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1. Загальні положення
Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської
цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006р відбиває
якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин
переходить до розряду соціально важливих. Цей Закон спрямований на
захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з
ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності
української нації.
Необхідність розроблення програми викликана великою кількістю
безпритульних тварин на території м. Слов’янська, що в свою чергу сприяє
поширенню інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом
збудників яких є тварини (собаки), погіршення санітарно-епідеміологічного
стану місцевості, якості життя людей, загибелі тварин та жорстокого
поводження з ними.
Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин
у м. Слов’янську гуманними методами, що задовольнить як захисників
тварин, так і їх опонентів.
Міська Програма передбачає просвітницьку роботу з населенням щодо
впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного відношення до
тварин та підвищення відповідальності організацій, установ і підприємств,
що утримують собак на власній території.
На даний час основні норми щодо поводження з тваринами, регулюються Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Ветеринарно-санітарними вимогами до утримання тварин у
притулках, затвердженими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 01 листопада 2010р за N 1015/18310, Положенням про притулок для
тварин, затвердженим наказом Державного комітету ветеринарної медицини
України від 15.10.2012 № 439, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010р за N 1016/18311, Порядком проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку,
затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
України від 28.09.2010 №425, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2010 р за
N 1247/18542
Цільовою
програмою
передбачено
проведення
комплексу
управлінських, економічних і правових заходів, направлених на зниження
чисельності безпритульних тварин у м. Слов’янську гуманними методами, а
саме:
- створення спеціалізованого комунального підприємства - Центру
поводження з тваринами;
- створення притулку для безпритульних тварин;
- організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на
3

основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду;
- проведення ветеринарних заходів (масової біостерилізації,
вакцинація, дегельмінтизація, тощо) з безпритульними тваринами, що були
виловлені, з поверненням здорових неагресивних тварин до ареалу їх
попереднього перебування і поступове, протягом декількох років, значне
зниження їх кількості;
- введення системи обов’язкової стерилізації бродячих собак, які
знаходяться під опікою організацій, підприємств чи установ, або у власності
мешканців;
- ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань, що пов’язані
з безпритульними тваринами;
- повернення тварин лише власникам та надання особам, що виявили
бажання їх утримувати з обов’язковою реєстрацією тварини.
- активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість
стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;
- постійне проведення заходів з пошуку господаря;
- розроблення та ведення єдиної бази реєстрації тварин, що
утримується людиною;
- взаємодія працівників притулку з волонтерами, благодійними та
кінологічними організаціями тощо, що діють на території міста;
- проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької
роботи.
Дія програми передбачається протягом 2017-2020 років в м.
Слов’янську. Програма повинна працювати в поєднанні з Правилами
утримання домашніх тварин в м. Слов’янську, затвердженими рішенням
Слов’янської міської ради від 07.10.2011р № 6-ХV-6.
У цієї Програмі поняття та терміни вживаються в такому значені:
домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом
тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться
людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для
задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не
мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з
аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх
природному ареалі;
безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду
людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза
контролем людини;
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх
передсмертні страждання;
біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності
до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені
та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
власник тварин – будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє,
користується і розпоряджається тваринами, займається розведенням та
утриманням тварин, проводить їх продаж, забій, утилізацію, надає послуги зі
штучного осіменіння та організовує виставки тварин;
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реєстр тварин – електрона база даних про ідентифікованих тварин, їх
власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж
таких тварин;
реєстрація тварин – внесення до реєстру тварин даних про
ідентифіковану тварину, її власника, господарство, переміщення, забій,
утилізацію, загибель, падіж;
тварина під опікою (опікунська тварина) – собака, або кішка, яка не
має власника, але знаходиться під наглядом опікуна;
опікун безпритульної тварини – фізична особа, яка внесена до єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин, безпосередньо супроводжує безпритульну тварину, за умов її обліку та реєстрації у встановленому порядку;
супровід безпритульної тварини – сприяння забезпеченню біологічних, видових та індивідуальних потреб тварин без зміни ареалу її перебування;
облік тварин – процес визначення та максимального збору ознак та
первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються тварини,
проводиться шляхом внесення відповідної інформації до єдиної бази даних
домашніх тварин;
тимчасова ізоляція тварин – тимчасове перебування тварин у спеціальних пунктах та притулках (міні притулках) до вирішення питань,
пов’язаних з їх подальшим утриманням;
карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення, частини
приміщень або території, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову та тимчасової ізоляції;
жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на
одну, утримання тварин в умовах , які не відповідають їх видовим та фізіологічним особливостям.
Інші поняття та терміни у цій Програмі вживаються у значенні,
визначеному чинним законодавством.
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Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на території м. Слов’янська
на 2017-2020 роки
1

Ініціатор розроблення програми

2

Дата, номер і назва документа про
затвердження програми

Відділ екології та природних ресурсів
Слов’янської міської ради
від __________________
№ __________________

Керівник програми

Заступник міського голови
Сіваш Д.В.

Співрозробники програми

Управління житлово - комунального
господарства Слов’янської міської ради
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Учасники програми

Слов’янська міська рада,
Донецька обласна державна адміністрація, підприємства, установи, організації
усіх форм власності й підпорядкування,
громадські зоозахисні організації, волонтери, благодійні організації
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Термін реалізації програми

2017-2020рр.

Джерела фінансування

Цільові кошти обласного та міського бюджетів, в т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища, власні
кошти підприємств,організацій, установ,
інші залучені кошти не заборонені
законом

3
4
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Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
8
програми, всього,
у тому числі:
обласний бюджет, в т.ч. обласний
8.1
ФОНПС
міський бюджет, в т.ч. міський
8.2
ФОНПС

18260,6 тис. грн.

6500,0 тис. грн.
10106,8 тис. грн.

8.3 кошти підприємства

204,0

8.4 кошти інших джерел

1449,8 тис. грн.

