
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__15.08.2018_____                                                                                             №_270 

 м. Лиман 

Про попередній розгляд рішення міської 

ради “Про затвердження Програми 
ефективної системи організації роботи 

з гуманного регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних  тварин на 

території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до 2020 року”. 

 
        З метою гуманного поводження з безпритульними тваринами,вирішення питання 

їх утримання,стерилізації,кліпсування та вакцинації у населених пунктах,згідно п.15 

Зокону України “Про захист тварин від жорсткого поводження”, керуючись ст.52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

ВИРІШИВ: 
         1. Схвалити проект рішення  Лиманської міської ради “Про затвердження Програми 
ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і 

безпритульних  тварин на території Лиманської об'єднаної територіальної громади до 2020 

року”(додається). 
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльова О.М.. 

 
 

 

Міський голова                                             П.Ф. Цимідан 
 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

__________                                                                                        №________ 

                                                                             м. Лиман 

 

Про затвердження “Програми 

ефективної системи організації роботи 

з гуманного регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних  тварин на 

території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до 2020 року “ 

 

 

 З метою гуманного поводження з безпритульними тваринами, вирішення 

питання їх утримання, стерилізації, кліпсування та вакцинації у населених пунктах , 

згідно п.15 Закону України “Про захист тварин від жорсткого поводження”,  Плану 

заходів для забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами на 

території Донецької області на період до 2020 року, керуючись п.22 ч.1 ст. 26, ст.60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму ефективної системи організації роботи з гуманного 

регулювання чисельності бродячих і безпритульних  тварин на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади до 2020 року (додається). 

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради  з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький), з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності (Свирид) та першого 

заступника міського голови Драча Ю.А. 

 

 

Міський голова                                                                                   П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

    ___________                                                                              №__________ 

м. Лиман 

 

Про затвердження “Програми 

ефективної системи організації роботи 

з гуманного регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних  тварин на 

території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до 2020 року “ 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

 

Перший заступник міського голови  Ю.А. Драч   

Постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики 

 

 А.П.Коломацький   

Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства та 

комунальної власності 

 В.В. Свирид   

Юридичний відділ міської ради  І.О.Шуляченко   

Секретар міської ради  Т.Ю. Каракуц   
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                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням  

Лиманської міської ради 

__________№ ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

ефективної системи організації роботи з гуманного 

регулювання чисельності бродячих і безпритульних  

тварин на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади  

до 2020 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Лиман 

2018 
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Назва Програми:     Програма ефективної системи організації роботи з гуманного 

регулювання чисельності бродячих і   безпритульних тварин на території 

Лиманської об'єднаної   територіальної громади до 2020 року (далі Програма).                                                       

 

Підстава до 

розробки 

Програми: 

- Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами; 

- Закон України від 13.12.2001  №2894 «Про тваринний світ» із 

внесеними до нього змінами;  

-  Закон України від 21.02.2006 №3447-ІV «Про захист тварин 

від жорстокого поводження»  із внесеними до нього змінами. 

Замовник 

Програми:  

 

Лиманська  міська рада 

 

Розробник 

Програми: 

 

Відділ екології та природних ресурсів виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

 

Головна мета 

Програми: 

Організація роботи з регулювання чисельності бродячих і 

безпритульних тварин на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади для забезпечення гуманного ставлення 

до тварин та створення безпечних умов життєдіяльності 

мешканців на території Лиманської об'єднаної територіальної 

громади. 

 

Строки 

реалізації 

Програми: 

 

До 2020 року 

Джерела 

фінансування 

Програми: 

- Бюджет Лиманської об'єднаної громади; 

- Інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

Програми: 

Бюджет  Лиманської об'єднаної громади –595 080,00  грн. 

  

 

Очікуванні 

кінцеві 

результати 

реалізації 

Програми: 

- зменшення чисельності бродячих  і безпритульних тварин; 

- підвищення рівня безпечної життєдіяльності мешканців 

міста та населених пунктів Лиманської об'єднаної 

територіальної громади; 

- поліпшення епізоотичної ситуації на території  

Лиманської об'єднаної територіальної громади 

- формування у населення гуманного ставлення до тварин. 

 

2.  

 

3. Сучасний стан проблеми 
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Аналіз ситуації у сфері поводження з безпритульними тваринами дає 

можливість зробити висновок, що у Програмі на 2012-2017 роки були враховані 

майже всі існуючі на сьогоднішній день підходи до вирішення проблеми 

безпритульних тварин.  

Первинний ефект від Програми почав проявлятися через рік після 

завершення активної фази: 

- зменшилася кількість нещасних випадків в наслідок укусів домашніх та 

безпритульних тварин; 

- зросла кількість безпритульних цуценят та котів, яким знайшли власників; 

- зросла кількість простерилізованих, вакцинованих та відданих під нагляд 

бездомних тварин; 

- збільшився рівень  поінформованості населення щодо гуманного ставлення 

до безпритульних тварин.   

Максимальний результат мав настати через 4-5 років.  

Але, у зв'язку з останніми подіями на Донеччині, десятки тисяч людей 

змушені були покинути рідні місця. Міста в зоні АТО заполонили тисячі кинутих 

напризволяще переляканих безпритульних тварин, які бродять по вулицях у 

пошуках їжі. Склалась неприпустима ситуація із збільшенням великої кількості 

бродячих та безпритульних тварин на вулицях міста. Тварини потрапляють в різні 

не передбачувальні  ситуації: отримують травми у дорожньо – транспортних 

подіях, потрапляють в місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними 

хворобами. 

