
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
 

Про затвердження програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території Зазимської сільської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 
  

Керуючись п. 22 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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» та «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», з метою регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Зазимської сільської територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної 

політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Зазимська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити програму регулювання чисельності безпритульних тварин 

на території Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

2. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради здійснювати 

фінансування вказаної програми згідно затверджених кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій 

та зовнішньоекономічних зв’язків. 

  

 

Сільський голова Віталій КРУПЕНКО 

 

с. Зазим’є 

11 лютого 2021 року 

№519 - 06-позачергової – VIIІ 



Додаток 1  

до рішення 06 позачергової сесії 
Зазимської сільської ради VІІІ скликання 

від 11.02.2021 р. № 519 

 

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин 

на території Зазимської сільської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 
 

І. Загальні положення 

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території 

Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки розроблена на 

підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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». 

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин на 

території Зазимської сільської територіальної громади, в тому числі за рахунок 

коштів місцевого бюджету, методами, які задовольнять всіх мешканців 

незалежно від їх ставлення до безпритульних тварин, є гуманними по 

відношенню до самих тварин, відповідають діючому законодавству України та 

міжнародним стандартам поводження з тваринами. 

 

ІІ. Характеристика Програми 

1. Назва: Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на 

території Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки 

2. Підстава для розроблення: Конституція України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «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». 

3. Замовник: Зазимська сільська рада Броварського району Київської області 

4. Мета, зміст та завдання Програми: Зменшення чисельності безпритульних 

тварин на території Зазимської сільської територіальної громади методами, які 

задовольнять всіх мешканців незалежно від їх ставлення до безпритульних 

тварин, є гуманними по відношенню до самих тварин, відповідають діючому 

законодавству України та міжнародним стандартам поводження з тваринами. 

5. Термін реалізації Програми : 2021-2023 роки. 

6. Очікуванні результати виконання: Реалізація Програми забезпечить 

поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, а також 

призведе до позитивного соціального й економічного ефекту. 



 

ІІІ. Опис проблеми. 

Проблема відсутності дієвого механізму гуманного поводження з 

бродячими тваринами на території населених пунктів Зазимської сільської 

територіальної громади є актуальною, як і для інших громад  району. Точної 

кількості таких тварин на даний час не визначено, проте спостерігається 

тенденція до їх збільшення. Це в результаті може призвести до погіршення 

епізоотичної ситуації на території громади та створює реальну загрозу спалаху 

захворюваності на сказ. Крім того, безпритульні собаки несуть загрозу для 

людей через агресивну поведінку. 

 

IV. Мета та заходи Програми 

Метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин на 

території населених пунктів Зазимської сільської територіальної громади на 

основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та 

обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними 

тваринами, залучення на договірних засадах відповідних організацій до 

вирішення цих питань. 

Основними завданнями Програми є: 

- Зменшення чисельності безпритульних тварин шляхом залучення 

спеціалізованих організацій, які здійснять відлов безпритульних тварин та їх 

послідуючий супровід з дотриманням чинного законодавства України та 

міжнародних стандартів поводження з тваринами; 

- Підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування жителів 

громади; 

- Забезпечення суспільного спокою; 

- Поліпшення естетичного вигляд населених пунктів громади; 

- Поліпшення епізоотичного стану і зниження витрат на епідеміологічні 

заходи і лікування населення; 

- Зменшення засмічення навколишнього природного середовища 

продуктами життєдіяльності тварин і зниження витрати на прибирання. 

Заходи Програми: 

- Проведення моніторингу та визначення місць перебування безпритульних 

тварин; 

- Організація відлову безпритульних тварин гуманним методом із 

залученням спеціалізованих організацій; 

- Проведення спільно з лікарем ветеринарної медицини щорічних 

протиепізоотичних заходів: обов’язкової вакцинації тварин, що випускаються 

на волю, від сказу, лептоспірозу та інших небезпечних хвороб, із визначенням 

агресивних і хворих тварин; 

- Проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи 

серед населення щодо відповідального ставлення до утримання тварин. 

 

 

 



V. Фінансове забезпечення Програми. 

Головним розпорядником коштів для реалізації Програми є Зазимська 

сільська рада Броварського району Київської області. 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах 

коштів, що передбачатимуться у місцевому бюджеті, а також із залученням 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення 

виконання у відповідних роках заходів Програми, орієнтовних витрат на їх 

реалізацію.  

Роки виконання програми:  Орієнтовна кількість коштів 

2021     100 тис. грн.; 

2122     100 тис. грн.; 

2123     100 тис. грн. 

 

VІ. Очікуваний результат від реалізації Програми. 

Реалізація Програми забезпечить формування серед жителів Зазимської 

сільської територіальної громади відповідального ставлення до поводження з 

тваринами та їх утримання, поліпшення санітарно-епідеміологічного та 

екологічного стану, а також призведе до позитивного соціального й 

економічного ефекту. який визначатиметься в зменшенні чисельності 

безпритульних тварин та підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища 

існування людей. 

 

VІI. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 

соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної 

власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків. 
 

 

Секретар Олег БОНДАРЕНКО 


