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  ПРОГРАМА 

запобігання безпритульності  та 

розмноженню бродячих тварин на території  

населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади 

на 2020-2022 роки 
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2019 рік 



 

ПАСПОРТ 

Програми  запобігання безпритульності та розмноженню  бродячих тварин 

на  території  населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громадина 2020-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Нормативно – правові документи на 

підставі яких  розроблено програму 

Закони України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», «Про 

захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про ветеринарну 

медицину», «Про санітарно-

епідеміологічне благополуччя 

населення». 

3. Розробник програми Виконавчий комітет  міської ради  

4. Учасники програми Виконавчий комітет міської ради, 

КП «Благоустрій»,  заклади 

ветеринарної медицини, громадські 

організації, Головне управління 

Держпромспоживслужби в 

Чернігівській області, 

зооволонтери 

5. Відповідальний виконавець Виконавчий  комітет міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, усього: 

 

2020 рік – 150 000,0 

2021 рік – 150 000,0 

2022 рік – 150 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

На теперішній час у громаді склалася не проста ситуація з питання 

утримання домашніх тварин, а саме:  

-відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;  

-недостатність контролю за дотриманням правил утримання тварин та 

своєчасністю проведення вакцинації;  

-не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне 

розмноження;  

-неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань 

поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і в Корюківській 

територіальній громаді;  

-відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів 

регулювання кількості безпритульних тварин;  

-відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового 

забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, служби пошуку 

тварин, які загубилися;  

-незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;  

-випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що 

вони виявляються кинутими або загубленими;  

-відсутність контролю в місцях продажу тварин та притулків для тварин в 

місті. 

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на 

вулицях громади, є неприйнятною.  

Вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану 

громади, загострення соціального напруження, збільшення кількості 

постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин.  

Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та 

одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у 

місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; 

непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами.  

Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин. 

Залишається проблема несанкціонованих кладовищ і безсистемних захоронень 

тварин в межах громади. 

 Програма спрямована на  фінансове забезпечення заходів щодо 

регулювання  кількості бездомних (бродячих) тварин на території населених 

пунктів  громади, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших  

небезпечних захворювань, які передаються через  бродячих тварин, приведення  

умов  поводження  з бродячими тваринами до цивілізованих норм. 

 Актуальність  цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих 

тварин на території  громади, регулярними спалахами захворювання тварин на 

сказ на території  громади, неодноразовими  зверненнями жителів громади, 

особливо дітей, які  потерпають від  бродячих  собак. 



 

 Програма направлена на  визначення шляхів вирішення  проблем з 

перебування на вулицях громади бродячих тварин, які  становлять потенційну 

загрозу мешканцям. 

 

2. МЕТА  ТА ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

 Мета Програми   спрямована на  розв’язання  проблеми цивілізованим 

шляхом, з урахуванням  думки жителів громади, щодо  гуманного  поводження 

з бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території 

громади і в першу чергу в громадських  місцях (вулиці, дитячі майданчики, 

ринки), запобігання виникнення агресії з боку бродячих  собак, забезпечення  

постійного нагляду за станом  їх здоров’я та  вилучення  хворих тварин на 

території населених пунктів громади, негайне прибирання трупів померлих 

тварин. 

 Досягнення  зазначеної мети буде здійснюватись шляхом реалізації 

заходів, передбачених цією Програмою. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ   ТА ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ 

 Основними завданнями Програми є: 

- розв’язання проблеми безконтрольного перебування на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади значної 

кількості  бродячих тварин, особливо в громадських місцях із значним 

скупченням людей, які  становлять потенційну загрозу здоров’ю та життю  

жителів громади; 

- запобігання  спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші  

інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- безконтрольне збільшення  поголів’я бродячих тварин. 

Основні заходи з виконання Програми: 

- забезпечення співпраці з правоохоронними органами по встановленню 

власників бродячих тварин та притягнення їх до адміністративної  

відповідальності. 

    Виконавці: виконком  міської ради,  

Корюківське відділення поліції     Менського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області (у 

відповідності до Закону України «Про 

Національну поліцію») 

- інформування  населення  про порядок та  правила  тримання  собак, 

котів і хижих тварин на території населених пунктів Корюківської міської ради 

з метою попередження  виникнення випадків потрапляння  тварин на вулиці. 

    Виконавці: виконком  міської ради,  

     зооволонтери 

- проведення заходів  із стерилізації, щеплення, профілактичних обробок 

бродячих тварин, вилучення хворих тварин із вулиць, проведення їх лікування  

чи вжиття інших гуманних заходів з метою недопущення розповсюдження  

інфекційних хвороб. 



 

  Виконавці: заклади ветеринарної  медицини,                        

громадські організації, КП «Благоустрій»,  

 зооволонтери; 

 

- забезпечення негайного вилучення  з території населених пунктів трупів 

загиблих тварин та захоронення їх у відведених для цього  місцях.  

    Виконавці: КП «Благоустрій»,  

    заклади ветеринарної медицини; 

- забезпечення  спільно з  лікарнею ветеринарної медицини інформування 

населення  про необхідність реєстрації собак, котів та інших хижих  тварин, які 

перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного щеплення  проти 

сказу та проведення лікувально-профілактичних  обробок.   

Виконавці: виконавчий комітет міської ради 

заклади ветеринарної медицини. 

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Виконання  Програми здійснюється  в межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті відповідно на 2020 - 2022 роки та  інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

- зменшення  кількості  бродячих  тварин в громадських місцях населених 

пунктів міської територіальної громади; 

- зменшення  стану  небезпеки, яку спричиняють бродячі тварини для 

жителів громади, особливо для дітей; 

- виховання в людей, особливо у дітей гуманного, відповідального  

ставлення до домашніх тварин (собак, котів). 

 

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Прогнозний обсяг видатків на виконання  Програми, виходячи з потреби 

на проведення заходів, складає 450,0 тис. грн. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Контроль за виконанням Програми здійснюють: профільні комісії міської 

ради, виконавчий апарат міської ради, громадські організації.  

 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 


