
  
                                         ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 19 лютого 2016 року          

                                                                 

Про затвердження Програми захисту  

тварин від жорстокого поводження на  

території Гребінківської міської ради на 2016 рік 

 

 Керуючись  Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», враховуючи чисельні звернення юридичних установ та 

населення міста, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА : 
1. Затвердити Програму захисту тварин від жорстокого поводження на 

території Гребінківської міської ради на 2016 рік (далі Програма) (додається). 

2. Передбачити фінансування Програми на 2016 рік у сумі 10000 

(десять тисяч) гривень. 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, 

інших об’єктів, що розміщені на території Гребінківської міської ради 

(Ніколаєнко Р.В.). 

 

 

 

 

   Міський голова                                       В. Колісніченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 



                                                                                                 Додаток до рішення 3-ї сесії              

                                                                                                 Гребінківської міської ради         

                                                                                                7-го скликання  від 19.02.2016  

                                                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

                                                 ПРОГРАМА  
захисту тварин від жорстокого поводження на території  

Гребінківської міської ради  

на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                        

 

                                                     м. Гребінка  
 

 

 



П А С П О Р Т 

                Програми організації громадських оплачуваних  

                                      робіт  у м. Гребінка на 2016 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2. Законодавство, яке 

регламентує розроблення 

програми 

Відповідно до Законів України " Про 

місцеве самоврядування в Україні ", 

«Про захист тварин від жорстокого 

поводження » 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

4. Виконавець програми  Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради; постійна комісія міської 

ради з питань законності, 

правопорядку,  захисту прав людини, 

найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, площ, парків, 

скверів, інших об’єктів, що розміщені 

на території Гребінківської міської 

ради; Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств 

5. Термін реалізації програми 2016 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

 10 тис. грн. 

6.1. коштів міського бюджету  10 тис. грн. 
                                                                                                                                                                                         

 

 

Мета та основні заходи Програми. 
 

1. Метою цієї Програми є захист тварин на території Гребінківської  

міської ради від жорстокого поводження, регулювання чисельності 

бездомних тварин. 

2. Захист життя і здоров’я людей від нападу та укусів бездомних 

тварин. Це питання є особливо актуальним, якщо врахувати, що сироватка 

від укусів тварин на даний час відсутня.             

 

Заходи програми 

 

№ 

п/п 

Заходи програми Фінансові 

ресурси 

Примітка 

1. Визначення домінуючих тварин у 4 тисяч грн.  



зграї, транспортування їх до 

ветеринарної лікарні, проведення 

їх біостерилізації 

2. Організація  відлову бездомних 

тварин за необхідності оборони 

від нападу тварин та у разі загрози 

життю і здоров’ю людей та їх 

транспортування до ветеринарної 

лікарні 

 5 тисяч 

гривень 

 

3. Умертвіння окремих тварин,  які 

хворі на сказ чи на інше особливо 

небезпечне захворювання або є 

носіями особливо  

небезпечного захворювання 

 

1 тисяча 

гривень 

 

 

  Дозволити міському голові у межах фінансування заходів Програми 

змінювати фінансові ресурси у разі потреби. 

 Організація заходів Програми здійснюється шляхом перерахування 

коштів Гребінківському комбінату комунальних підприємств, який 

безпосередньо здійснює розрахунки з виконавцями після підписання 

відповідного договору (угоди). 

 

 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми . 

 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших не заборонених законодавством джерел. Кошти 

перераховуються Гребінківському комбінату комунальних підприємств. 

Передбачити на фінансування Програми у 2016 році кошти у сумі 

10000 (десять тисяч ) гривень.           

 

         Міський голова                                                             В. Колісніченко 