Керівник Програми

_____________________
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тис. грн.

Д. В. Сіваш

2. Мета і завдання Програми
Основною метою програми є координація дій органу місцевого
самоврядування, суб'єктів господарювання та активізація населення міста для
створення умов, що сприятимуть наведенню порядку щодо питань
поводження з тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій
міста та здоров'я людей, відповідальність за жорстоке поводження з
тваринами. Цільова програма направлена на зменшення кількості
безпритульних тварин в м. Слов’янську на основі гуманного та
відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та
юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, зміну
громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного поводження з
тваринами, що позитивно вплине на виховання підростаючого покоління і
моральний клімат у суспільстві.
Завданнями програми є:
проведення всебічного моніторингу з усіх напрямків, що
пов’язані з безпритульними тваринами (збір, аналіз та обробка даних про
кількість, склад, ареал перебування тощо);
створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного
середовища для існування тварин за рахунок зменшення чисельності
безпритульних тварин на вулицях міста Слов’янська;
розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації
безпритульних тварин;
розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення,
профілактичних обробок безпритульних тварин, які будуть одомашнюватись
мешканцями;
розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких
заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, пошук
нових власників для відловлених безпритульних тварин, пропагування
стерилізації домашніх тварин тощо.
3.Склад проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання програмним методом.
Безпритульними вважаються тварини, незалежно від породи,
належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з
номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях
та в інших громадських місцях. Ці тварини підлягають вилову. Безпритульні
тварини в містах становлять водночас значну небезпеку для здоров'я людей,
часто є носіями небезпечних для них інфекцій (збудників паразитарних
хвороб). Останнім часом збільшилась кількість людей, постраждалих від
нападів безпритульних тварин.
Крім цього, тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують
травмування при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з
яких неможливо вибратись, хворіють різноманітними захворюваннями,
мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.
Разом з цим, велика кількість безпритульних тварин погіршує
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санітарно-епідеміологічний стан міста, призводить до укусів та шуму вночі.
На теперішній час на території міста, за даними різних джерел, мешкає
близько 2500 безпритульних тварин. Також існує проблема, пов'язана із
зростанням їх чисельності, яка повинна бути вирішена.
Забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та
поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є
комплексний та науково обґрунтований підхід. Це має бути робота у різних
напрямках, що об'єднувала зусилля як небайдужих громадян, так і
представників державних структур.
Проблема безпритульних тварин, особливо собак, турбує як
Слов’янську міську раду так і пересічних громадян, екологів, громадських
організацій та захисників тварин. При цьому всіх їх об’єднує єдина ціль зробити так, щоб кількість безпритульних тварин на вулицях міста
зменшилася, а методи досягнення цієї мети не суперечили нормам діючого
законодавства. Щодо масштабів проблеми слід зазначити, що популяція
безпритульних тварин зростає з кожним роком.
Безпритульних тварин можливо поділити на дві групи (категорії):
1) тварини загублені і покинуті - це одинокі, зазвичай породні або
напівпородні, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;
2) тварини потомствено вуличні - це ті, що живуть зграями більш менш
постійного складу, на визначеній території, що забезпечує їх необхідними
для життя умовами.
Популяція безпритульних тварин у м. Слов’янську поповнюється за
рахунок:
 безконтрольного розмноження безпритульних тварин (одна самка в
рік народжує приблизно 8-12 цуценят, котят);
 тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю,
покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо;
 безпритульних тварин, які мігрують з території проведення АТО та
інших районів.
Ці тварини утворили складну саморегульовану систему - популяцію,
найменшою ланкою якої є зграя. За певний час популяція виробила природні
механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами,
хворобами та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на
процеси, що відбуваються при взаємодії популяції безпритульних тварин та
громадянами міста.
До 2006 року роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин
проводило комунальне підприємство «АТП 052814» Слов’янської міської
ради за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом знищення - методом, що
не забезпечував укріплення моральності й гуманності суспільства.
Жорстокість методу викликала чисельні скарги населення.
Таким чином, проблема не вирішувалась принципово, а чисельність
безпритульних тварин не зменшувалась.
Сучасний цивілізований світ вже давно рухається іншим шляхом –
змінює співвідношення між кількістю народжених домашніх тварин та
попитом на них в бік зменшення народжуваності.
