,
Управління осзіти.і
науки Ірпінськрї
міської ради

І
6. Фінансове забезпечення.
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюються за рахунок:
- коштів міф .кого бюджету;
- коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.
Відпов ідно до Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Ірпінь на
2017-2020 роки, фінансування заходів проводити в розмірі 50 тис. грн. з 2017 по 2020 рік
щорічно.

7. Організаційне забезпечення та контроль за виконанням Програми.
; Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням
передбачених .Програмою заходів здійснює виконавчий комітет Ірпінської міської ради та
постійна комісія Ірпінської міської ради з питань житлово-^
промисловості^ транспорту, енергетики, звя'зку та побутового обслуговування населення.
До їк компетенції входить:
- Контроль 5а виконанням програмних завдань;
- розгляд скарг від населення стосовно тварин;
- гіроведеннк [розслідувань (перевірок), які стосуються порушень при поводженні з
тваринами;
- координацій діяльності стосовно вилову, транспбртування, стерилізації тварин, та
повернення їх ю середовища мешкання;
- зв'язок із ЗМІ та з представниками громадськості.
8. Заходи, необхідні для продуктивної реалізації Програми
1. Вести обов’язкову базу даних для реєстрації домапніх тварин із залученням
ветеринарних сілужб.
2. Уповноважити ГО «Центр захисту тварин» перевірити усі квартири та житлові
будиінки на наявність домашніх тварин і попередити їх власників про обов’язкову реєстрацію
та стерилізацік тварин протягом двох місяців. При бажанні розведення тварин, особа
зобов’язана отримати ліцензію у кінологічних клубах, в інакшому випадку домашні
нестфршпзовані тварини становитимуть потенційну загрозу для збільшення кількості
безпритульних Тварин.
3.
контроль за дотримання правильного догляду та належних умов проживання тварин
надаіи ГО «Цейгр захисту тварин», а також громадським інспекторам.
14. Створити комісію, що розглядатиме скарги, накладатиме штрафи чи попередження
(щодо жорстокого поводження з тваринами), та подання уповноважених щодо власників
незареєстрованих тварин і т.д.
15. Дозволити громадській організації "Центр захисту тварир" без перешкод роздавати у
визначених і попередньо затверджених місцях тварин, що знаходяться під опікою членів
громадської організації.
]
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6.

волити розміщення соціальної реклами на бігбордах та інших незаборонених
ЗАКОНОМ МІСІ:цях, для роз’яснювальних робіт щодо стерилізації і їуманного-ставлення по
Підношенню до тварин.
|
щ

9. Очікувані результати виконання Програми
Виконання комплексу заходів у сфері поводженні з домашніми та іншими
Т^ііаринами Дозволить:
- (зменшити (потенційну кількість безпритульних тварин;
- зменшити рівень забруднення території області відходами життєдіяльності тварин;
- поліпшити епізоотичний, санітарно-епідемічний, екологічний та санітарний стан міста;
- зберегти здоров’я населення, зменшити рівень захворювання населення хворобами,
спільними Для людей і тварин;
!
- сформувати сучасне гуманне ставлення до тварин, які поруч із людиною;
- сприяти Сиідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання та
поводженні з домашніми та іншими тваринами;
- запровадиш міжнародний досвід у вирішенні питань доводження з домашніми та
ін шими тваринами;
- осформувати у підростаючого покоління етичне ставлення до (тварин.
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