ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ
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м. Глухів

№ 88

Про затвердження Програми поводження з
тваринами в м. Глухові на 2016-2020 роки
Розглянувши подання в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства та містобудування міської ради Сегеди М.Ю. про затвердження
Програми поводження з тваринами в м. Глухові на 2016-2020 роки, з метою
поліпшення санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації у місті,
керуючись Законами України “Про захист тварин від жорстокого поводження“,
“Про благоустрій населених пунктів“, Правилами благоустрою населених
пунктів на території Глухівської міської ради, відповідно до статті 25, пункті 22
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму поводження з тваринами в м. Глухові на 20162020 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню Глухівської міської ради (Онищенко А.В.)
забезпечити фінансування Програми поводження з тваринами в м. Глухові на
2016-2020 роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань управління житлово-комунальним господарством,
транспорту, зв’язку, торгово-побутового обслуговування населення та розвитку
підприємництва (Смирнова Т.М.)
Міський голова

М.Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Програма поводження з тваринами в м. Глухові на 2016-2020 роки
Паспорт Програми поводження з тваринами у в м. Глухові на 2016-2020 роки
Назва Програми
Дата затвердження
Програми
Замовник П рограми
Головний
Програми

розробник

Відповідальні за
виконання програмних
заходів
Основні цілі
Програми

Основні завдання
Програми

Строки реалізації
Програми
Основні джерела
фінансування заходів
Програми
Обсяг коштів
міського бюджету
Система організації
контролю за
виконанням Програми

Програма поводження з тваринами в місті Глухові на 2016-2020
роки

Виконавчий комітет Глухівської міської ради
Управління житлово-комунального господарства та
містобудування міської ради
Управління житлово-комунального господарства та
містобудування міської ради, громадські організації, міська
установа ветринарної медицини
Покращення санітарно-естетичного стану міста, гуманне та
етичне ставлення суспільства до безпритульних тварин і
запобігання жорстокому поводженню з ними
 розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації та
ідентифікації тварин;
 розроблення і впровадження системи масової стерилізації
тварин;
 розроблення
і впровадження системи щеплення,
профілактичних обробок та лікування безпритульних тварин;
 розроблення і впровадження заходів щодо підтримки
супроводу безпритульних тварин протягом усього їхнього
життя;
 створення притулків для тварин різних форм власності;
 розробка
і впровадження системи інформаційнопросвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з
безпритульними та домашніми тваринами
2016-2020
місцевий бюджет,
інші джерела не заборонені чинним законодавством
300 тис. грн.
Координацію виконання Програми буде здійснювати
Управління
житлово-комунального
господарства
та
містобудування Глухівської міської ради.
Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює
постійна комісія міської ради з питань управління житловокомунальним господарством, транспорту, зв’язку, торговопобутового
обслуговування
населення
та
розвитку
підприємництва.

1. Загальні положення
1.1. Програма поводження з тваринами у м. Глухові на 2016-2020 роки
(надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи
відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Глухові,
забезпечує участь фізичних осіб та громадських організацій у виконанні
заходів, спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами, що передбачає розробку і впровадження системи
відлову, обліку, ідентифікації, стерилізації та подальшого супроводу
безпритульних тварин протягом життя.
1.2. Програма розроблена відповідно до Законів України “Про захист
тварин від жорстокого поводження“, “Про ветеринарну медицину“, “Про
благоустрій населених пунктів».
1.3. Реалізація Програми повинна здійснюватися виключно гуманними
методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами, відповідно до
законодавства України.
1.4. Дія Програми передбачається протягом 2016-2020 років на території
м. Глухів.
2. Терміни та визначення
У цій Програмі терміни вживаються у такому значенні:
 гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту
тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе
ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;
 безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника;
 опікун безпритульних тварин – фізична особа, яка внесена до єдиного
реєстру опікунів безпритульних тварин та безпосередньо супроводжує
безпритульних тварин, які ідентифіковані і поставлені на облік у
встановленому порядку;
 єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин – автоматизована система
збору, накопичення, обробки та зберігання даних, яку веде спеціалізоване
комунальне підприємство, про фізичних осіб, які супроводжують (за
згодою) безпритульних тварин, мають відповідні права та обов’язки;
 супровід безпритульної тварини – забезпечення біологічних, видових та
індивідуальних потреб безпритульних тварин;
 притулки (міні притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення
(території), що належать юридичній або фізичній особі, призначені для
утримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні
дозволи санітарних і ветеринарних служб;
 ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з
присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
 реєстрація – процес визначення та максимального збору ознак та
первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються
безпритульної тварини, проводиться шляхом внесення відповідної
інформації до загальної електронної бази;









тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування
тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання
тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням;
жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із
застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна
на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин
в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили
неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним
протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України;
спровокована агресія – агресивна поведінка собаки, яка викликана
навмисними діями третіх осіб.
3. Опис проблеми і обґрунтування необхідності
прийняття Програми

Необхідність розроблення Програми викликана перебуванням великої
кількості безпритульних тварин на території міста, що у свою чергу
призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного
стану, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого
поводження з ними.
Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих ситуацій шляхом
зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також
донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного
поводження з тваринами.
Аналіз ситуації у сфері поводження з безпритульними тваринами дає
можливість зробити висновок, що система регулювання чисельності
безпритульних тварин способом їхнього винищування протизаконна,
негуманна, фінансово витратна і неефективна.
У результаті вивчення практичного досвіду європейських країн і інших
міст України у цій сфері слід зробити висновок, що найбільш ефективним і
науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних
тварин є метод біостерилізації. За цим методом безпритульні тварини після
відлову не знищуються, а доставляються до притулку, де тварини
стерилізуються, отримують щеплення від сказу, обробляються від паразитів
та відпускаються на колишнє місце мешкання. Окрім цього, стерилізовані
тварини, які повертаються до попереднього місця перебування, мають бути
візуально ідентифіковані.
В даний час у галузі поводження з безпритульними тваринами та
регулювання їх чисельності в м. Глухові можна виділити такі основні
проблеми:
1. Нормативно–правові: неврегульовані на нормативно-правовому
рівні питання відлову, перетримки, системи обліку та ідентифікації,
економічного забезпечення вирішення проблемних питань, що пов’язані з
безпритульними тваринами.
2. Організаційно–економічні: відсутність притулків, недостатній
рівень прозорості системи фінансового забезпечення питання відлову
безпритульних тварин за рахунок міського бюджету, не передбачено видатків

на розвиток системи заохочення фізичних осіб, що опікуються
безпритульними тваринами, – їх обліку та ідентифікації і супроводу
безпритульних
тварин,
проведення
тематичних
інформаційно–
просвітницьких заходів, тощо.
3. Виробничо–технічні: недостатня комунальна виробничо-технічна
база щодо проведення ветеринарного обслуговування безпритульних тварин:
стерелізації,
щеплення,
профілактичних
обробок
та
лікування,
недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин та
вдосконалення гуманних методів вилову безпритульних тварин.
Основними причинами появи безпритульних тварин на вулицях міста
є:
- низький рівень культури населення щодо поводження з домашніми
тваринами;
- недосконала система обліку тварин, що належать власникам;
- недостатня робота з власниками тварин, у тому числі в
адміністративно-правовому полі, і допомога в стерилізації для запобігання
появі небажаного потомства;
- недосконала система пошуку загублених тварин;
- відсутність притулків.
Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і
поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є
комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і
планування на довгострокову перспективу.
Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії
виконавчих органів Глухівської міської ради, відповідних служб, установ,
комунальних підприємств, громадських організацій та фізичних осіб щодо
регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного
поводження та відповідального ставлення до них.
4. Мета та напрямки реалізації Програми
Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних
тварин у м. Глухові гуманними методами, забезпечення їх комфортного
співіснування поряд з людиною та утвердження в суспільстві гуманного
ставлення до тварин.
Для досягнення поставленої мети передбачається виконання
наступних завдань:
 розроблення
і впровадження системи обліку, реєстрації та
ідентифікації безпритульних тварин;
 розроблення і впровадження системи масової стерилізації тварин;
 розроблення і впровадження системи щеплення,
профілактичних
обробок та лікування безпритульних тварин;
 розроблення і впровадження заходів щодо підтримки супроводу
безпритульних тварин протягом усього їхнього життя;
 створення притулків для тварин різних форм власності;
 розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких
заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними та домашніми
тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації