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В країні, в якій бюджет не забезпечує фінансування притулків для безпритульних тварин, а суспільство також неспроможне надати достатню
благодійну допомогу притулкам, необхідно впроваджувати інші механізми
скорочення чисельності тварин, що опиняються на вулиці.
Суттєве скорочення народжуваності серед домашніх тварин, що мають
власника, повинно призвести до їх нестачі, що, в свою чергу, призведе до
підвищення попиту на тварин покинутих, загублених, народжених на вулиці.
В таких умовах достатньо організаційних заходів по тимчасовому утриманню
та пошуку нового власника для тварини.
Підставою для розробки
«Програми регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами на території м. Слов’янська на
2017-2020 роки» є ціла низка невирішених питань в цій сфері:
 відсутність спеціалізованого комунального підприємства у сфері
поводження з тваринами;
 відсутність притулку для тварин;
 недостатня робота по відлову бродячих тварин, а також відсутність
бази для їх утримання;
 не вирішені питання утримання і поводження з домашніми тваринами
без заподіяння шкоди, як оточуючим, так і самій тварині;
 відсутність повного обліку тварин, що знаходяться у володінні у
населення та на підприємствах.
 недостатнє інформування населення та виховання громадян щодо
гуманного ставлення до тварин.
Для досягнення ефективних результатів по зменшенню чисельності
безпритульних тварин в місті має здійснюватись масовий їх вилов. Подальше
обстеження виловлених безпритульних тварин, проведення процедур з ними,
а також вирішення питання власності на них, здійснюється відповідно до
вимог статей 17, 24 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження".
Виловлені безпритульні тварини, що передаються фізичним чи
юридичним особам, підлягають обов’язковій стерилізації, ідентифікації та
вакцинації від інфекційних захворювань.
В теперішній час, КП «АТП 052814» проводяться роботи з відлову безпритульних тварин, їх ветеринарне обстеження на карантинному майданчику
підприємства відповідно договору з ветеринарною установою, подальший їх
пристрой до усіх бажаючих громадян. Щорічно КП «АТП 052814» відловлює
близько 200од. безпритульних тварин, на ці заходи виділяються кошти
місцевого бюджету в сумі 38-40 тис.грн.
Активну допомогу в стерилізації, утриманні тварин оказують волонтери ГО «Вірність». Самостійно ними було стерилізовано близько 250 тварин.
Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалася у місті Слов’янську
в сфері поводження з безпритульними тваринами, а також положень Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження», виникла нагальна
необхідність у розробці та прийнятті обґрунтованої, ефективної, морально
спроможної міської Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин на території міста Слов’янська (далі – Програма).
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4. Шляхи і способи розв’язання проблеми
4.1. Створення спеціалізованого комунального
підприємства – Центру поводження з
тваринами.
Засновником (Власником) Підприємства має бути Слов’янська міська
рада. Підприємство створюється з метою задоволення потребу в його
послугах (роботах,товарах) та створення сприятливих умов для співіснування
людей та тварин на території м. Слов’янська, забезпечення здійснення
контролю за дотриманням Правил утримання домашніх тварин, проведення
просвітницької діяльності щодо гуманного відношення до тварин,
регулювання чисельності безпритульних тварину гуманними методами.
Підприємство має бути юридичною особою, користується правом
господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого
імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права та нести
обов'язки, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим його Статутом.
Основними видами діяльності КП «Центр поводження з тваринами»
має бути:
 контроль за дотриманням Правил утримання домашніх тварин в
м. Слов’янську, затвердженими рішенням Слов’янської міської ради
від 07.10.2011р № 6-ХV-6;
 реєстрація домашніх тварин;
 відлов бродячих собак з території міста та розміщення їх в міському
притулку тварин;
 забезпечення роботи притулку бездомних тварин;
 пошук хазяїв для кішок і собак притулку;
 залучення волонтерів для допомоги тваринам притулку;
 створення системи пошуку загублених тварин (за умови наявності на
нашийнику собаки або кота особистого номерного жетона. У разі відсутності жетона пошук тварини можливий тільки при наявності
електронного чіпа);
 евтаназія незатребуваних потомственно вуличних тварин (диких,
агресивних і хворих);
 проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань догляду та утримання тварин;
 прийом втрачених тварин до повернення їх власнику, а також прийом
до притулку тварин, яких з різних причин господарі більше не можуть
утримувати;
 надання тваринам ветеринарних послуг за соціальними цінами
(соціальна ветлікарня);
 позначення місць вигулу собак на території міста Слов’янська, а також
облаштування майданчиків для дресирування собак;
 боротьба з незаконною торгівлею тваринами.
Статутний фонд підприємства, штатна чисельність затверджується
міською радою.
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Приблизний зразок штатної чисельності підприємства додається нижче.
№ з/п
Посада
Кількість
1
Директор
1
2
Бухгалтер
1
3
Управляючий притулком
1
4
Ветеринар
1
5
Фельдшер ветеринарної медицини
2
6
Працівник з постачання, комірник
1
7
Персонал по догляду за тваринами
2
9
Прибиральник приміщень, двірник
1
10
Водій
1
11
Робітники з відлову тварин
2
12
Сторож
2
Всього
15

