


*

Фінансові показники 

за 2017 рік 
1 Заробітна плата (начальник КП, бухгалтер) 117903,66 
2 Податок на доходи фізичних осіб 18% 26363,56 
3 Військовий збір 1,5% 2196,97 
4 Єдиний соціальний внесок 22% (нарахування) 32221,82 
5 Послуги по вилову тварин на утримання 16000,00 
6 Послуги по вилову тварин на стерилiзацiю 63772,40 
7 Громадський бюджет: 

шприцемет 

22800,00 

8 Громадський бюджет: обладнання для вилову тварин 

голки - 100 шт., ковпачки - 150 шт., пастка "Снеппі" - 2 шт., 

пристрій для захоплення тварин - 1 шт. 

12000,00 

9 Юридичнi послуги за серпень-грудень 2017 р. 15000,00 
10 Розроблення проекту землеустрою 4586,18 
11 Комп та відеотехніка (відеокамера, планшет, GPS-навігатор, 

ноутбук (2 шт.), БФП) 

35968,00 

12 Пристрій для захоплення тварин, клітка-пастка (2шт.), сітка 

для захоплення тварин 

21230,00 

13 Друкарськi послуги 16367,00 
Сума, всього   

386409,59 

Середня заробітна плата за 2017 рік по підприємству 6657,00 грн. 



Результати роботи комунального підприємства «Служба захисту та 
лікування тварин» Ірпінської міської ради за 2017 рік. 
*Отримано від чергової частини КП «Муніципальна варта»: 32 виклики   
*Поліція: 12 викликів 
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин м. Ірпінь методом 
стерилізації: 

* Загалом за 2017 рік стерилізовано: 47 тварина.  
*На утримання по договору по життєвого утримання прилаштовано: 5 тварин 
Було забрано з вулиці  та передано на опіку волонтерам громадській організації 
«Центр захисту тварин»:  

* 78 тварин (потребували медичної допомоги, знаходились у непридатних для 
існування умовах, вилучені у зв’язку з порушенням умов утримання) 
* 8  птахів (сови, лебеді, соколи)  
*Повернуто господарям загублених тварин: 17 (проведено просвітницьку роботу по 

умовам утримання та відповідального ставлення) 
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З метою захисту мешканців міста та 

захисту від страждань і  загибелі  тварин  

внаслідок жорстокого поводження з 

ними, відповідно до Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого 

поводження», керуючись Законом 

Україні « Про місцеве самоврядування в 

Україні» 27 квітня на тридцять другій 

сесії Ірпінської міської ради депутати 

прийняли рішення про заборону 

розмыщення пересувних цирків, які 

використовують у своїй діяльності 

тварин. 
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