УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьоме скликання
Шоста сесія

РІШЕННЯ
від 22 квітня 2016 р. №_____
Про затвердження проекту
Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин в м.Борщеві на 2016-2017роки
Розглянувши проект Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин в м.Борщеві на 2016-2017роки, враховуючи рекомендації виконавчого
комітету взявши до уваги пропозиції постійних депутатських комісій з питань
екології, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку та підприємницької діяльності та комісію з питань
планування, бюджету та фінансів керуючись ст.42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин в м.Борщеві на 2016-2017роки згідно додатку.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські
комісії з питань екології, житлово-комунального господарства,
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та підприємницької
діяльності та комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова

Р.О. Сельський

Додаток
до рішення міської ради
№____ від ________________

Міська Програма
регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Борщеві на
2016-2017 роки
1. Загальні положення
Протягом останніх років склалась неприпустима ситуація із збільшення
великої кількості бродячих та безпритульних тварин на вулицях міста. Тварини
потрапляють в різні непередбачувані ситуації: отримують травми у дорожньо транспортних подіях, потрапляють в місця, з яких неможливо вибратись,
хворіють інфекційними хворобами. Крім того мають місце випадки жорстокого
поводження з тваринами.
Останнім часом збільшилась кількість мешканців міста потерпілих від
укусів бродячих та безпритульних тварин
Причинами появи таких собак на вулицях є:
1. - низький рівень культури населення у сфері поводження з домашніми
тваринами;
2. - відсутність обліку собак, що належать власникам;
3. - недостатня робота з власниками собак, у тому числі в адміністративноправовому полі;
4. - відсутність притулків для цієї категорії собак.
Програма розроблена у відповідності до Законів України „ Про
тваринний світ", „Про охорону навколишнього природнього середовища", „Про
ветеринарну медицину", „Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", „Про захист населення від інфекційних хвороб",
„Про захист тварин від жорстокого поводження".
2. Мета створення програми.
- Забезпечення епізоотичного благополуччя населення міста Борщева,
щодо поширення сказу серед тварин і людей.
- Зменшення чисельності безпритульних собак , котів, які є основним
ланцюгом, у поширенні сказу та лептоспірозу серед домашніх тварин.
- Зниження ризиків укусів громадян безпритульними собаками,
котами.
В здійсненні Програми принциповими та пріоритетними напрямками є:
захист навколишньої природної середи від негативних наслідків , які пов’язані з
безконтрольним розмноженням бродячих та безпритульних тварин та
виховання гуманного відношення до них.

3. Основні принципи функціонування програми.
Основними принципами функціонування програми є:
- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом викладання
курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних
навчальних закладах у системі загально - середньої, професійно - технічної
освіти;
- облік домашніх тварин відповідно до правил утримання домашніх
тварин та контроль за дотриманням цих правил органами місцевого
самоврядування;
- фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин,
зобов'язані дотримуватись вимог законів України „ Про тваринний світ", „ Про
охорону навколишнього природнього середовища","Про ветеринарну
медицину", „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення", „Про захист населення від інфекційних хвороб" , „Про захист
тварин від жорстокого поводження";
- пропоганда необхідності методів біостереалізації домашніх тварин
та широке впровадження їх службою ветеринарної медицини в практику.
4. Очікувані результати.
Організація ведення обліку собак , котів дасть можливість охопити
вакцинацією більшу кількість даних тварин проти сказу.
Заходи , по неконтрольованому розмноженню собак , котів методом
біостерилізації, умертвіння не планованого новонародженого приплоду,
зумовлять зменшення чисельності даних тварин, а також шляхом відбору
утримувати кращі породи.
Вилов безпритульних тварин забезпечить санітарне та епідемічне
благополуччя міста, захист тварин і населення від інфекційних хвороб, в першу
чергу щодо сказу та лептоспірозу.
5. Фінансове забезпечення програми.
Для реалізації заходів , передбачених програмою, виділити кошти з
міського бюджету в розмірі 219 тисяч гривень, для придбання спецодягу і
лікарських препаратів для біостерилізації тварин тощо.
№ Найменування заходів
п/п
1

Виконавець

Джерело
фінансу
вання
Проведення біостерилізації Борщівська
Міський
виловлених безпритульних ЖЕД № 1, бюджет
тварин
ліцензовані
спеціалізовані
організації

Орієнтовні обсяги фінансування
тис.грн.
2016 р
2017 р.
22 тис. грн
15 тис. грн

2

3

4

5

Створення карантинного Борщівська
майданчика
для ЖЕД № 1
тимчасового
утримання
безпритульних собак ( на
10 собак) та облаштування
підсобних приміщень
Придбання спецзасобів для Борщівська
гуманного
відлову ЖЕД № 1
бродячих тварин та/або
оплата
послуг
спеціалізованої організації;
Утримання тварин в пункті
тимчасової перетримки
- харчування тварин;
-забезпечення
дезінфікуючими засобами;
-забезпеченнями
медикаментами
- евтоназія незворотньо
хворих, агресивних тварин
Реєстрація
та
перереєстрація собак, які
мають
власників
та
безпритульних собак

50 тис. грн..

50 тис. грн..

10 тис. грн..

10 тис. грн..

Міський
бюджет

Міський
бюджет

Борщівська
ЖЕД № 1

Міський
бюджет

30 тис. грн..

30 тис. грн

Борщівська
ЖЕД № 1

Міській
бюджет

1 тис. грн..

1 тис.грн.

113 тис. грн.

106 тис. грн.

Всього:

6. Організація та контроль за виконанням Програми.
Координацію роботи щодо виконання Програми покласти на
заступника міського голови.
Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які
виділені на її виконання.

Секретар міської ради

Г.В.Ковбель