4.2. Організація притулку для тварин
За даною Програмою безпритульні тварини після відлову доставляються до притулку для безпритульних тварин. Діяльність притулку повинна
бути направлена на створення відповідних умов утримання безпритульних
тварин, взаємодії із засобами масової інформації, громадськими організаціями з метою проведення просвітницької та виховної роботи з питань утримання та поводження з тваринами, забезпечення виконання заходів та місцевих
програм з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними
методами та пошуку тваринам нових власників.
У притулку утримуються виловлені безпритульні тварини, тварини,
вилучені у власників за рішенням суду, а також тварини, від яких власники
відмовились у зв'язку з неможливістю їх утримання.
Функціонування притулку здійснюється на підставі Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про
затвердження Положення про притулок для тварин».
Згідно ветеринарно-санітарних норм, територія притулку повинна
бути віддалена від житлового фонду та інших будівель і споруд не менше ніж
на 300 м. Висота огорожі - 2 м. Для зручності обслуговування, територія
повинна мати 70% твердого покриття (асфальт, плитка і т. д.). Щоб уникнути
стресового стану тварин - утримання собак має бути територіально
відокремлене від утримання котів.
Площа земельної ділянки притулку виходячи з його пропускної
спроможності в 200од в місяць може складати 0,7 - 0,8га.
На території притулку необхідно розташувати: приміщення для
адміністрації, приймальне відділення, карантинний блок для попереднього
утримання собак, ізолятор, відділення для утримання здорових тварин, майданчик для вигулу, ветеринарну клініку, гараж для спеціалізованого автотранспорту, установка для термічного знешкодження загиблих тварин (якщо
є потреба). Надходження тварин до притулку фіксується в журналі
реєстрації надходження тварин. На кожну тварину заводиться картка обліку
тварини.
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4.3. Вилов безпритульних тварин
Вилову підлягають усі без винятку безпритульні тварини.
Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від
породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з
номерними знаками і намордниками, але знаходяться без власника на
вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються
бездоглядними і підлягають вилову. Цуценята повинні виловлюватися і
доставлятися разом із сучкою.
Вилов
безпритульних
тварин
здійснюється
спеціалізованим
підприємством згідно плану вилову, по заявкам юридичних або фізичних
осіб, на території яких знаходяться такі тварини. Позапланово можуть бути
виловлені агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують
ветеринарної допомоги або ізоляції.
Вилов тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і
методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами а саме:
- медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів, що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або
рушниці.
- механічний вилов тварин за допомогою спеціальних механічних
пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки неагресивних тварин).
- комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного
способів вилову.
У разі потреби ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.
Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально
обладнаними транспортними засобами групою, або індивідуально, в клітках.
При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні
використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву
або загибелі тварин. При необхідності тварини забезпечуються питною
водою. Час між виловом і транспортуванням тварин до притулку не повинен
перевищувати 3-х годин.
Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством за
відсутністю сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку після 22-ї години). Щодня після кожного вилову і транспортування
безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і
переносні клітки миються і дезінфікуються.
До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які
досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного
захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до
кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки і
одержали відповідні посвідчення.
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Підставою усунення працівника з вилову безпритульних тварин з
роботи може бути одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення
до тварин.
Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть
здійснювати представники громадських організацій за погодженням з
управлінням житлово - комунального господарства міської ради.
Працівникам служби відлову забороняється:
використовувати методи відлову, технічні пристрої і препарати, що
травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
привласнювати собі тварин, що відловили, продавати і передавати
їх приватним особам або іншим організаціям з будь-якою метою;
знімати собак з прив’язі;
використовувати приманки та транквілізатори без дозволу
ветеринарного лікаря.
4.4. Карантинування виловлених тварин
Виловлені за спеціальною методикою тварини підлягають
карантинуванню у карантинному блоці, що розташований на території
притулку та розрахований на 40 особин.
Територію карантину доцільно відокремити внутрішнім парканом від
території, де містяться здорові тварини. Карантин і ізолятор повинні
розміщуватися в окремих приміщеннях або на окремих територіях, мати
окремі входи і повинні бути оснащені дезінфекційним бар'єром (для людей у вигляді килимка, просоченого дезінфекційним розчином, для машин - у
вигляді поглиблення на дорозі, яке забетоноване і заповнено дезінфекційним
розчином).
При надходженні до притулку тварини оглядаються ветеринаром,
фіксуються в журналі надходження тварин, де кожній тварині присвоюється
індивідуальний номер. На кожну тварину заводиться картка, де вказується
вид тварини, стать, тип шерсті, забарвлення, зростання в холці (для собак),
адреса вилову, приблизний вік і вага, а також № вольєра де утримується
тварина. Також в картці зазначаються всі процедури (обробка від паразитів,
вакцинація, кастрація або за потребою лікування). Якщо тварина травмована