домашніх тварин тощо;
 розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу
безпритульних тварин протягом життя.
5. Механізм виконання Програми
Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням
передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням
коштів її виконавцями, залучення до виконання Програми в установленому
законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності та відомчого підпорядкування здійснює Управління
житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської
ради.
Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює постійна
депутатська комісія міської ради з питань управління житлово-комунальним
господарством, транспорту, зв’язку, торгово-побутового обслуговування
населення та розвитку підприємництва
До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися
науково–дослідні і наукові установи, підприємства, громадські організації та
мешканці міста Глухова.
Для поліпшення ефективності контролю за поводженням з
безпритульними тваринами створюються Єдиний реєстр опікунів
безпритульних тварин, який вестиме громадська організація. Громадська
організація установлюватиме порядок проведення обліку та ідентифікації
безпритульних тварин, які перебувають під опікою фізичної особи, з
відповідними обліковими та іншими формами, адаптованими до
міжнародних вимог.
5.1. Облік, реєстрація та ідентифікація безпритульних тварин
Облік, реєстрація та ідентифікація безпритульних тварин проводиться
міською ветеринарною установою
і полягає у внесенні до бази даних
відомостей про тварину (стать, вік, відмітки про стерилізацію та щеплення
тощо) та присвоєнні тварині ідентифікаційного номера.
5.2. Вилов безпритульних тварин
Вилов безпритульних тварин здійснюється суб’єктом господарювання,
уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами. Вилов
тварин може здійснюватись тільки персоналом, який має відповідну
кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і методами з
додержанням гуманних 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
тварин, які визнані потенційно безпечними);
 комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного
способів вилову.
Виловлені тварини транспортуються до місць утримання (стерилізації)
спеціально обладнаними автомобілями групою, або індивідуально, в клітках.
Відловлюванню підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком
залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та
призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і
намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у
скверах, парках, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті,
дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і
підлягають відловлюванню.
Не підлягають відловлюванню тварини, які раніше були
простерилізовані і повернуті до попереднього ареалу перебування та
візуально ідентифіковані.
Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації
визначається виключно відповідно до протоколу відлову та картки реєстрації
тварини, що перебуває під опікою.
У разі шкоди, заподіяної особі внаслідок агресивної або непередбаченої
дії тварини, відловлювання тварин здійснюється за заявками осіб.
При надходженні заявки на вилов тварини ветеринарна міська установа
зобов’язана передати повну інформацію (назва юридичної особи, адреса,
кількість тварин, причина заяви та ін.) до громадських організації м. Глухів,
статутною метою діяльності яких є охорона та захист тварин від жорстокого
поводження, не менше ніж за три дні до виїзду бригади по вилову.
5.3. Стерилізація, вакцинація та лікування безпритульних тварин
Безпритульна тварина, що знаходиться під опікою підлягає
обов’язковій 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 після операційною
перетримкою в установі ветеринарної медицини або в притулку, на термін,
що встановлений за медичними показниками.
Стерилізація з після операційною перетримкою, вакцинація та
лікування безпритульних тварин проводиться суб’єктом господарювання,
уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами. Під час
стерилізації тварини підлягають електронній ідентифікації і після
перетримки можуть бути передані власнику, опікуну або повернути до міста
відлову. Виключенням є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням
суду – такі тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.
В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування
тварин, інформація про них подається до засобів масової інформації та
громадських організацій (за згодою), які опікуються долею безпритульних
тварин.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться виключно у разі травми
або хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає
корекції.
Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає
спеціальна комісія до складу якої обов’язково входить представник
громадської організації захисту тварин та опікун (за наявністю).
Забороняються негуманні, хворобливі методи евтаназії тварин.
Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене
від приміщення, де утримуються тварини.
5.4. Створення мережі притулків різних форм власності
та подальший супровід безпритульних тварин
Для виконання цього завдання передбачається створення та підтримка
діючих притулків та міні-притулків для безпритульних тварин різних форм
власності.
Супровід безпритульних тварини може проводитися опікунами цих
тварин за активної підтримки органів місцевої влади та громадських
організацій м. Глухова.
До обов’язків опікунів безпритульних тварин входить:
- забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що знаходяться
під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних
потреб і особливостей;
- повідомлення ветеринарної служби про випадки захворювання
опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарно-епідеміологічної
та/або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування людей цією
твариною;
- гуманне поводження з безпритульними тваринами і повідомлення
правоохоронних органів про випадки жорстокого поводження з тваринами.
5.5. Забезпечення виконання інформаційно-просвітницьких заходів
Цей напрямок Програми передбачає наступні заході:
- проведення просвітницької роботи серед населення з питань, пов’язаних з
гуманним ставленням до тварин, влаштування безпритульних тварин,
пропагування проведення стерилізації домашніх тварин, шляхом випуску
друкованих видань (буклетів, проспектів та інше), 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;
- підготовка та проведення нарад з працюючими в цій сфері виконавчими
органами Глухівської міської ради, відповідними службами, установами,
комунальними підприємствами, громадськими організаціями.

