
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 18 лютого 2019 року № 610

Про затвердження Програми поводження
з безпритульними тваринами на території
Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»,
Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму поводження з безпритульними тваринами на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та
засобів масової інформації (Рябека Р.М.).

Міський голова В. Колісніченко



П А С П О Р Т
Програми поводження з безпритульними тваринами на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

1. Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської міської
ради

2. Співрозробники програми Гребінківський комбінат комунальних
підприємств

3. Відповідальний виконавець
програми

Виконавчий комітет Гребінківської міської
ради, Гребінківський комбінат
комунальних підприємств

4. Учасники програми Гребінківська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, ТОВ
«Гребінківська міська лікарня ветеринарної
медицини», громадські об’єднання, фізичні
особи - підприємці

5. Термін реалізації програми 2019 рік
6. Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні
програми

Бюджет ОТГ

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього, у
тому числі:

150 тис. грн.

8. коштів бюджету ОТГ 150 тис. грн.
коштів інших джерел -



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 17 сесії міської ради 7-го скликання

Від 18.02.2019 № 610

ПРОГРАМА
поводження з безпритульними тваринами
на території Гребінківської об’єднаної

територіальної громади
на 2019 рік

м. Гребінка
2019 рік



РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма поводження з безпритульними тваринами на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі – 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 нормативно-правових актів. Необхідність
розроблення Програми викликана перебуванням великої кількості безпритульних
тварин на території об’єднаної територіальної громади, що у свою чергу призводить
до погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану територій, якості
життя мешканців і гостей ОТГ, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих проблем. Передбачається
створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Гребінківської
міської ради, відповідних служб, установ, комунальних підприємств, громадських
організацій та фізичних осіб щодо реагування на звернення мешканців територіальної
громади з питань, що регулюються Законом України «Про захист тварин від
жорстокого поводження».

РОЗДІЛ ІІ.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА
Ставлення людей до тварин визначає рівень гуманності суспільства. Жорстоке

поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності,
спричиняє моральну шкоду людині.

Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без
сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного
поводження з тваринами є однією з них.
У 2006 році Верховна Рада ухвалила Закон України «Про захист тварин від
жорстокого поводження», яким визначено основи гуманного ставлення до тварин,
що є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання
громадян.

Поширення популяції безпритульних тварин на території ОТГ призводить до
погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, є загрозою розповсюдження сказу й
інших захворювань.

Програма має сформувати практику контролю над популяцією безпритульних
тварин з дотриманням вимог чинного законодавства у цій сфері у об’єднаній
територіальній громаді.

РОЗДІЛ ІІІ.
МЕТА ПРОГРАМИ

Програма розроблена з метою створення суспільно прийнятного цивілізованого
відношення до безпритульних тварин, ефективного, дієвого, економічно вигідного,
механізму регулювання 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 об’єднаної територіальної
громади, громадського спокою та сприятливого морального клімату, донесення до
суспільної свідомості стандартів гуманного поводження із тваринами, закладення
підґрунтя для розвитку цивілізованої і гуманної місцевої спільноти.

РОЗДІЛ ІV.
ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Використання сучасних технологій контролю популяції безпритульних тварин,
розроблених із врахуванням біологічних моделей життєвого циклу тваринної
популяції, дозволить поступово, але надійно знизити чисельність безпритульних
тварин, оскільки стерилізація унеможливлює їх подальше розмноження, а також взяти
під контроль 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 Програми стане не лише ефективним
вирішенням проблеми поводження з безпритульними тваринами, але й
демонстрацією можливості впровадження передових європейських практик у
вирішенні важливих соціальних проблем.

РОЗДІЛ V.
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

1. Створення карантинного майданчика або стерилізаційно-карантинного
пункту (притулку тимчасового утримання) для тимчасового утримання тварин на
період стерилізації, карантину, вакцинації проти сказу.

2. Впровадження 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 карантинних майданчиках (5 діб,

згідно норм Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження");
- стерилізація тварин (10 днів – мінімальний період для реабілітації за умов

використання під час операцій звичайного шовного матеріалу, або 2 доби – за умов
використання під час операцій шовного матеріалу, що саморозсмоктується і не
потребує зняття);

- вакцинація тварин проти сказу;
- ідентифікація та реєстрація тварин;
- прилаштування (пошук нових господарів) або повернення стерилізованих та

щеплених тварин на попереднє місце проживання.
3. Запровадження моніторингу ситуації із безпритульними тваринами,

створення системи обліку тварин.
4. 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.

РОЗДІЛ VІ.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме:
- зниженню чисельності безпритульних тварин на вулицях;
- забезпечення контролю чисельності безпритульних тварин;
- захисту життя і здоров'я населення від ризиків, що виникають у результаті

хвороб, що переносяться тваринами;
- забезпеченню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації, запобіганню

виникненню та поширенню серед тварин хвороб, у т. ч. небезпечних для людини;
- зниженню витрат на епідеміологічні заходи та лікування населення;
- вихованню підростаючого покоління у дусі гуманного та відповідального

ставлення до життя людини і тварин, оточуючого світу загалом;
- забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо

регулювання чисельності безпритульних тварин;
- зниженню рівня конфліктних ситуацій, пов’язаних із тваринами;
- забезпеченню спокою у суспільстві, підвищення рівня безпеки та комфорту

проживання, поліпшенню благоустрою;
- зростанню іміджу Гребінківської ОТГ, як прогресивної та перспективної

території для іноземних партнерів та потенційних інвесторів.
РОЗДІЛ VIІ.

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.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми у 2019 році складає 150,0 тис.
гривень.

№
п/п

Заходи Програми Сума (тис. грн.)

1. Придбання шприцемету, шприців-дартсів,
обладнання та спеціального одягу

90,0

2. Придбання кліток металевих для тимчасового
тримання тварин

25,0

3. Стерилізація, вакцинація та евтаназія тварин 35,0



Дозволити міському голові в межах кошторисних призначень вносити зміни до
розділу VII Програми розпорядженням з послідуючим затвердженням його на сесії
міської ради.

РОЗДІЛ VIІІ.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Реалізацію заходів Програми здійснюють у межах повноважень виконавчий
комітет Гребінківської міської ради, Гребінківський комбінат комунальних
підприємств, Гребінківська державна лікарня ветеринарної медицини, ТОВ
«Гребінківська лікарня ветеринарної медицини», фізичні особи - підприємці.

Участь у реалізації заходів Програми та контролю за їх виконанням беруть
неурядові громадські об’єднання та організації.

Міський голова В. Колісніченко