або хвора - йому надається ветеринарна допомога.
Всі тварини, що надійшли до притулку повинні перевірятися за
списками заявлених на пропажу з наступним повідомленням господаря.
Тварини розміщуються на обов'язковий термін перетримки - не менше 7 діб
(згідно ст.24 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження»).
У карантині визначаються і відбираються перспективні для пошуку
хазяїна тварини, а також тварини, які мають ознаки домашніх, що
загубилися. Після сплати власником тварини витрат, що пішли на її
утримання та обстеження, тварини повертаються власникам, а в разі
виявлених обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих,
приймається рішення щодо їх лікування або знешкодження. Повернені
власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.
Перед переведенням в приміщення для здорових тварин
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рекомендується перетримувати їх в карантині 14 діб (час, достатній для
прояву клінічних захворювань). У разі виявлення у тварини, що надійшла на
карантин, тваринного інфекційного або інвазійних захворювання, його
переводять в ізолятор, де утримують, надаючи лікування.
Перед приміщенням в зону утримання здорових тварин - кішку або
собаку слід в разі необхідності викупати і видалити (вичесати) шерсть, що
звалялася, потім обробити від ендо- та ектопаразитів. Після ветеринарної
обробки тварину необхідно прищепити проти сказу.
Хворі, агресивні, з патологічним порушенням психіки, що не
соціалізовані, здичавілі, старі або новонароджені, а також не перспективні
для пристрою тварини після закінчення обов'язкового терміну перетримки
піддаються гуманної евтаназії.
4.5. Вимоги до приміщень для утримання тварин.
Місце, де може міститися тварина - це приміщення, клітина в
приміщенні або вольєр на вулиці. Щоб уникнути поширення інфекцій і
хвороботворних бактерій підлоги і стіни приміщень, де утримуються
тварини, повинні мати тверду і гладку поверхню, стійку до миття водою і
обробці дезінфекційними препаратами (агресивні середовища).
4.5.1. Приміщення для собак.
Собаки в ізоляторі, а також на післяопераційної перетримці можуть
розміщуватися в опалювальному приміщенні, в невеликих окремих секціях
(боксах).
Бокси
повинні
бути
облицьовані плиткою
і мати каналізаційні
стоки.
Приклад
боксу на фото.
Для утримання
тварин в ізоляторі і
на післяопераційної
перетримці,
для
тварин облаштування
вигулу
не
э
обов'язковим. Собаки
з хорошою шерстю
можуть міститися в
вольєрах на вулиці.
Мінімальний розмір
2
секції для дрібної собаки - 1,5 м , для великої - не менше 2,4 м2. Для захисту
від вітру, холоду, спеки, різних опадів, перепадів температури вольєр
повинен бути закритий з трьох сторін, мати навіс, і оснащений закритою
кабіною або будкою. Вольєр з кабіною складається з критої частини - кабіни
і відкритої частки обгородженого майданчика - вигулу, необхідного для
забезпечення мінімальних потреб тварини в русі. При груповому утриманні
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тварин,
кожній собаці
потрібно як мінімум 1 м2
кабіни для відпочинку і 2 м2
для вигулу.
Вольєр без кабіни. У
вольєрі
необхідно
обладнати одну або кілька
будок з щільно збитої
дошки, товщиною не менше
20мм. Всередині і зовні
будку необхідно обробити
ґрунтовкою і пофарбувати
2-ма шарами олійної фарби.
У холодну пору року будку
можна наповнювати сіном або соломою, а лаз можна завішувати брезентом,
набитим на планку над лазом. Кришка будки повинна відкриватися (для
прибирання, дезінфекції та
вилучення
хворої
або
дикого собаки).
Для утримання собак, які
призначені для пошуку
господарів і розміщені на
тривалу перетримку (понад
14
діб),
необхідно
обладнати
просторий
вольєр або, якщо собака
міститься в приміщенні,
забезпечувати дворазовий
вигул.
Приклади вольєрів із
закритою кабіною.
Стінки
вольєра,
розташованого на вулиці,
повинні мати тверду і
гладку
поверхню
(облицьовані
плиткою,
обшиті
металом
або
пофарбовані
масляною
фарбою). Якщо у вольєрі з
відкритою стелею стінки
виконані з цегли на h = 1,2
м, а вище встановлені
грати, необхідно кріпити
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каркас решітки таким чином, щоб усередині вольєра не утворилася сходинка
(вона може служити трампліном для стрибка собаки). Деякі собаки можуть
перестрибнути стіну висотою в 2 м. Тому, якщо стеля вольєра має відкриту
частину, перегородки не рекомендується робити нижче 2,5 м. При висоті стін
вольєра
2
м,
рекомендується закрити
простір стелі, де немає
навісу, сіткою - рабицею.
Відповідний для підлоги
вольєра
матеріал
шліфована
мармурова
крихта або керамічна
плитка.
Шліфована
мармурова
крихта
найбільш підходить довговічна, не боїться
перепадів
температури,
агресивних
середовищ
дезінфектантів, вологи, не
має тріщин, має гладку поверхню. Пол вольєра повинен мати нахил в
сторону стоку фекальних вод у відкритий каналізаційний жолоб чи в закриту
каналізацію.
Фекальні
води
з
каналізаційного жолобу
повинні потрапляти в
септик
(відстійник
забетонований колодязь
під
землею)
перед
скиданням
в
каналізаційний міський
колектор.
Необхідно
будувати
вольєри
так,
щоб
зсередини собака ні за що
не могла
зачепитися
зубами або поранитися.
Для агресивних собак
необхідно передбачити
спеціальні дверцята з
підставками для мисок з
водою і кормом.
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4.5.2. Приміщення для кішок.
Розташування кішок необхідно обладнати тільки в опалювальному
приміщенні. Наявність вигулу бажано, але не обов'язково. Вигульна частина
може бути виконана у вигляді вольєра, прибудованого до приміщення для
утримання котів. Вигульна частина може виготовлятися з сітки - рабиці.
Наявність суцільної стелі обов'язково, в вигульній частини вона може бути
виконана також з сітки - рабиці. У двері між вигульною частиною і
приміщенням бажано (для збереження тепла) встановити євро-кватирку
(кріплення вгорі, відкривається як всередину так і назовні). У вигульній
частини розміщуються
стовбури дерев (з
корою) для лазіння і
сточування кігтів.
Так як кішки
дуже
швидкі
й
спритні, перед входом
в приміщення для них
бажано
обладнати
тамбур
(можна
з
сітки), щоб уникнути
втечі тварин (людина
заходить в тамбур,
закриває за собою