Реалізація Програми до 2020 року спрямована на зменшення чисельності 

безпритульних тварин завдяки масовій стерилізації і вакцинації та створенню 

притулку для безпритульних тварин. 

 

4. Мета і основні завдання Програми 

 Головна мета Програми – організація роботи з регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних тварин на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади для забезпечення гуманного ставлення до тварин та 

створення безпечних умов життєдіяльності мешканців на території Бахмутської 

міської ради. 

 

Основні цілі Програми: 

- вирішення питання скорочення чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами; 

- попередження жорстокості та пропаганда гуманного ставлення до тварин; 

- залучення молоді до справи захисту тварин та бережливого ставлення до 

фауни. 

Основні завдання Програми: 

- поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади; 

- зниження чисельності бродячих  і безпритульних тварин; 

- проведення відлову, вакцинації та стерилізації тварин; 

- підвищення в суспільстві рівня етичного і гуманного відношення до тварин; 



5 

- запобігання випадків жорстокого поводження з тваринами; 

- об’єднання людей небайдужих до проблем тварин; 

- пропаганда турботи і уваги до братів наших менших; 

- співпраця з громадськими організаціями, які працюють у сфері охорони 

тварин і живої природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Виконання заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності 

бродячих і безпритульних тварин на території Лиманської об'єднаної територіальної громади до 2020 року 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу Найме

нуванн

я 

показн

ика 

Значення показника Програми Виконавці Джерело 

фінансування 
Орієнтований 

обсяг 

фінансування, 
всього 
тис.грн. 

У тому числі за роками 
Усього В тому числі за роками 2018 2019 2020   

2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7   10 11 12   15   

1 Відлов   тварин од. 687 229 229 229   Комунальне підприємство 

“Лиманський “Зеленбуд” 
 Бюджет 

Лиманської 

ОТГ 

595,080 198,3

60 
198,36

0 
198,36

0 
  

2 Робота з засобами масової 

інформації щодо 

пропаганди гуманних 

засобів регулювання 

чисельності бродячих і 

безпритульних тварин 

       Відділ екології та 

природних ресурсів 

Лиманської міської ради 

Не 

потребує 

      

3 Супроводження власного  

сайту в мережі Інтернет та 

сторінки у соціальних 

мережах з гуманних 

засобів регулювання 

чисельності бродячих і 

безпритульних тварин 

       Відділ екології та 

природних ресурсів 

Лиманської міської ради 

Не 

потребує 

      

4 Пошук безпритульним 

тваринам нових 

господарів, моніторинг 

чисельності бродячих 

тварин і їх місць 

проживання 

       Відділ екології та 

природних ресурсів 

Лиманської міської ради, 

Комунальне підприємство 

“Лиманський “Зеленбуд” 

Не 

потребує 

      

5 Пошук та виділення 

території під будівництво 

Притулку для 

безпритульних  

од. 1 1     Проведення акцій щодо 

збору коштів для 

утримання стерилізованих 

тварин 

Не 

потребує 

      

 Всього:  688 230 229 229     595,080 198,3

60 
198,36

0 
198,36

0 
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5.Очікувані результати 

 

Виконання заходів Програми дозволить зменшити чисельність бродячих і 

безпритульних тварин та підвищити рівень безпечного співіснування мешканців 

Лиманської об'єднаної територіальної громади і тварин; забезпечить умови щодо 

захисту життя та здоров’я мешканців міст, відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля.  

          Завдяки впровадженню вакцинації проти сказу усіх стерилізованих тварин 

буде досягнуте поліпшення епізоотичної ситуації на території  Лиманської 

об'єднаної територіальної громади. 

Заходи Програми спрямовані на формування у населення гуманного 

ставлення до тварин: з повагою ставитися до їхнього життя, бути їм корисними, 

надавати допомогу, покращувати якість життя. 

         Основні заходи Програми розроблені з врахуванням  вимог Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» та Закону України «Про 

тваринний світ».  

 
Програму ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання 

чисельності бродячих і безпритульних тварин  на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади до 2020 року розроблено відділом екології та природних 

ресурсів виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 

Начальник відділу екології  

та природних ресурсів  

виконавчого комітету  

Лиманської міської ради                                                         В.Д.Лебеденко 

 

Секретар 



      Техніко-економічне обґрунтування, що пов’язані з витратами із бюджету  громади

по заходу “Відлов тварин” до Програми ефективної системи організації роботи з

гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних  тварин на території

Лиманської об'єднаної територіальної громади  до 2020 року.

       Згідно запропонованої Програми по заходу “Відлов тварин”,  до уваги взято

Калькуляцію  на  Послуги  з  відлову  безпритульних  тварин  ФОП  Панєвіна

В.О.,61052,м.Харків, вул.Полтавський шлях, 53/55, оф.6,яка додатком до Договрору на

відлов  безпритульних  тварин   №25-04  від  27.04.2018  р.  з  КП  “Лиманський

“Зеленбуд” , де надана вартість відлову однієї тварини . Так згідно договору на відлов

безпритульних тварин  на загальну суму 198 360,00 грн заплановано відловити 228

безпритульних тварин .

           На підставі вище вказаного заплановано вартість проведення заходу по відлову

безпритульних тварин на 2019 та 2020 роки.

Начальник відділу екології 

та природних ресурсів                         

виконавчого комітету

 Лиманської міської ради                                                                В.Д.Лебеденко