5.6. Повноваження громадських організацій захисту тварин
Громадські організації, статутною метою діяльності яких є охорона та
захист тварин, мають право перевіряти поводження з тваринами будь-якими
юридичними та фізичними особами. З метою здійснення перевірок
представники громадських організацій по охороні та захисту тварин мають
право безперешкодно за посвідченнями, що підтверджують їх приналежність
до такої організації, відвідувати місця утримання тварин.
Громадські організації захисту тварин мають право:
 одержувати від виконавчих органів Глухівської міської ради, відповідних
служб, установ, комунальних підприємств і фізичних осіб інформацію,
необхідну для реалізації статутних цілей і завдань;
 представники від громадських організацій бути присутніми при вилові,
транспортуванні і отримувати будь-яку інформацію про стан тварин та
брати участь у вирішенні долі кожної окремої тварини;
 брати участь та організовувати інформаційно-просвітницькі заходи
стосовно гуманного ставлення до тварин, захисту їх від жорстокого
поводження, благодійні акції, тощо;
 у разі виявлення випадків жорстокого поводження з тваринами ставити
перед відповідними органами питання про відібрання тварини, накладення
стягнень на винних осіб.
Виконавчі органи Глухівської міської ради всебічно сприяють
громадським організаціям, метою діяльності яких є охорона та захист
тварин.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:
 коштів місцевого бюджету;
 коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування може корегуватися в залежності від фінансових
можливостей бюджету.
7. Очікувані результати виконання Програми









Виконання Програми надасть змогу забезпечити:
захист тварин від жорстокого поводження;
зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами;
створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів
Глухівської міської ради, відповідних служб, установ, комунальних
підприємств, громадських організацій захисту тварин та фізичних осіб
щодо регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного
поводження та відповідального ставлення до тварини;
поліпшити епізоотичний, санітарно-епідемічний, екологічний та
санітарний стан міста;
підвищення морально-етичного рівня та гуманності суспільства;
запровадження позитивного міжнародного досвіду щодо вирішення
проблем, пов’язаних з безпритульними тваринами.

Додатки до Програми
Додаток1. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми.
Міський голова

М. Терещенко

Додаток 1
до Програми поводження з тваринами
в місті Глухові на 2016-2020 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
№
п/п

1.

Найменування
заходу

Виконавець

Вилов
безпритульних
тварин,

Управління
житловокомунального
господарства та
містобудування
міської ради

стерилізація,
перетримка,
придбання
кормів,
транквілізаторів,
дезінфікуючих та
інших лікарських
препаратів,
інвентарю та
медикаментів для
ідентифікації та
стерилізації
тварин

2.

Ведення обліку,
реєстрації та
ідентифікації
безпритульних
тварин

3.

Утримання
притулку для
тварин

4.

Проведення
соціально-освітньої кампанії,
соціологічних
опитувань,
заходи з
виготовлення
поліграфічної
продукції,
висвітлення у
ЗМІ
Проведення
семінарів,
конференцій
щодо проблеми
безпритульних
тварин.

5.

Міський голова

Термін
викона
ння

20162020

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.
в т.ч. за
джерелами
роки всього
міський фінансуван
обласний
інші
бюджет ня бюджет джерела
2016
2017
2018
2019
2020

90
90
90
90
90

60
60
60
60
60

-

30
30
30
30
30

-

-

-

-

100
150
150
150
150

-

-

100
150
150
150
150

2016
2017
2018
2019
2020

2
3
3
3
3

-

-

2
3
3
3
3

2016
2017
2018
2019
2020

2
2
2
2
2

-

-

2
2
2
2
2

Суб’єкт
господарювання,
уповноважений
у сфері
поводження з
безпритульними
тваринами

Міська
ветеринарна
установа

Громадські
організації

Громадські
організації

Громадські
організації

20162020

Постійно

Постійно

Постійно

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

М.Терещенко