двері, потім відкриває
двері в приміщення з
кішками).
Над опалювальними
приладами
бажано
прикріпити до стіни
горизонтальні лежаки для кішок. Оскільки кішки не сплять на підлозі, в
приміщенні можна поставити пластикові крісла з накидками (пластик можна
мити, а накидку прати)
або стелажі з лежаками
і кошиками.
Пол може бути з
плитки або лінолеуму.
Каналізаційні стоки не
обов'язкові, тому що
кішки
справляють
природні потреби в
спеціальні
лоткитуалети.
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Раціон годівлі тварин встановлюється залежно від віку, маси тіла, стану
здоров'я, виду корму. Дієтична чи
індивідуальна
годівля
хворих
тварин встановлюється за призначенням лікаря ветеринарної медицини.
Рекомендується годування тварин готовими кормами, так як:
• відпадає потреба в оплаті кухаря і посудомийки;
• виключаються витрати на енергоносії для приготування їжі (електроенергія
і газ);
• відпадає потреба в наявності холодильника для зберігання продуктів
(овочів і м'яса);
• знижується ризик появи сінатропних гризунів (немає запасів крупи).
Термін утримання в зоні для здорових тварин визначається з
фінансових можливостей підприємства. Як показує практика, при активній
рекламі тварин, за 2-3 місяці вдається знайти нового господаря практично
для будь-якої тварини. Якщо ж за 2-3 місяці прилаштувати тварину не
вдалося, тварину повертають до міста вилову під нагляд опікуна.
Перед передачею новому власнику, тварину слід каструвати (за
рахунок підприємства або за рахунок нового власника). Новий власник
знайомиться з Правилами утримання домашніх тварин у м. Слов’янську,
оформляє на тварину реєстраційні документи і попереджається про
можливість безоплатного прийому тварини назад в притулок, якщо з якихнебудь причин тварина не приживеться на новому місці.
4.5.3. Особливості утримання собак.
Необхідно бути готовими до вступу декількох десятків цуценят за
добу (від служби вилову або від населення). При отриманні цуценят в притулок необхідно враховувати, що вони дуже схильні до зараження різними
інфекційними захворюваннями, з якими, як правило, вони надходять до притулку з вулиці. При цьому всі цуценята з вулиці заражені зовнішніми і внутрішніми паразитами.
Їх виходжування вимагає значних фінансових і трудових витрат і
навіть при таких витратах смертність серед цуценят залишається високою.
Якщо немає можливості змісту кожного посліду подсосного віку в ізольованих умовах, надання посиленого спеціального харчування та дотримання температурного режиму - найбільш гуманним виходом є проведення евтаназії в день надходження, згідно з Методичними рекомендаціями щодо застосування евтаназії.
Якщо цуценята відсаджені для пошуку хазяїнів - необхідно дотримуватися строгого карантину, і не підсаджувати нових тварин, як можна швидше провести ветеринарну обробку з подальшою вакцинацією від особливо
небезпечних інфекційних захворювань. Не віддавати новим власникам цуценят, які не пройшли карантин, поки немає впевненості, що тварина
здорово.
Дорослих собак не слід розміщувати більше 2-3 особини в одному
приміщенні. Собака - зграйна тварина, після закінчення 2-3 днів спільного
проживання, коли тварини прийдуть до тями після стресу, отриманого при
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вилові і в зв'язку з новим місцем проживання - вони почнуть вибудовувати
відносини по ієрархії зграї: визначиться домінантна особина (ватажок), яка
почне закріплювати свої позиції за рахунок слабших. В цьому випадку може
мати місце відтискування слабких від їжі, води, укриття і бійки між тваринами. У таких випадках бажано ізолювати (пересадити) домінантну особину.
4.5.4. Особливості утримання котів.
Кішки в карантині і ізоляторі утримуються строго індивідуально. У
групових вольєрах кішки містяться після проходження карантину, під час
якого виявляється не тільки стан здоров'я тварин, а й оцінюється їх характер,
що може зіграти істотну роль при підборі господарів для них, а також при
розміщенні тварин в групових вольєрах. Кішки - не зграйні тварини, іноді
вони можуть відчувати стрес від сусідства з собі подібними. Розміщуючи кішок в групових вольєрах, слід особливу увагу приділяти їх психологічній
сумісності.
При прийомі кошенят, також як і з цуценятами, треба враховувати високу ступінь схильності їх інфекційним захворюванням і складності в виходжуванні і вигодовуванні в умовах групового утримання. Все це тягне за
собою високу смертність серед кошенят. Якщо кількість вступників кошенят
буде великим, для підвищення загального ступеня благополуччя тварин у
притулку, деяку кількість тварин рекомендується піддавати евтаназії. Віддавати новим власникам можна тільки здорових кошенят.
4.6. Стерилізація, вакцинація та профілактичні обробки безпритульних
тварин
Виловлені бродячі тварини протягом 7 днів з дня їх вилову
утримуються на карантинному блоці. Після чого тварини з карантинного
блоку передаються у загальний блок на утримання, який розрахований на 60
особин. Так за 1 місяць роботи притулку його пропускна спроможність у два
етапи (за 4 тижні) складатиме 200 особин, а за 1 рік 2400 особин.
Безпритульні тварини, що знаходяться у притулку чи під опікою
підлягають обов'язкової стерилізації, вакцинації від інфекційних
захворювань.
Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль,
повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур, що
відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії.
Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися післяопераційною
перетримкою в клініці ветеринарної медицини притулку на термін, що
встановлений за медичними показниками, але не менш 7 діб.
Стерилізація з післяопераційною перетримкою, вакцинація та
профілактичні обробки безпритульних тварин проводитиметься на базі
створеного притулку ветеринарною службою.
Після стерилізації безпритульні тварини підлягають чіпуванню, обліку
та реєстрації і після перетримки можуть бути передані новому власнику, або
повернуті до міста вилову під нагляд опікуна.
Стерилізація та контрацепція домашніх тварин, що мають власника,
здійснюється на госпрозрахунковій основі. Враховуючи соціально-екологічне
значення заходів по скороченню народжуваності домашніх тварин , тарифи

19

на оплату контрацепції та операції по стерилізації формуються із
мінімальною рентабельністю і мають гнучку систему знижок для
незахищених верств населення.
По відношенню до безпритульних собак планується застосовування
методу ВСП (відлов/стерилізація/повернення).
4.7. Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження» умертвіння тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути
припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково
створюваних діяльністю людини;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на
інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо
небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я
людей знаходиться в небезпеці.
Евтаназія безпритульної тварини проводиться фахівцем притулку в галузі ветеринарної медицини після премедикації.
Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає
спеціальна комісія, до складу якої обов’язково входить лікар ветеринарної
медицини та опікун (за наявністю).
Евтаназія проводиться з додержанням норм, які регламентуються ЗУ
«Про захист тварин від жорстокого поводження», Положенням «Про
проведення (здійснення) евтаназії безпритульних тварин» (для службового
користування).
При евтаназії тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні
страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене
від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин,
що призводять до загибелі через удушшя, електричного струму, больових
ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові
методи;
- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
- умертвіння тварин, що страждають або агресивно поводяться по
відношенню до людини, проводиться негайно за місцем виявлення такої
тварини.
Утилізувати трупи можна за допомогою ями Беккарі, шляхом кремації
або на державних ветеринарно-санітарних заводах (підприємствах з
утилізації біологічних відходів).
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Загалом, вартість утримання тварини в притулку складається з
наступних основних статей витрат:
1. Заробітна плата працівників з нарахуваннями;
2. Купівля кормів;
3. Купівля ветеринарних препаратів та перев'язувального матеріалу;
4. Оплата комунальних платежів;
5. Витрати на утилізацію;
6. Амортизація основних засобів та ремонт обладнання;
7. Різне: послуги зв'язку і канцтовари;
8. Господарські потреби;
9. Податки;
10.Рентабельність.
4.8. Супровід безпритульних тварин
Супровід безпритульних тварин проводиться опікунами цих тварин за
активної підтримки з боку органів місцевого самоврядування, підприємств та
громадських організацій м. Слов’янська.
Після стерилізації тварини повертаються на ареал колишнього перебування під опіку фізичної чи юридичної особи. Такі тварини, щеплені проти
сказу, стають епізоотично безпечні та не дають приплоду. Через певний час
починається значне зменшення їх чисельності при умові додержання населенням міста вимог Правил утримання домашніх тварин.
Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами ,
а також в інших цілях, створюється база даних опікунів безпритульних
тварин, яку веде спеціалізоване підприємство.
В обов’язки опікунів безпритульних тварин входить :
 забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що
знаходяться під їх опікою з урахуванням їх біологічних, видових та
індивідуальних потреб і особливостей та щеплення тварин;
 повідомляти спеціалізоване підприємство про випадки захворювання опікуваних тварин, появу нових безпритульних тварин, вагітних самок
собак та кішок, самок , які перебувають в стані статевої активності;
 повідомляти місцеві установи санітарно-епідеміологічної або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування твариною людей, або
інших тварин;
 гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти
правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами,
спеціалізоване підприємство у випадку загибелі або зникнення опікуваної
тварини.
4.9. Облік та ідентифікація безпритульних тварин
Реєстрація – це облік домашних тварин та ідентифікація безпритульних
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тварин, що здійснюється комунальним підприємством «Центр поводження з
тваринами» з метою контролю за чисельністю тварин в місті та дотриманням
вимог Правил утримання домашніх тварин в м. Слов’янську, затверджених
рішенням Слов’янської міської ради від 07.10.2011р № 6-XVX-6.
Відповідно до п.п. 6,7 вищезазначених Правил, особи, які утримують
собак, котів та інших тварин зобов’язані:
 реєструвати та щорічно підтверджувати реєстрацію собак, котів та
інших тварин віком від двох місяців і старших у загальній електронній базі
даних домашніх тварин м. Слов’янська, незалежно від реєстрації породних
собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають
міжнародний статус (сертифікат);
 зареєструвати новопридбаних тварин протягом 30 календарних днів
від дати придбання.
Реєстрація собак і котів здійснюється у загальній електронній базі
даних домашніх тварин м. Слов'янська
КП «Центр поводження з
тваринами». Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною
протягом усього життя тварини.
Реєстрація тварини проводиться протягом 30 календарних днів з дня її
придбання. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з
трьохмісячного віку.
Породні собаки та коти, які належать фізичній або юридичній особі члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у
загальній базі даних тварин м. Слов'янська, незалежно від реєстрації в
організації.
КП «Центр поводження з тваринами» повинно
у десятиденний
термін зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення,
жетон з особистим номерним знаком, який повен бути закріпленим до
нашийника, а також ознайомити власника тварини з ветеринарними та
санітарними вимогами щодо її утримання та Правилами утримання
домашніх тварин в м. Слов’янську.
При проведенні реєстрації собак, породи яких увійшли у перелік
потенційно небезпечних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.07.2002р. № 944 «Про затвердження Порядку та правил
проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за
шкоду, яка може бути заподіяна третім особам», власники таких тварин
зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування відповідальності
власників собак, породи яких визнано джерелом підвищеної загрози
здоров’ю та життю третіх осіб.
Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання чи
реєстрації власника або зміни власника.
Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються
зареєстрованими неналежним чином.
Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати
документ, підтверджуючий особу та реєстраційне посвідчення на тварину
встановленого зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про
реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація
була проведена в іншому населеному пункті.
22

При проведенні реєстрації собак, породи яких увійшли у перелік
потенційно небезпечних, представники КП «Центр поводження з тваринами»
повинні провести курс технічного мінімуму управління собакою, прийняти
іспит з придбаних вмінь у власника тварини та видати свідоцтво
встановленого зразка про проходження курсу, з оплатою наданих послуг
згідно діючого тарифу за рахунок власника собаки.
Відмова від реєстрації потрапляє під дію ст. 154 Кодексу України про
адміністративні правопорушення і тягне за собою попередження або
накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на
посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Підприємство проводить чіпування тварин із занесенням в Єдину
електронну базу даних.
4.10. Проведення інформаційно-просвітницької і виховної роботи серед
населення
Цей напрямок програми передбачає наступні заходи:
 підготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих
столів конференцій та нарад Слов’янською міською радою з обласною
державною
адміністрацією,
відповідними
службами,
установами,
комунальними підприємствами, громадськими організаціями, що працюють в
цій сфері;
 проведення просвітницької роботи серед населення з питань,
пов’язаних з гуманним ставленням до тварин;
 видання та розповсюдження громадськими організаціями
тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення
просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців
області;
 розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих
навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх
від жорстокого поводження;
 участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із
залученням засобів масової інформації;
 проведення консультацій з населенням, стосовно опіки над
безпритульними тваринами, що перебувають на території міста;
 пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у
засобах масової інформації.
 обмін досвідом з навчальними, науковими та державними
закладами, установами, підприємствами України та зарубіжних країн щодо
вирішення питань, пов’язаних з безпритульними тваринами в місті;
5. Перелік заходів і завдань Програми
Заходи щодо реалізації завдань Програми визначені у додатку до
Програми.
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6 . Організація управління, забезпечення контролю
за виконанням заходів Програми
Організацію управління поводження з безпритульними тваринами на
території м. Слов’янська шляхом створення КП «Центр поводження з
тваринами» здійснює Слов’янська міська рада.
Контроль за додержанням вимог цієї Програми на території
м. Слов’янська здійснюють:
 управління житлово - комунального господарства Слов’янської
міської ради;
 відділ екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради;
 житлово-експлуатаційні підприємства, органи самоорганізації
населення , ОСББ;
 управління Держпродспоживслужби в Слов’янському районі;
 Слов'янський відділ поліції ГУНП в Донецькій області;
 управління ДСНС у м. Слов’янську ГУ ДСНС України у Донецькій
області;
 громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист
тварин від жорстокого поводження.
Управління житлово - комунального господарства Слов’янської
міської ради:
- координує діяльність підпорядкованих підприємств, установ,
організацій щодо дотримання вимог нормативно-правових актів у цій сфері;
- здійснює контроль за роботою КП «Центр поводження з тваринами».
Відділ екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради:
- реалізує державну політику у сфері захисту диких, домашніх,
безпритульних тварин від жорстокого поводження;
- координує роботу інших органів виконавчої влади у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження;
- сприяє роботі громадських організацій з контролю у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження.
Житлово-експлуатаційні підприємства, органи самоорганізації
населення, ОСББ:
- утримують у належній чистоті території дворів і прибудинкових
територій;
- тримають підвали, горища та інші технічні приміщення в будинках,
що знаходяться на їх утриманні, закритими або відповідно обладнаними для
запобігання проникненню до них тварин;
- забезпечують інформування мешканців будинків, що знаходяться на
їх утриманні, про вимоги Правил утримання домашніх тварин в
м. Слов’янську, а також проведення протиепізоотичних заходів, необхідність
обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин;
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- безкоштовно надають службові приміщення для проведення
профілактичних щеплень проти сказу, реєстрації (перереєстрації) тварин
фахівцям ветеринарної медицини;
- сприяють посадовим особам у виконанні їх посадових (службових)
обов’язків щодо дотримання вимог вищезазначених Правил;
- забезпечують в межах своїх повноважень контроль та проводять
документування правопорушень у цій сфері з подальшою передачею
адміністративних матеріалів до відповідних органів;
- співпрацюють із волонтерами та громадськими організаціями, метою
діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження.
Управління Держпродспоживслужби в Слов’янському районі:
- здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними
особами ветеринарно-санітарних вимог;
- забезпечує організацію проведення протиепізоотичних заходів;
- проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропонозів
на території міста та надає пропозиції щодо її поліпшення;
- забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарноепідеміологічного нагляду;
- проводить поточний та ретроспективний аналіз показників звернень
населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками і
котами в м. Слов’янську та надає інформацію за запитами відповідних
органів, підприємств, організацій.
Слов'янський відділ поліції ГУНП в Донецькій області здійснює нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських
місцях та вжиття відповідних заходів у разі порушення законодавства про
порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про
жорстоке поводження з тваринами. Поліцейські в порядку, установленому
Законом України "Про Національну поліцію", мають право на застосування
вогнепальної зброї для відбиття нападу тварин, які загрожують життю і
здоров’ю людей чи поліцейського.
Управління ДСНС у м. Слов’янську ГУ ДСНС України у Донецькій
області сумісно з Слов’янською міською радою розглядає питання
організації та забезпечення функціонування служби порятунку тварин та
вирішення надзвичайних ситуацій пов’язаних з тваринами.
Громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист
тварин від жорстокого поводження:
- мають право створювати притулки для безпритульних тварин на
громадській та благодійній основі та організовують їх роботу;
- проводять роботу з пошуку господарів та осіб, які виявили бажання
утримувати тварин;
- проводять роз’яснювальну роботу з населенням про гуманне
поводження з тваринами;
- ставлять перед відповідними органами державної влади чи місцевого
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самоврядування питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб,
які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення
фактів жорстокого поводження з тваринами;
- мають право отримувати від органів державної влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх
статутних цілей і завдань.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому
бюджетним законодавством України.
Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою
шляхом заслуховування звіту про виконання заходів Програми.
7. Ресурсне забезпечення Програми
Проблеми, що мають місце у сфері поводження з тваринами,
потребують невідкладного розв'язання та фінансування заходів.
Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за
рахунок усіх можливих джерел фінансування: державний і місцеві бюджети,
кошти підприємств, установ і організацій, грантів, благодійних внесків та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Обсяги фінансування з місцевого бюджету на виконання заходів
Програми підлягають щорічному розгляду та затвердженню міською радою
відповідно до підготовленого управлінням житлово - комунального
господарства Слов’янської міської ради їх фінансово-економічного
обґрунтування.
Виконання програми має здійснюватися протягом 2017-2020 років в
такі етапи:
І етап 2017р – створення спеціалізованого комунального підприємства,
вирішення питання землекористування та розроблення і затвердження
містобудівної документації (при необхідності), розробка проектно кошторисної документації на будівництво притулку для безпритульних
тварин, підготовка запитів на виділення фінансування з обласного бюджету
по заходу «Будівництво притулку для безпритульних тварин у м.
Слов’янську» у 2018році;
ІІ етап 2018р - будівництво притулку для тварин (перша черга), створення
матеріально-технічної бази, виконання інших заходів програми;
ІІІ етап 2019-2020рр - будівництво притулку для тварин (друга черга),
виконання інших заходів програми.
8. Партнерство (благодійність)
Відповідно до ст.3 Закону України «Про благодійництво та благодійні
організації», сферами благодійної діяльності є екологія, охорона довкілля та
захист тварин.
Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової,
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організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами
благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність;
Благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність
благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї
діяльності;
В рамках програми відповідно до Закону України «Про благодійництво
та благодійні організації» планується залучення благодійних коштів, грантів
та волонтерської допомоги на утримання тварин та проводження з ними, а
також на будівництво притулку. Для залучення благодійних коштів,
заплановано проведення інформаційної та рекламної кампанії щодо
необхідності вирішення проблем в м. Слов’янську, пов’язаних з
безпритульними тваринами, необхідності стерилізації, кастрації та
проведення зчеплень від інфекційних захворювань.
В рамках закону та для виконання заходів передбачених цільовою
програмою планується залучення небайдужих громадян міста Слов’янська,
що виявлять бажання якимось чином допомогти в реалізації програми,
проведення роз’яснювальної роботи серед населення, тощо.
9. Очікувані результати, ефективність програми
Реалізація Програми призведе до певного соціального і економічного
ефекту, а саме:

створення притулку для безпритульних тварин;

значного зменшення безпритульних тварин на вулицях міста;

підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей;

забезпечення спокою і підвищенні моральності серед мешканців
та гостей міста;

покращення
епізоотичного,
санітарно-епідемічного
та
екологічного стану міста;

збереження здоров’я та зменшення рівня захворювання
населення хворобами, спільними для людей і тварин;

скорочення кількості випадків жорстокого поводження з
тваринами;

реалізації засад гуманного ставлення до тварин;

проведення
моніторингу
популяції
тварин,
створення
комп'ютерної бази даних;

пошуку знайти господарів втрачених тварин, а також бажаючих
взяти тварину на утримання;

створення додаткових робочих місць у сфері поводження з
тваринами;

сформування гуманного ставлення до тварини, що знаходиться
поруч з людиною;

зниження аварійності на дорогах;

підвищенні іміджу м. Слов’янська в результаті дотримання
міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
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